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IX. Surse de finanțare și Portofoliu de proiecte pentru perioada 2013 - 2020
9.1 Surse de finantare
Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a localității au
fost identificate mai multe surse de finanţare, după cum urmează:
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
PNDR măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” - care poate asigura finanţarea de proiecte
vizând direcţia de dezvoltare: ”Dezvoltare economică și Agricultură” şi are ca obiective:
a. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării
tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru
protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
b. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor
acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;
c. Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri;
d. Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate
agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii
în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare), persoane fizice
sau juridice care practica în principal activitați agricole si a caror exploatație agricola:
-

are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE1;

-

este situata pe teritoriul țarii;

-

este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa
îndeplineasca urmatoarele conditii:
-

are vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatia agricola ca si
conducator (sef) al acesteia;

-

detine sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu
activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;

-

prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei
agricole;

-

este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru
în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale
pe cont propriu.

Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie agricola
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cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate
creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 40.000 de Euro/ exploatatie.
Sprijinul de instalare va fi acordat în doua transe de plata:
- prima transa se va acorda la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea
sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;
- a doua transa, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea
actiunilor prevazute în Planul de afaceri. Verificarea conditiilor pentru acordarea celei de-a doua
transa nu va depasi 33 de luni de la data aprobarii de catre APDRP a deciziei pentru acordarea
sprijinului. Pâna la cea de-a doua transa de plata, beneficiarii trebuie sa realizeze toate investitiile
pentru modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, propuse în Planul de afaceri.
Un solicitant al sprijinului prin Masura 112 poate depune în acelasi timp proiecte pentru alte
masuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR.
PNDR măsura 125

-

"Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi

adaptarea agriculturii şi silviculturii" şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii
agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de
restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.
Măsura cuprinde trei submăsuri pentru care obiectivele specifice se detaliază mai jos, după cum
urmează:
I. Submăsura 125 a "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii (proiecte pentru "Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare" şi
"Infrastructura agricolă de acces")
II. Submăsura 125 b "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea silviculturii"
III. Submăsura 125 c "Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de
protecţie împotriva inundaţiilor"
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 125 sunt:
Submasura 125 a1:
_ Organizatii/ federatii de utilitate publica1 ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri agricole
constituite în conformitate cu legislatia în vigoare.
Submasura 125 a2:
_ unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces
la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;
_ Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare
de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.
Submasura 125 b:
_ proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice si juridice;
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_ asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure;
- unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure;
_ Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare
de padure;
_ Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, prin
unitatile si filialele din structura sa.
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul Masurii 125 va fi:
_ 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica care deservesc
întreaga comunitate. Ajutorul public acordat pentru un proiect de investitie nu va putea depasi
1.000.000 euro/ proiect, pentru submasura 125 a si 1.500.000 euro/proiect pentru submasura 125
b.
_ 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica, care deservesc o parte
din comunitate. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depasi 750.000 euro/proiect.
PNDR măsura 142 – „Înfiinţarea grupurilor de producători” care poate asigura finanţarea de
proiecte depuse de persoane fizice şi juridice private vizând direcţia de dezvoltare „Economie
şi turism”
Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionarii administrative a
grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în
vigoare.
Finanţarea poate fi accesată de grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie
2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare
Ajutorului public nerambursabil va putea fi de până la 100.000 Euro / proiect, cu o rată de
finanţare de până la 100%
PNDR măsura 322 – "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" care poate
asigura finanţarea de proiecte vizând direcţiile de dezvoltare: „Infrastructură şi utilităţi”,
„Învăţământ

şi

cultură”,

„Sănătate

şi

asistenţă

socială”

şi

are

ca

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală;
c.Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt:
_ Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
_ Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii
regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

obiective:
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_ Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune
înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
_ ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
_ Persoane fizice1 si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu
cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de
interes local si natural din spatiul rural.
Criterii de eligibilitate
1. Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se
identifica întruna din categoriile de beneficiari definite;
2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/ investitii din alte fonduri comunitare sau
nationale;
3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea
si necesitatea socio-economica a investitiei;
5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu (inclusiv Directiva Cadru Apa) si
legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport / energie;
6. Proiectele de investitii în infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz
tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea
consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala /
judeteana de apa / apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regaseste în situatiile
mai sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura
gestionarea si mentenanta investitiei;
7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;
8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura
specifica locala;
9. Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe întreaga
perioada de programare
10. Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu
semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie
adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua
de apa / canalizare / gaze / energie electrica sau acordul
privind plata colectarii deseurilor;
11. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul Masurii 322 va fi:
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a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de
profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi:
_ 1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investitii în infrastructura de baza al carui
beneficiar este un Consiliu Local;
_ 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investitii în infrastructura de baza al
carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara;
_ 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un Consiliu Local;
_ 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de
dezvoltare intercomunitara;
_ 500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de actiuni vizate de
aceasta masura, altele decât cele mai sus mentionate.
b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de
minimum 3 ani fiscali conform regulii „de minimis" stipulata în Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.
PNDR măsura 313 - „Încurajarea activităţilor turistice ”
Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la:
1. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism;
2. Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
3. Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
4. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt:
- Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 (vezi
definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au
prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează
turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind
funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării
Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să
funcţioneze ca micro-întreprindere
- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform
legislaţiei naţionale în vigoare
- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare
Condiţiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt:
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-

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate
şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi
punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

-

În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să
desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării;

-

Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

-

Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate;

-

Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare
prevăzute în legislaţia naţională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice);

-

Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice
rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin
proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 flori/stele;

-

Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice nivelul de confort şi calitatea serviciilor
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o floare;

-

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar
modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice;

-

Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;

-

Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura
specifică locală;

-

Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferent structurii
de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să fie de cel puţin
1000 mp; în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului
natural (nu se aplică în cazul pontoanelor plutitoare);

-

Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul
turistic;

-

Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini
manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă /
cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare,
etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;

-

Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;

-

Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei, să
respecte după caz cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor protejate;

-

Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmează să realizeze investiţia sau dreptul de concesiune pe o perioadă de cel puţin 10
ani;
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-

Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea
proiectului;

-

Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare pe
propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de
către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

Tipuri de investitii
a) Investiţii în infrastructura de primire turistică
b) Investiţii în activităţi recreaţionale
c) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea
de marcaje turistice, etc
d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
Valoarea maximă a fondurilor
Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de
200.000 Euro/ proiect.
ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de
până la:
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de
investiţii în agroturism;
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect, în cazul proiectelor de
investiţii în activităţi recreaţionale;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de
investiţii în turismul rural.
PNDR măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” care poate
asigura finanţarea de proiecte depuse de persoane fizice şi juridice private vizând direcţia de
dezvoltare „Economie”
Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se referă la:
1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312:
A. Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în
legislaţia naţională în vigoare2 (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de
afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în
lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10.
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B. Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data
semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.
Conditii minime obligatorii
-

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up - vezi definiţie
dicţionar) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în
spaţiul rural

-

Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei

-

Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate

-

Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini
manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/
cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare
etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi

-

Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective

-

Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să
prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform
legislaţiei în vigoare în domeniul mediului. În situaţia în care beneficiarul nu prezintă toate
autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil

-

Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani

-

Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea
proiectului

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70%7 din totalul
cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:
- 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt
persoane fizice autorizate;
- 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului ru
- 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi
În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va
fi de până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile.
Programul Operaţional Regional (POR)
Axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă” care poate asigura finanţarea de proiecte vizând direcţia de
dezvoltare „Învăţământ şi cultură”
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Beneficiari eligibili pot fi și Comune/ (Consilii locale comunale)
Activităţi eligibile:
-

Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru
învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi
Tehnic);

-

Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de
învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice;

-

Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru
Învăţământ Profesional şi Tehnic;

-

Dotări

cu

echipamente

didactice,

echipamente

pentru

pregătirea

profesională,

echipamente IT;
-

Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor din campusurile universitare
de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru activităţi
didactice;

-

Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională
Continuă;

-

Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu
dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură educaţională.

Ajutorului public nerambursabil
minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
AP 5 - Domeniul de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Beneficiari eligibili pot fi Autorităţi ale administraţiei publice locale
Operatiuni orientative
- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru
populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de subzistenţă;
-

Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncă din
mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente şi pentru
creşterea coeziunii regionale;

-

Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale şi a stării de sănătate a
populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi
oportunităţile de participare pe piaţa muncii;

-

Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi
asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa muncii;

-

Promovarea programelor care sprijină şi încurajează demararea afacerilor în activităţi nonagricole.
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Ajutorului public nerambursabil va putea fi între Minimum 1.850.000 lei şi maxim 18.500.000 lei /
proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)
AP 1 – Domeniul de intervenție 1.3 - „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”
Beneficiari eligibili pot fi Autorităţi ale administraţiei publice locale
Operatiuni orientative
- Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curriculă şi
materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar fi achiziţiile
publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor
etc.;
- Schimbul de bune practici, seminarii;
- Consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea
propunerilor rezultate.
Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o rată de finanţare de până
la 98%
POS MEDIU
Beneficiari eligibili pot fi Autorităţi ale administraţiei publice locale
Operatiuni
- prevenirea poluării (se pot face investiţii privind: instalaţii şi echipamente pentru prevenirea
şi controlul integrat al poluării; sisteme şi echipamente noi pentru monitorizare;
echipamente noi de reţinerea emisiilor pentru unităţi industriale sau care îşi reprofilează ori
diversifică activitatea; echipament de monitorizare în vederea prevenirii poluării; instalaţii
reducere emisii COV; exhaustare)
-

reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului (se pot face investiţii privind: staţii
de epurare industriale noi; staţii de preepurare; înlăturarea efectelor produse de procesele
geomorfologice gravitaţionale (alunecări de teren, prăbuşiri, etc.); protecţia apelor
subterane; extinderea şi modernizarea staţiilor de epurare existente pentru operatori
economici; proiecte pentru captarea/reducerea COV (exhaustare, desprăfuire, etc.);
protecţia şi gospodărirea reţelei hidrografice, inclusiv domeniul lacustru; lucrări de
ameliorare/reabilitare a solurilor poluate cu ţiţei si produse petroliere şi lucrări de
depoluare a apelor subterane şi de suprafaţă, inclusiv a celor lacustre; perdele forestiere
pentru protecţia împotriva pulberilor şi zgomotului)

-

reducerea nivelurilor de zgomot (se pot face investiţii privind: întocmirea hărţilor de
zgomot; echipamente/tehnologii care determină reducerea nivelului de zgomot)

-

gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase (se pot face investiţii privind:
instalaţii pentru valorificare deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului; depozite de deşeuri
(halde de la termocentrale, industria metalelor feroase si neferoase, fosfogips, steril,
exploatări

miniere

la

zi,

etc.);

staţie

de

transfer

a

deşeurilor;

instalaţie

de

tratare/neutralizare a deşeurilor nepericuloase şi inerte; instalaţii de valorificare/eliminare
(inclusive incinerare) a deşeurilor periculoase; instalaţii pentru reciclarea deşeurilor
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provenite din construcţii; instalaţii de reciclare a deşeurilor de materiale plastice; instalaţii
pentru reciclarea deşeurilor
-

electrice si electronice, instalaţii pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje; instalaţii
pentru valorificarea/eliminarea unor deşeuri de uleiuri uzate, acumulatori uzaţi, VSU-uri)

-

protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale
(se pot face investiţii privind: staţii de tratare a apei; staţii de epurare a apei uzate;
amenajarea/modernizarea captărilor de apă; echipamente/tehnologii privind reducerea
consumurilor de apă)

-

gospodărirea integrată a zonei costiere (se pot face investiţii privind: protecţia zonei
costiere împotriva eroziunii datorate valurilor; refacerea/protecţia zonelor umede aflate in
contact cu marea; refacerea plajelor şi falezelor)

-

conservarea biodiversităţii (se pot face investiţii privind: identificarea şi susţinerea realizării
de situri de importanţă europeană – Natura 2000; identificarea si susţinerea de noi arii
naturale protejate; reconstrucţia ecologică în arii naturale protejate)

-

administrarea ariilor naturale protejate (se pot face investiţii privind: administrarea
parcurilor naturale; administrarea parcurilor naţionale; administrarea rezervaţiilor naturale;
administrarea oricăror altor arii naturale protejate)

-

educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

-

creşterea producţiei de energie din surse regenerabile (se pot face investiţii privind:
instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile)

-

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (se pot face investiţii privind: echipamente de
captare/stocare/reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră)

-

reconstrucţia ecologica şi gospodărirea durabila a pădurilor (se pot face investiţii privind:
reconstrucţia si gospodărirea in arealele de protecţie; refacerea sau substituirea in cadrul
pădurilor degradate conform tipului natural fundamental in vederea realizării protecţiei
solului si substratului litologic)

-

împădurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare în păduri, stabilite în
condiţiile legii (se pot face investiţii privind: ameliorarea prin împăduriri a terenurilor
degradate in urma fenomenelor de eroziune în suprafaţă, a terenurilor nisipoase, a
terenurilor cu exces de umiditate, a terenurilor ocupate de halde, precum si a terenurilor
sărăturate, puternic acide, poluate cu substanţe chimice)

Ajutorul public nerambursabil va putea fi între minim 1.000 lei şi maxim 20.000.000 lei / proiect, cu
o rată de finanţare de până la 60%
Programe naţionale finanţate de la bugetul de stat
Bugetul local
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9.2 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2013-2020
Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 7 de ani.
Prioritizarea proiectelor este in sarcina Consiliului Local si va tine cont de:
Nevoile reale ale comunitatii locale,
Personalul responsabil de toate fazele pregatirii si implementarii proiectului (Studii de
Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea cererii de finantare, implementarea
proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra comunitatii locale)
Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila a municipiului si sa contribuie la
obiectivul general al acesteia
Resursele disponibile.
Portofoliul de proiecte a fost structurat in functie de cele sase domenii strategice definite anterior:
DOMENIUL STRATEGIC

PROPUNERI DE PROIECTE

Obiectiv Prioritar

Proiecte

DS 1. INFRASTRUCTURA
OP.1.1.Modernizarea infrastructurii Proiect 1: Asfaltarea drumurilor comunale.
de transport rutier
Proiect 2: Amenajarea drumurilor comunale (trotuare; piste
biciclişti, rampe de acces persoane handicap; refacerea
şanţurilor şi a rigolelor de scurgere, a podeţelor şi a spaţiilor
verzi din zona drumurilor; utilitati; marcaje şi indicatoare de
semnalizare rutieră; amenajarea statiilor de transport in
comun; realizarea a 8 refugii pentru calatori, amenjarea a 4
parcari).
Proiect 3: Amenajarea de căi de acces pentru animale şi
atelaje, căi care să evite drumul judeţean.
Proiect 4: Reabilitarea drumurilor forestiere.
OP.1.2. Introducerea și extinderea Proiect 1: Introducerea reţelei de gaz metan în comuna
retelelor de utilitati
Bîrgăuani.
Proiect 2: Extinderea reţelei de apă potabilă în comună cu
20 km.
Proiect 3: Construirea reţea de canalizare si stație de
epurare a apelor uzate.
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Proiect 4: Campanii de constientizare a cetăţenilor cu
privire la racordarea la reţeaua edilitară.
OP.1.3. Gestionarea integrata a Proiect 1: Crearea infrastructurii locale de colectare şi
deseurilor
depozitare intermediară a deşeurilor.
DS 2. MEDIU
OP.2.1. Protectia si recuperarea Proiect 1: Stabilizarea solurilor expuse la alunecari de teren
terenurilor
Proiect 2: Consolidarea şi stabilizarea cursului pâraielor în
vederea prevenirii alunecărilor de teren.
Proiect 3: Lucrări de întreținere a pășunilor
OP.2.2. Amenajare spații verzi

Proiect 1: Amenajarea a 15 spații verzi pe raza comunei.
Proiect 2: Campanii de educare a populației în domeniu.
Proiect 3: Amenajarea zonei de agrement pentru pescuit
sportiv şi agroturism.

OP.2.3. Echilibrare ecologică

Proiect 1: Reabilitarea fondului forestier prin realizarea de
împăduriri

OP.2.4. Prevenire si protectie Proiect 1: Înfiinţarea şi dotarea unui punct pentru
impotriva poluarii mediului
monitorizarea evoluţiei situaţiei poluării în zonă.
Proiect 2: Introducerea unui sistem de management a
deseurilor animale.
Proiect 3: Reconstrucția ecologică a zonelor degradate.
DS 3. EDUCATIE SI CULTURA
OP.3.1.
Reabilitarea
si Proiect 1: Reabilitarea și dotarea a 4 grădiniţe existente în
modernizarea infrastructurii de
comună.
educație
Proiect 2: Utilarea şi completare dotări pentru laboratoarele
existente în şcoli (laborator de informatică, laborator de
fizică şi de geografie).
Proiect 3: Construire săli de sport la fiecare şcoală.
Proiect 4: Amenajare terenuri de sport de la fiecare şcoală.
OP.3.2. Îmbunătățirea infrastructurii Proiect 1: Reabilitarea Căminelor Culturale situate în
de cultură
comuna Bîrgăuani.
Proiect 2: Infiinţarea unui punct de informare pe teme de
interes pentru locuitorii comunei: fonduri structurale,
finanţări, legislaţie, asistenţă şi consultanţă în întocmirea
cererilor de finanţare, etc.
Proiect 3: Înfiinţare bibliotecă comunală în cadrul căminului
cultural din sat Bârgăuani.
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Proiect 4: Dotarea CC cu sală de internet, sală de şedinţe,
sală de festivităţi.
OP.3.3. Introducere si aplicare TIC

Proiect 1: Completarea dotarilor IT a şcolilor din comună.

DS 4. ASISTENTA SOCIALA SI SANATATE
OP.4.1.
Îmbunătățirea
și Proiect 1: Acreditarea de către Ministerul Muncii,
dezvoltarea serviciillor de asistență
Solidarităţii Sociale şi Familiei a serviciului public de
socială
asistenţă socială.
Proiect 2: Înfiinţare centru de zi şi permanent de bătrâni.
Proiect 3: Înfiinţare cantină socială.
Proiect 4: Înfiinţarea serviciului pentru îngrjiri la domiciliu.
Proiect 5: Înfiinţarea unui centru social pentru persoane în
dificultate (persoane fără adăpost, victime ale violenţei
domestice, copii abandonaţi, mame singure).
Proiect 6 Înfiinţare cabinet pentru asistenţă comunitară.
OP.4.2. Îmbănătățirea
medicale

serviciilor Proiect 1: Reabilitare dispensar, dotarea şi utilarea acestuia
la standarde europene.
Proiect 2: Achiziționarea unei ambulanțe.
Proiect 3: Reabilitare cabinet stomatologic.
Proiect 4: Modernizarea şi dotarea dispensarului veterinar
pentru a face faţă cerinţelor, în condiţiile în care numărul
animalelor este destul de numeros pe raza comunei.
Proiect 5: Construcţie-înfiinţare farmacie veterinară.

DS 5. ADMINISTRATIE LOCALA
OP.5.1.
Întărire
instituțională, Proiect 1: Construcţie sediu nou Primărie Bârgăuani, sau
informatizare și dezvoltare RU
reabilitarea clădirii menționate mai sus, propusă ca sediu
pentru primărie (cladirea cu 3 etaje din centru Bârgâuani),
dotare şi utilare.
Proiect

Perfecţionarea

2:

profesională

continuă

a

personalului din administraţia publică.
Proiect 3: Constituirea şi dezvoltarea bazei de utilaje şi
echipamente pentru intervenţii în cazuri de forţă majoră.
Proiect 4: Constituirea şi dezvoltarea bazei de utilaje şi
echipamente pentru lucrări de investiţii şi exploatare a
patrimoniului comunei.
Proiect 5: Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a
populaţiei

la

sistemele

actuale

de

comunicare

–
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achiziționarea de echipamente și programe IT.
Proiect 6: Pregatirea personalului propriu al primăriei pentru
utilizarea programelor informatice.
Proiect 7: Infiinţarea unui punct de informare pentru
locuitorii comunei.
OP.5.2. Îmbunătăţirea serviciilor de Proiect 1: Construcţie şi dotare sediu nou de poliţie.
ordine şi siguranţă publică
Proiect 2: Achiziţionare maşină pompieri în colaborare cu
localităţile învecinate.
Proiect 3: Achizitionare vehicul de politie propriu.
Proiect 4: Infiinţarea unui centru de evidenţă a populaţiei.
Proiect 5: Înființare Poliție Locală.
Proiect 6: Înfiinţarea sistemului de pază pază comunală şi
obştească și a sistemului de pază al ţarinelor.
Proiect 7: Campanii de educare a populaţiei în spiritul
respectării legii.
OP.5.3. Managementul teritoriului

Proiect 1: Reactualizarea PUG în concordanţă cu situaţia
actuală şi cu cerinţele de dezvoltare pe termen mediu.
Proiect 2: Construirea unui bloc cu apartamente de închiriat
pentru aducerea specialiştilor în comună.
Proiect 3: Campanii pentru informarea populaţiei cu privire
la programele naţionale în domeniul locuinţelor.

DS 6. ECONOMIE
OP.6.1. Dezvoltare industrială

Proiect 1: Campanii și activități de instruire pentru
promovarea spiritului antreprenorial în rândul populaţiei
comunei.

OP.6.2. Crearea unei agriculturi Proiect 1: Crearea de exploatații agricole pentru culturi
performante
performante.
Proiect 2: Campanii pentru: promovarea unei politici
agricole care să conducă la performanţă şi la valorificarea
biomasei (nealimentar); promovarea unei politici adecvate
în domeniul resurselor umane care lucrează în agricultură,
luându-se în calcul liniile de evoluţie; promovarea unei
politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea unui
service pentru utilaje agricole.
Proiect 3: Înfiinţare de ferme: porci, oi şi bovine.
Proiect 4: Înfiinţare centru de predare a cerealelor.
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Proiect 5: Înființarea de puncte de colectare a laptelui.
Proiect 6: Înfiinţare a 2 secţii de reparaţii maşini agricole.
Proiect 7: Înfiinţarea unei pieţe de produse agricole la
standarde europene.
Proiect 8: Dezvoltarea unor interfeţe de preluare a
recoltelor agricole pentru valorificare – centre de predare.
OP.6.3 Stimularea și încurajarea Proiect 1: Crearea facilităților necesare (utilităţi) pentru
dezvoltării activităților non-agricole
localizarea de afaceri în comuna Bîrgăuani.
Proiect 2: Campanii pentru promovarea unei politici de
asociere

a

dezvoltarea

întreprinzătorilor
unor

activităţi

locali

şi

atraşi

economice

în

pentru

domeniul

serviciilor.
Proiect 3: Sprijinirea întreprinzătorilor prin închiriere de
spaţii la preţuri atractive pentru înființarea a diverse puncte
locale absolut necesare: service reparaţii electrice, reparaţii
auto, frizerie-coafor, notariat, avocatură, servicii bancare,
etc.
Proiect 4: Sprijin, prin punerea de terenuri la dispoziție,
pentru înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie
publică de tip supermarket.
OP.6.4 Valorificarea potențialului Proiect 1: Campanii pentru încurajarea activităţilor de
turistic
interes turistic în asociere cu alte activităţi care pot căpăta
specific local (vânătoare, pescuit sportiv, etc.).
Proiect 2: Amenajarea unei zone de agement.
Proiect 3: Înfiinţarea unei pensiuni turistice integrată în
circuitul turistic judeţean.
Proiect

4:

Crearea

insfrastructurii

pentru

turism

şi

pescuit

şi

agroturism; căi de acces şi utilităţi.
Proiect

5:

Reabilitare-amenajări

pentru

acvacultură luciu de apă.
Proiect 6: Amenajarea unui punct de informare pentru turişti
şi pentru întreprinzători în turism, oferindu-se informaţii
despre oportunităţi de finanţare, standarde, legislaţie, etc.
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X. Coordonare, implementare, monitorizare și evaluare

Coordonare
Coordonarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă va fi asumata si
asigurata de Consiliul Local al comunei Bârgăuani, prin intermediul structurilor existente sau nou
create, de ex: Biroul de Integrare Europeană și a funcționarilor publici specializați, desemnați în
acest sens.
Responsabilitatile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala vizează:
 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei;
 Desfasurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea
Strategiei;
 Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei implementari a Strategiei;
 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitățile care conduc
la implementarea Strategiei;
 Asigurarea unui management eficient si corect in implementarea strategiei, inclusiv a
gestionarii financiare corecte a fondurilor alocate implementarii actiunilor asumate;
 Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact si rezultat a obiectivelor, directiilor si
actiunilor de dezvoltare;
 Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri
periodice;
 Raportarea activităților de implementare si de revizuire perioadică.
Implementare
Implementarea Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex care, pe lângă oferirea
unor direcţii de dezvoltare în cadrul documentului strategic, presupune şi o implementare eficientă
a măsurilor şi acţiunilor propuse.
Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea următoarelor etape:
I.

Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei
Bârgăuani, pentru perioada 2013-2020, în vederea avizării Consiliului Local, în şedinţă
publică. Astfel documentul devine oficial iar priorităţile prevăzute de acesta deveni
priorităţile comunităţii locale.

II.

Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoştinţa tuturor instituţiilor publice,
organizaţiilor şi a reprezentanţilor mediului de afaceri local.

III.

Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de instrumente de
implementare care sa faciliteze atingerea viziunii si obiectivelor de dezvoltare ale
Strategiei.
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Planul de actiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor propuse de
prezenta Strategie.
Dezvoltarea

socio-economică

a

comunei

presupune

implicarea

și

colaborarea

tuturor

componentelor sferei sociale şi economice locale, fie că e vorba de instituţii ale statului, fie că
vorbim de unităţi economice sau chiar de locuitorii comunei.
Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care sa-si aduca contributia la
implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local
ci si pentru entitatile cuprinse in parteneriat. Atribuţiile şi responsabilităţile partenerului referitor la
implementarea activităţilor prevăzute vor fi stabilite cu precizie încă de la începutul colaborării.
Asumarea responsabilitatilor de implementare, de catre Consiliul local Bârgăuani.
Monitorizarea și evaluarea implementarii
Monitorizarea şi evaluarea sunt procese corelate şi interdependente.
Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de
fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea
deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. În elaborarea evaluărilor este
necesară utilizarea informaţiilor relevante colectate în urma activităţii de monitorizare.
Monitorizarea implementării strategiei este în principiu o practică formală puţin cunoscută şi
asumată în mediul instituţional public. Aceasta presupune resurse considerabile alocate (sisteme
de colectare, prelucrare şi raportare) şi o pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi si
calitativi, corelat cu potenţialele surse de colectare/ producere a acestora).
Monitorizarea implementarii strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite in contextul
actiunilor propuse, a resurselor umane, materiale si financiare alocate, respectarea graficelor de
timp, a parteneriatelor încheiate, managementul riscurilor, etc.
Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor care pot aparea
pe parcursul implementarii, fie ca vorbim de situatii de criză sau situatii de forta majora, reactii
negative sau neasteptate din partea participantilor la strategie sau proiect, etc.. Monitorizarea
implementarii trebuie sa includa un plan de revizuire bine pus la punct, prin care sa se asigure
cele mai eficiente si rationale solutii de remediere care sa restabileasca cursul initial de
implementare a Strategiei si, astfel, sa se asigure realizarea impactului asteptat.
Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei şi pentru a-i putea analiza performanţa în
raport cu scopurile stabilite se va utiliza urmatorul set de indicatori:
 Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a
respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea
obiectivelor;
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 Indicatori de performanta care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la nicel
economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea masura atingerea
rezultatelor implementării.
În funcţie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanţă se pot referi la:
 Gradul de sărăcie
 Calitatea aerului şi a apei
 Creşterea şi diversificarea forţei de muncă
 Creşterea veniturilor
 Cuantumul investiţiilor directe străine
 Transparenţa administraţiei publice locale
 Gradul de satisfacţie şi de încredere faţă de administraţia publică locală exprimată de
locuitori şi alţi actori locali importanţi
Exemple de indicatori de monitorizare şi evaluare:
 Cuantumul veniturilor pe gospodărie
 Rata de ocupare a forţei de muncă active
 Rata şomajului
 Drumuri modernizate (%)
 Gradul de conectare la sistemul public de canalizare
 Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile
 Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului natural
 Suprafaţa spaţiilor verzi intravilane pe cap de locuitor
 Rata de creştere / descreştere a numărului de întreprinderi
 Rata de creştere/ descreştere a capacităţii de cazare turistică existentă
Strategia va fi monitorizată si prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale întocmite de către
Biroul de Integrare Europenă din cadrul primăriei.
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
 rapoartelor de monitorizare;
 raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi;
 organizarea de întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, reprezentanţi ai
beneficiarilor şi ai comunităţii, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării
Planului de Acţiune.
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Evaluarea se va efectua in trei etape:
I.

Evaluarea initiala (inaintea inceperii actiunii) prin care se evalueaza impactul potential al
actiunii si corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie
asupra oportunitatii proiectului/actiunii.

II. Evaluarea intermediara a actiunii care se efetueaza la jumatatea perioadei de
implementare, analizand cursul corect al actiunii si rezultele intermediare.
III. Evaluarea finala (dupa finalizarea proiectului), prin care se va analiza daca au fost atinse
rezultele prevazute de proiect.
Evaluarea va fi realizată de către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizare a
Strategiei, din cadrul Biroului de Integrare Europeană.
Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va conţine situaţia
indicatorilor de evaluare. În funcţie de aceste rapoarte, se vor lua deciziile privind eventuale
modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei.
INDICATORI DE MONITORIZARE SI EVALUARE
Activitati/obiective
Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii
1.1.
Modernizarea
transport rutier

infrastructurii

Indicator

de 

Numarul drumurilor comunale asfaltate



Numar trotuare construite



Numar piste biciclişti, rampe de acces persoane
handicap



Numarul şanţurilor şi a rigolelor de scurgere,
podetelor refacute



Numar statii de transport in comun amenajate



Numar refugii de calatori construite



Numar parcari amenajate



Numar cai de acces pentru animale şi atelaje
amenajate


1.2. Introducerea și extinderea retelelor de
utilitati



Numar drumuri forestiere reabilitate
Km retea de gaz metan realizata
Numar de gospodarii racordate la reteaua de
gaz metan



Km de retea apa potabila extinsa



Numar gospodarii racordate la reteaua de apa
potabila



Km retea de canalizare realizata
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Numar gospodarii racordate la reteaua de
canalizare

1.3. Gestionarea integrata a deseurilor



Numar

pubele

pentru

colectare

selectiva

achizitionate
 Autospeciale de transport deseuri achizitionate


Platforma pentru depozitarea desurilor animale
construita

Prioritate 2. Protecţia mediului
2.1. Recuperarea terenurilor

2.2. Amenajare spații verzi



Ha soluri expuse la alunecari de teren stabilizate



Cursuri paraie consolidate si stabilizate



Ha pasuni reabilitate/intretinute



Numar canale de scurgere reabilitate



Km indiguiri realizate



Nnumar spatii verzi amenajate



Zona de agrement amenajata



Numar campanii de educare a populatiei in
domeniu



2.3. Echilibrare ecologică
2.4. Prevenire
poluarii mediului

si

protectie

impotriva 

Ha fond forestier reabilitat
Punct pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei
poluării în zonă infiintat si dotat



Sistem de management a deseurilor animale
implementat



Numar zone degradate reconstruite ecologic

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură
3.1.
Reabilitarea
si
infrastructurii de educație

modernizarea 

3.2. Îmbunătățire a infrastructurii de cultură

Numar gradinite reabilitate si dotate



Numar laboratoare scoli dotate



Numar Sali de sport construite



Numar terenuri de sport amenajate



Numar camine culturale reabilitate



Punct de informare pe teme de interes pentru
locuitorii comunei, infiintat



Bibliotecă comunală în cadrul căminului cultural
din sat Bârgăuani, infiintata



CC dotat cu sală de internet, sală de şedinţe,
sală de festivităţi
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3.3. Introducere si aplicare TIC



Numar scoli dotate IT complet

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate
4.1.
Îmbunătățirea
și
dezvoltarea 
serviciillor de asistență socială

Serviciu

de

asistenta

sociala

al

primariei

acreditat



Centru de zi şi permanent de bătrâni, infiintat



Cantina sociala infiintata



Serviciu de ingrijire la domiciliu infiintat



Centru social pentru persoane in dificultate
infiintat

4.2. Îmbănătățirea serviciilor medicale



Cabinet de asistenta comunitara infiintat



Dispensar

reabilitat

si

dotat

la

standarde

europene


Ambulanta achizitionata



Cabinet stomatologic reabilitat



Dispensar veterinar modernizat si dotat



Farmacie veterinara construita

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administraţiei locale
5.1. Întărire instituțională, informatizare și 
dezvoltare RU


Sediu nou primarie construit/ cladire sediu
reabilitata
Numar

cursuri

de

formare

profesionala

a

personalului din administratia publica


Baza de utilaje şi echipamente pentru intervenţii
în cazuri de forţă majoră, constituita



Baza de utilaje şi echipamente pentru lucrări de
investiţii şi exploatare a patrimoniului comunei,
constituita



Numar echipamente si programe IT achizitionate



Numar cursuri IT pentru personalul primariei



Punct de informare pentru locuitorii comunei
infiintat

5.2. Îmbunătăţirea serviciilor de ordine şi 
siguranţă publică


Sediu nou politie construit si dotat
Masina de pompieri achizitionata



Vehicul de politie propriu achizitionat



Centru de evidenta persoane infiintat



Politie locala infiintata

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei Bîrgăuani 2013 - 2020
176



Sistem de paza comunala si obsteasca si sistem
de paza al tarinelor, infiintate



Numar agenti de paza angajati



Numar campanii de educare a populaţiei în
spiritul respectării legii

5.3. Managementul teritoriului



PUG reactualizat în concordanţă cu situaţia
actuală şi cu cerinţele de dezvoltare pe termen
mediu



Bloc

cu

apartamente

de

închiriat

pentru

aducerea specialiştilor în comună, construit


Numar campanii pentru informarea populaţiei cu
privire la programele naţionale în domeniul
locuinţelor

Prioritate 6. Dezvoltare economică
6.1. Dezvoltare industrială



Numar campanii și activități de instruire pentru
promovarea spiritului antreprenorial în rândul
populaţiei comunei

6.2. Crearea unei agriculturi performante



Numar

exploatații

agricole

pentru

culturi

performante create


Numar campanii pentru: promovarea unei politici
agricole care să conducă la performanţă şi la
valorificarea

biomasei

(nealimentar);

promovarea unei politici adecvate în domeniul
resurselor umane care lucrează în agricultură,
luându-se

în

calcul

liniile

de

evoluţie;

promovarea unei politici de mecanizare a
agriculturii – asigurarea unui service pentru
utilaje agricole


Numar ferme: porci, oi şi bovine, infiintate



Centru de predare a cerealelor infiintat



Numar puncte de colectare a laptelui infiintate



Numar

secţii

de

reparaţii

maşini

agricole

infiintate


Piata

de

produse

agricole

la

standarde

europene, infiintata
6.3 Stimularea și încurajarea dezvoltării 
activităților non-agricole

Numar campanii pentru promovarea unei politici
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de asociere a întreprinzătorilor locali şi atraşi
pentru dezvoltarea unor activităţi economice în
domeniul serviciilor


Numar

spatii

inchiriate

pentru

sprijinirea

întreprinzătorilor pentru înființarea a diverse
puncte locale absolut necesare: service reparaţii
electrice, reparaţii auto, frizerie-coafor, notariat,
avocatură, servicii bancare, etc.


Numar

terenuri

puse

la

dispozitie

pentru

înfiinţarea unor spaţii comerciale de alimentaţie
publică de tip supermarket


Numar unitati de servicii pentru populatie
infiintate

6.4 Valorificarea potențialului turistic



Numar campanii pentru încurajarea activităţilor
de interes turistic în asociere cu alte activităţi
care pot căpăta specific local (vânătoare,
pescuit sportiv, etc.)



Zona de agrement amenajata



Pensiune turistica integrată în circuitul turistic
judeţean



Numar cai de acces si km utilitati pentru
infrastructura de turism



Numar amenajari pentru pescuit şi acvacultură
luciu de apă



Punct de informare pentru turişti şi pentru
întreprinzători în turism, amenajat

Se recomanda ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor schimbări socioeconomice sau administrative majore să se efectueze revizuiri ale strategiei.
Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacitatii de a raspunde problemelor
comunei şi de a crea structuri pentru implicarea comunităţii locale în procesele de dezvoltare.
Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura consultarea si implicarea continuă
a comunitatii locale in planurile si priorităţile de dezvoltare viitoare.

