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Cuvant inainte

Stimati locuitori ai Comunei Ilovita,
Primaria Comunei Ilovita a initiat elaborarea strategiei de dezvoltare locala
pentru periada 2018 - 2020, un document strategic, cu valoare de carta de dezvoltare
locala, orientat pe termen mediu si lung, care sa puna in valoare elemente de potential
ale comunei, in vederea explorarii directiilor de dezvoltare in beneficial cetatenilor in
scopul dezvoltarii unei comunitati vibrante si prospere.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locala reprezinta unul dintre cei mai
importanti pasi care sustin procesul de dezvolare locala, deoarece o astfel de strategie
are ca scop stabilirea unor proprietati pe termen mediu si lung spre care se orienteaza
efortul de dezvoltare al comunitatii locale in viitor.
Acest document structureaza liniile directoare strategice ale dezvoltarii
Comunei Ilovita pe termen scurt, mediu si lung, potrivit problemelor identificate si a
potentialului local, avand in vedere caracteristicile comunei,rolurile pe care le
exercita in prezent, precum si oportunitatile de dezvoltare in viitor.
In procesul de absortie a fondurilor europene si din alte surse international.
Stategia de dezvoltare locala integrate cu documentatiile de urbanism si cele de
planificare a bugetului local constituie baza justificarii proiectelor, elemental de fond
de la care incepe sa se contureze sis a se concretizeze proiectul.
Existenta fondurilor structurale europene reprezinta o oportunitate care nu
trebuie ratata.
Am convingerea ca strategia de dezvoltare locala a comunei Ilovita va fi pusa in
aplicare si isi va atinge obiectivele propuse.

Primar,
Patasanu Stefan
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1. INTRODUCERE
1.1 Principiile de abordare a dezvoltării economico-sociale locale

Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are ca scop identificarea, analiza si implementarea
obiectivelor strategice de dezvoltare a comunicaţii locale in domeniile de acţiune identificate la
nivel local, si integrate in cele la nivel judetean, regional, national si european. Realizarea
obiectivelor strategice, in special in sfera economica au ca rezultat dezvolaterea ecomonica locala,
cresterea calitatii vietii si bunastarii sociale.
Dezvoltarea economica locala este procesul prin care administratia locala si/sau
comunitatea, bazata pe grupuri, administreaza resursele existente si intra intr-un nou angajament de
parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealalta, pentru a crea noi locuri de munca si pentru a
stimula activitatile economice intr-o zona economica bine definita.
Dezvoltarea economica presupune dezvoltarea capacitatii economice regionale sau locale si
formularea raspunsului la schimbarile economice, tehnologice, sociale, etc. Dezvoltarea care,
indeplinind cerintele generatiei actuale, faciliteaza generatiilor viitoare indeplinirea propriilor
optiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabila urmareste reconcilierea intre doua aspiratii
fundamentale, si anume necesitatea dezvoltarii economice si sociale, dar si protectia si
imbunatatirea starii mediului.
In elaborarea strategie de dezvoltare au fost utilizare elementele specifice locale:
•

date economice,

•

date privind populatie,

•

infrastructura,

•

mediul inconjurator,

•

amenajarea teritoriului,

•

analiza distributiei serviciilor etc.,

precum si de la o evaluare realista a modului in care comunitatea locala doreste sa evolueze.
Strategia a fost elaborata cu contributia comunitatii, a angajatilor din institutiile publice
locale, agentilor economici, institutiilor si organizatiilor locale, prin intermediul sondajelor,
consultărilor comunităţii si dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exerciţiu de
democratie participativa si efort colectiv de trasare a propriului viitor.
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Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza si se fundamenteaza pe
urmatoarele instrumente si proceduri de lucru
•

analiza de continut;

•

analiza de date statistice din surse organizate;

•

comparatii de date statistice pe scara evolutiva;

•

analiza SWOT;

•

analiza si interpretarea unor studiio rapoarte, cercetari, strategii si norme locale,

judetene, regionale, nationale si europene.
1.2 .Cadrul conceptual al elaborării strategiei de dezvoltare locala
Concepul de dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale isi are originile la nivel mondial din
anul 1992, in cadrul Conferintei de la Rio de Janeiro 170 de state, printre care si Romania, au
recunoscut in mod unanim si au cazut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie
globala pentru secolul urmatoro denumita „AGENDA 21”.
Conform prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio fiecare autoritate locala are
obligatia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabila. Agenda 21 Locala implica
necesitatea ca autoritatile locale sa lucreze in parteneriat cu toate sectoarele comunitatii respective,
punand accentul pe participarea comunitatii si pe democratia locala largita, oferind o modalitate
de integrare a problemelor socialeo economice si de mediu, care sa conducao in final la definirea
de obiective, strategii, politici si actiuni la nivel local.
Agenda 21 recunoaste ca autoritatile/municipalitatile locale au de jucat un rol crucial in
dezvoltarea durabila, deoarece:
• reprezinta comunitatea locala si lucreaza in numele ei;
• au un rol planificator important deoarece desfasoara, deleaga sau influenteaza multe din

serviciile de care depinde calitatea vietii;
• administreaza/poseda parti importante din patrimoniul construit sau natural; pot influenta

prin educatie, sfaturi, informatii si exemplu propriu;
• pot cataliza parteneriate cu alte organizatii; au un impact mare in calitate de consumatori,

achizitori si patroni.
Dezvoltarea durabila a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local,
punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate in patru categorii:
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•

capitalul uman: cunostinte, abilitati, capacitati, creativitate, strategii de adaptare;

•

capitalul fizic: cladiri, drumuri, retele etc.;

•

capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.;

•

capitalul social: structuri de administrare si luare a deciziilor, comunitatea, cultura.

Dezvoltarea rurala poate fi considerata si un demers de dezvoltare teritoriala, ea incluzand
aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea si favorizarea
dezvoltarii interne, mobilizand, in acest sens, mijloacele umane si financiare care concura la aceasta
dezvoltare si asigurand convergenta.
2. CONTEXTUL STRATEGIC AL ELABORARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
2.1. Contexul european de dezvoltare
Europa trece printr-o perioada de transformare. Criza a anulat anii de progrese economice şi
sociale şi a pus in evidenţa deficienţele structurale ale economiei Europei. Intre timp, lumea
evolueaza rapid, iar provocarile pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitata asupra resurselor,
imbatranirea) se intensifica.
Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creşteri economice viitoare este mult mai greu de
realizat. Situaţia inca fragila a sistemului financiar franeaza redresarea, avand in vedere dificultaţile
cu care se confrunta atat intreprinderile, cat şi gospodariile pentru a obţine credite, a cheltui şi a
investi.
Europa poate reuşi daca acţioneaza in mod colectiv, ca Uniune, trebuind sa faca fata
urmatoarelor provocari: deficiente structurale (rata medie de crestere a Europei este net inferioara
fata de a pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a fortei de munca in Europa sunt
inferioare cu a altor state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea imbatranirii populatiei),
intensificarii provocarilor globale (economii globale tot mai interconectate, nevoia finantelor
mondiale de masuri corective, provocari globale legate de clima), trecerea la actiune pentru evitarea
declinului si iesirea din criza.
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2.1.1 Europa 2020 - O strategie europeana pentru creştere inteligenta, durabila si
favorabila incluziunii
Incepand cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara,
transformata rapid intr-o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat
efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca.
Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr-un „Plan European de Redresare
Economica" si, ulterior, prin gandirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul
anului 2020.
In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat aceasta noua strategie prin
comunicarea „Europa 2020 - O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si
favorabila incluziunii", care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei
in acest deceniu.
Obiectivele strategiei Europa 2020
Cele 5 obiective principale (concretizate in 8 tinte numerice) propuse pentru atingerea celor 3
priorităţi, la nivelul UE, pana in 2020 sunt:
 Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul
populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.
 Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare.
 Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera
(sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990, cresterea
ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei
energetice.
 Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii
absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de
ani.
 Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului
persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale.
Prioritati strategice Europa 2020
Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020 care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de
piata pentru secolul XXI vizeaza:
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 cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
 cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai
competitive;
 cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de
ocupare a fortei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.
Aceste prioritati strategice stabilite la nivelul Uniunii Europene pentru noul orizont de timp,
respectiv anul 2020, au la baza 7 initiative emblematice, care au drept scop coordonarea eforturilor
tuturor autoritatilor statelor memebre, in vederea atingerii obiectivelor strategice la nivel european
si national.
Creştere inteligenta
Creşterea inteligenta inseamna consolidarea cunoaşterii şi inovării ca elemente motrice ale
viitoarei creşteri. Pentru aceasta este necesar imbunataţirea calitatii sistemelor de invaţamant,
intarirea performanţei in cercetare, promovarea inovarii şi transferul de cunoştinţe in Uniune,
folosirea pe deplin a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi asigurarea transpunerii ideilor
inovatoare in noi produse şi servicii care sa genereaze creştere, locuri de munca de calitate şi care sa
contribuie la abordarea provocarilor cu care se confrunta societatea europeana şi mondiala.
Creşterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre cresterea
economica a UE si cresterea economica a celor doi mari competitori pe piata mondiala respectiv
SUA si Japonia.
Aspecte de corectat in domeniul Inovării:
• nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare;
• utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;
• accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii;
• ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech.

Aspecte de corectat in domeniul Educatiei:
• un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul din sapte tineri abandoneaza studiile

si formarea prea devreme;
• 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerintele noi de pe
-7-
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piata muncii;
• in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1 persoana din 3 are o

diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA si peste 50% in Japonia;
• conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20 de universitati, sunt

listate doar doua universitati europene.
Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale:
■ „din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala pentru tehnologiile informatiei
si comunicatiilor, firmele europene reprezinta doar 25%;
■ ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveşte internetul de mare viteza,
afecteaza capacitatea acesteia de inovare in special in zonele rurale, diseminarea online a
cunostintelor si distributia online de bunuri si servicii.
Creştere inteligenta se realizeaza prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
presupune imbunatatirea prestatiei in urmatoarele domenii:
• cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor de stat si private

in vederea generarii de locuri de munca prin crearea de noi produse si servicii;
• educaţie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a lungul vietii in

vederea imbunatatirii competentelor;
• societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.

Actiunile acestei prioritati vizeaza:
• eliberarea potentialului inovator al Europei;
• ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei;
• valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale.

Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative emblematice:
a. „O Uniune a inovării". Initiativa ofera o viziune ampla si incluziva asupra inovarii in Uniunea
Europeana, plasand inovarea in centrul interventiilor si interconectand multiple domenii de politici
publice (de la cercetaredezvoltare, la educatie, intreprinderi, coeziune sociala, ajutor de stat,
standardizare, achizitii publice, proprietate intelectuala). Initiativa propune urmatoarele directii de
actiune:
•

reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii catre domenii care
prezinta provocari majore pentru societate (schimbari climatice, utilizarea eficienta a energiei si
-8-
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a resurselor, schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.);
•

consolidarea verigilor din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la comercializare;

•

definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de cercetare;

•

imbunatatirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze, crearea unui
brevet european unic si a unei instante specializate in materie de brevete;



lansarea de parteneriate europene in domeniul inovării intre UE si nivelurile naţionale, in
vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii;



consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a inovarii (fondurile
structurale, fondurile de dezvoltare rurala, programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.);



promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea legaturilor intre educatie,
intreprinderi, cercetare si inovare.

Din multitudinea actiunilor si solutiilor pe care le recomanda initiativa emblematica, lansarea
parteneriatelor europene pentru inovare se distinge prin conceptul novator propus, bazat pe crearea
unei mase critice a expertizei din cercetare si inovare. Parteneriatele europene pentru inovare se vor
focaliza pe abordarea marilor provocari, depasind sfera tehnologica a actualelor instrumente (cum
ar fi, de exemplu, initiativele tehnologice comune), si actionand asupra intregului lant al cercetarii si
inovarii. Datorita noutatii acestui tip de parteneriat, Comisia Europeana testeaza conceptul de
parteneriat pentru inovare cu ajutorul unui parteneriat pilot privind imbatranirea activa si in conditii
bune de sanatate. Principalul obiectiv al acestui parteneriat este ca pana in 2020 sa se adauge 2 ani
la durata medie de viata in conditii bune de sanatate.
b. „Tineretul in mişcare". Initiativa traseaza directiile de actiune pe care Uniunea Europeana si
statele membre ar trebui sa se axeze in viitor in dezvoltarea unor sisteme de educatie si formare
moderne, adaptate economiei cunoasterii si care sa asigure mobilitatea elevilor, studentilor si
cadrelor didactice. Ea este structurata pe 4 directii de actiune si 28 de actiuni, dintre care
mentionam:
 consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor de invatamant superior
din Europa;
 sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si formare in UE;
 combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii studentilor si a celor care
urmeaza un curs de formare,
 imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor.
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
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 integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universitatilor, cele
destinate cercetatorilor si corelarea lor cu programele nationale;
 impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la nivelul programelor
şcolare, al guvernantei si al finantarii;
 identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate
pentru tinerii profesionişti;
 promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale;
 lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor.
c. „O agenda digitala pentru Europa" prin care se propune crearea unei piete digitale unica,
bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii interoperabile:
• pana in 2013: acces universal la internet in banda larga;
• pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps);
• pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din locuintele din

Europa.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:


asigurarea accesului la internet de mare;



crearea pietei unice digitale;



dezvoltarea societatii digitale sustenabile;



consolidarea masurilor in domeniul securitatii si al increderii intehnologiile;



dezvoltarea cercetarii si inovarii in domeniu;



dezvoltarea de standardelor deschise si a interoperabilitatii;



oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in infrastructura pentru internet

de mare viteza, deschisa si competitiva, precum si in serviciile conexe;


dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu;



facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende.
Creşterea durabila
Creşterea durabila inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al

utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese si
tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:


sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC;
- 10 -
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sa exploateze reţelele de la scara UE;



sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;



sa conştientizeze consumatorii in ceea ce priveşte meritele utilizarii eficiente a resurselor;



sa scada emisia de dioxid de carbon;



sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a resurselor.

Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice, sociale si teritoriale prin derularea de actiuni
in urmatoarele domenii:
 competitivitate: mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor
ecologice; eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor, productivitate crescuta
pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pietele de export si pentru un numar tot
mai mare de materii prime;
 combaterea schimbărilor climatice: reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai
rapid in decada care urmeaza, exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii,
precum posibilitatile de captare si stocare a dioxidului de carbon, care vor genera
reducerea emisiilor, realizarea de economii si crestere economica, consolidarea
capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata riscurilor climatice, precum si
capacitatea de prevenire a dezastrelor si de reactie la acestea;
 energie curata si eficienta: scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde
g pana in 2020; cresterea PIB-ul cu 0,6%-0,8% si crearea a peste 600 000 locuri de
munca prin utilizarea energiei regenerabile in 20% din energia folosita in UE; crearea a
peste 400 000 locuri de munca prin atingerea obiectivului de 20% privind eficienta
energetica.
Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative:
• „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor"
Acesta initiativa emblematica propune un cadru integrat de actiune pentru domeniile: schimbari
climatice, energie, transport, industrie, materii prime, agricultura, pescuit, biodiversitate si
dezvoltare regional, popunand urmatoarele directii de actiune:
-

sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste utilizarea resurselor si
cu emisii reduse de dioxid de carbon;

-

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;

o reducerea emisiilor de CO2;
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cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice

Obiectivul acestei initiative il constituie asigurarea unui echilibru intre toate politicile
europene cu impact asupra eficientei resurselor si stabilirea unui acord privind viziunea pe termen
lung in aceasta privinta.
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
 mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare rurala,
fondurile structurale, si altele in cadrul unei strategii solide de finantare (UE, publica
nationala, privata);
 consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum certificate de emisii,
incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor publice ecologice, etc;
 prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea sectorului transporturilor;
 implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in sectiunile
transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, porturi, platforme logistice);
 finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul planului privind
tehnologiile energetice strategice (SET);
 promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru UE in zona baltica,
in Balcani, in regiunea mediteraneeana si in Eurasia;
 adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta energetica, promovarea
unui program in domeniul utilizarii eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile si
gospodariile) prin utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri;
 stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice necesare pentru a face
tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficienta din punctul de
vedere al utilizarii resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050"
La nivel national, statele membre vor trebui:
 sa elimine treptat subvenţiile daunatoare mediului (excepţii in cazul persoanelor
defavorizate);
 sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii publice menite sa
adapteze metodele de productie si de consum;
 sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, modernizate si complet
interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC;
 sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in cadrul retelei centrale
a UE;
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 sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare parte
din emisiile generate si din congestiile retelelor;
 sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta energetica in constructii si
instrumente de piata precum impozitarea, subventiile si achizitiile publice pentru a reduce
consumul de energie si de resurse; - sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in
constructia de cladiri publice eficiente din punct de vedere energetic si intr-o reciclare mai
eficienta;
 sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar putea creste eficienta
in sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.
• „O politica industriala adaptata erei globalizarii"
Aceasta initiavia emblematica contribuie la cresterea durabila si are ca obiectiv sustinerea si
consolidarea unei baze industriale puternice, diversificate, competitive si eficiente din punct de
vedere energetic si al utilizarii resurselor, si presupune:
 colaborea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, organizatii
de consumatori;
 elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine spiritual
antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria;
 promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al serviciilor din
Europa.
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
 stabilirea politicii industriale apte sa menţină si sa dezvolte o baze industriala puternica,
competitiva, diversificata in Europa, sa sprijine tranzitia sectoarelor de productie catre o
utilizare mai eficienta a energiei si a resurselor;
 dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine diverse instrumente
de politica precum reglementarea „inteligenta”, modernizarea achizitiilor publice, normele
in materie de concurenta, stabilirea de standarde;
 imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea
costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei activitati economice in Europa, prin
promovarea clusterelor si prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare;
 restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre activitati de viitor,
- 13 -

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVITA

2018-2020

inclusiv prin redistribuirea rapida a competentelor catre sectoarele si pietele cu un ritm alert
de crestere;
 promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc utilizarea resurselor
naturale si sporesc investitiile in patrimoniul natural al UE;
 promovarea internationalizarii IMM-urilor;
 asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit industriei din toata Uniunea
sa beneficieze de acces efectiv pe piata unica, pe piata internationala;
 dezvoltarea unei politici spatiale care sa puna la dispozitie instrumentele necesare depasirii
unor provocari-cheie la nivel mondial;
 sporirea competitivitatii sectorului turismului in Europa;
 revizuirea reglementarilor in vederea sprijinirii tranzitiei sectoarelor serviciilor si productiei
catre o utilizare mai eficienta a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai eficienta;
 reannoirea strategiei UE de promovare a responsabilitatii sociale a intreprinderilor, ca
element-cheie in asigurarea increderii pe termen lung a angajatilor si a consumatorilor.
La nivel naţional, statele membre vor trebui:
 sa imbunatateasca mediul de afaceri, in special pentru IMM-urile inovatoare, inclusiv prin
achizitii publice menite sa sprijine initiativele care incurajeaza inovarea;
 sa amelioreze condiţiile de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuala;
 sa reduca sarcina administrativa a societatilor si sa amelioreze calitatea legislatiei in
domeniul afacerilor;
 sa colaboreze cu parţile interesate din diverse sectoare in vederea identificarii blocajelor,
elaborarii de analize comune cu privire la modalitati de mentinere a unei baze industriale si
de cunoastere solide, de a plasa UE in pozitie de lider in ceea ce priveste dezvoltarea
durabila la nivel mondial.
Creşterea durabila este necesara in vederea sustinerii UE pentru a prospera intr-o lume cu emisii
reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradarii mediului, pierderea
biodiversitatii si utilizarea nedurabila a resurselor.
Creşterea favorabila incluziunii
Statele membre trebuie sa-si imbunatateasca sistemele de protective sociala, de securitate
sociala si pensii, precum si politicile de incluziune activa, in conditiile asigurarii sustenabilitatii
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financiare in scopul cresterii participarii cetatenilor in societate, economie si a extinderii
oportunitatilor de angajare prin utilizarea FSE.
Creşterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii
fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala si care presupune:
• asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca;
• investirea in dezvoltarea competentelor;
• combaterea saraciei;
• modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie sociala;
• consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in

toate regiunile UE inclusiv in cele ultraperiferice;
• asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii;
• cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalitatii de

sanse intre femei si barbati.
Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele domenii:
• ocuparea fortei de munca:
• schimbările demografice au generat scăderea numărului de persoane active;
• in UE, doar doua treimi din populaţia activa are loc de munca, in comparaţie cu peste 70%

in SUA si in Japonia;
• rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul femeilor si al lucratorilor in

varsta;
• rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor;
• risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor neintegrate in campul

muncii sau care au legaturi slabe cu acesta.
• competentele:
• aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau de baza;
• oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul vietii, apartin in special persoanelor mai

instruite;
• pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca vor necesita nivel inalt de calificare, in timp
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ce numarul locurilor de munca pentru care se vor cere competente reduse va scadea cu 12
milioane;
• pentru mentinerea vietii active indelungate, este necesara dobandirea si dezvoltarea de noi

competente pe tot parcursul vietii.
• combaterea sărăciei:

-

80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte de aparitia crizei economice;

-

19 milioane dintre acestea sunt copii;

-

8% dintre persoanele care au un loc de munca nu castiga suficient pentru a iesi din saracie,
cei mai afectati fiind somerii.

Cresterea favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative:
b. O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca" prin care se propune:

 crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a creste nivelurile de
ocupare a fortei de munca si pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene;


promovarea autonomiei cetăţenilor prin dobândirea de noi competente care vor permite
forţei de munca actuale si viitoare, adaptarea la noile condiţii si la eventualele schimbari de
cariera;



reducerea şomajului;



sporirea productivitatii muncii.

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
• definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, in vederea

identificarii modalitatilor de imbunatatire si gestionare a tranzitiilor economice, de
combatere a somajului, de crestere a ratelor de activitate;
• adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu principiile reglementarii „inteligente”, la

evolutia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la adresa sanatatii si securitatii
muncii;
• facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si asigurarea unei

corespondente mai bune intre cererea si oferta de locuri de munca, prin intermediul sprijin
financiar acordat din fondurile structurale, in special din Fondul social european (FSE);
• consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului de solutionare a

problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel national/
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regional, la nivel sectorial si la nivelul intreprinderilor);
• impulsionarea cadrului strategic de cooperare in materie de educatie si formare in care sa fie

implicate toate partile interesate;
• asigurarea dobandirii competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii

pe piata muncii, precum si a recunoasterii acestora pe tot parcursul educatiei generale,
profesionale, superioare si din viata adulta.
La nivel national, statele membre vor trebui:
 sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca segmentarea pietei muncii,
sa faciliteze tranzitiile si reconcilierea vietii profesionale cu viata privata;
 sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurari sociale pentru a
asigura rentabilitatea muncii;


sa promoveze noi forme de reconciliere a vieţii profesionale cu cea privata, politici de
imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de sanse intre femei si barbati;



sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului sociab



sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, prin instituirea unor
cadre nationale ale calificarilor;



sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii
pe piata muncii, recunoasterea acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale,
superioare si din viata adulta, inclusiv in cadrul invatarii non-formale si informale;



sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, in special prin
implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertelor de educatie si formare.

c. „O platforma europeana de combatere a sărăciei" prin care se propune:
•

asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a anului in curs, care
reprezinta “Anul european de lupta impotriva saraciei si excluziunii sociale”;

•

sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor fundamentale ale persoanelor
care se confrunta cu saracia si excluziunea sociala.

Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
•

elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, in vederea incurajarii
actorilor din sectorul public si privat de a reduce excluziunea sociala prin actiuni concrete,
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inclusiv prin acordarea finantari din fondurile structurale, in special din FSE;
•

elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea inovarii sociale in randul
grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migrantilor;

•

evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de protectie sociala si de pensii
si identificarea modalitatilor de imbunatatire a accesului la sistemele de sanatate.
La nivel national, statele membre vor trebui:



sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o impart in domeniul
combaterii saraciei si excluziunii sociale;



sa definească si sa pună in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu un grad de risc
ridicat precum familiile monoparentale, femeile in varsta, minoritatile, romii, persoanele cu
handicap si personale fara adapost;



sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a asigura un nivel
adecvat al ajutorului pentru venit si al accesului la asistenta medicala.

Guvernanta economica
Criza economica a evidentiat deficiente structurale in economia Europei, a anulat progrese
precedente, a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe termen lung, a
demonstrat interdependenta economiilor europene, a subliniat necesitatea coordonarii politicilor
economice la nivelul UE in vederea rezolvarii de probleme, promovarii cresterii economice si
crearii de locuri de munca.
Pentru a aduce schimbarea dorita, strategia Europa 2020 trebuie sa fie mai bine direcţionata, sa isi
stabileasca obiective clare şi criterii de referinţa transparente pentru evaluarea progreselor
inregistrate. Este astfel nevoie de un cadru de guvernanţa puternic, care sa utilizeze instrumentele de
care dispune pentru a asigura o punere in aplicare in timp util şi in mod eficace.
Cei trei piloni ai noii guvernante economice:
1. Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si include:

 prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020;
 angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la
Pactul euro plus;
 consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a
- 18 -
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Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente menite sa
stopeze dezechilibrele macroeconomice;
 adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite
discutarea prioritatilor economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an.
2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include:

 mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza
datoriei suverane;
 inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european
de stabilitate (MES);
 aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in stransa
colaborare cu FMI.
3. Redresarea sectorului financiar.

Aspecte esenţiale ale noii guvernante economice a UE


Semestrul European. Acesta reprezinta primele 6 luni ale fiecarui an, perioada in care
are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice si structurale ale statelor membre
in baza careia se tine cont de recomandarile UE in luarea deciziilor cu privire la bugetul
national si la alte aspecte de interes economic.



Pactul de stabilitate si creştere. Consta intr-un set de reguli care incurajeaza statele
membre sa mentina viabilitatea finantelor publice.

Componente: 1.Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statele membre, a programul
anual de stabilitate (tarile din zona euro) sau de convergenta (celelalte state membre), impreuna cu
programul national de reforma, program care prezinta modul in care statul membru intentioneaza sa
asigure si sa mentina viabilitatea finatelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi
recomandari politice (in iunie, in cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate inainta
o propunere Consiliului pentru ca acesta sa transmita un avertisment in cazul unui deficit excesiv.
2.Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit excesiv (PDE). In baza PDE,
daca deficitul bugetar al unui stat membru depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul
va transmite recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea acestor recomandari poate duce
la impunerea de sanctiuni pentru statele din zona euro.”
Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducerea unor modificari menite:
 sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine in considerare interactiunea
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dintre datorie si deficit, mai ales in tarile puternic indatorate (unde datoria publica depaseste
60% din PIB);


sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea sancţiunilor
semiautomata in acest sens, in cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificata, nu
atat pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sanctionare inaintata de
Comisie;



sa amelioreze cadrele bugetare nationale, abordand aspectele contabile si statistice,
precum si practicile in materie de previziuni.

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice Consta intr-un mecanism de supraveghere care
identifica si corecteaza dezechilibrele macroeconomice, inca din faza incipienta.
Alegerile economice divergente facute in ultimul deceniu de catre statele membre, au accentuat
diferentele in materie de competitivitate generand dezechilibre macroeconomice la nivelul UE.
Economiile statelor membre vor fi monitorizate in vederea depistarii dezechilibrelor
macroeconomice, in cazul in care vor fi inregistrate depasiri ale „nivelurile de alerta”, Comisia
urmand sa faca recomandari in urma rezulatelor analizelor aprofundate.
Pactul euro plus. Acesta consta intr-un program suplimentar de reforme, care constituie o reflectie
a interdependentei dintre ele. Printre cele alte sase tari, care nu fac parte din zona euro, dar care au
decis sa adere la acest pact, se numara si Romania. Cele patru domenii vizate de Pactul euro plus
sunt competitivitate, ocuparea fortei de munca, viabilitatea finantelor publice si consolidarea
stabilitatii financiare. Pactul a fost aprobat de liderii UE in martie 2011. Cele 23 de tari semnatare
se angajeaza sa implementeze reformele in detaliu. Cele patru state membre care nu au semnat
pactul sunt libere sa faca acest lucru oricand doresc. Angajamentele asumate in virtutea pactului se
integreaza in noul cadrul de guvernanta economica si sunt incluse in programele nationale de
reforma ale statelor membre.
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ELEMENTELE CADRULUI STRATEGIC COMUN 2014-2020

La nivel european, orientarea strategica privind utilizarea fondurilor europene este data de Cadrul
Strategic Comun (CSC), care acopera cele cinci mari fonduri europene:
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala,

•

Fondul Social European,

•

Fondul de Coeziune,

•

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala,

•

Fondul European Maritim pentru Pescuit.

Comisia a propus un regulament privind dispoziţiile comune pentru toate cele cinci fonduri.
Propunerea prevede o coordonare mult mai stransa a fondurilor pentru a obţine:
 concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul unui set
comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui;
 simplificare prin modalitaţi de planificare şi de punere in aplicare mai coerente;
 mai mare atenţie acordata rezultatelor, prin intermediul unui cadru şi a unei reserve de
performanţa;
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 armonizarea normelor de eligibilitate şi extinderea opţiunilor simplificate in materie de
costuri, pentru a reduce sarcina administrativa pentru beneficiari şi autoritaţile de
management.
CSC prezinta drept scop sporirea coerenţei intre angajamentele politice asumate in contextul
strategiei Europa 2020 şi investiţiile de pe teren. El incurajeaza integrarea, definind modalitaţile de
colaborare intre fonduri. El constituie o sursa de orientare strategica, care trebuie tradusa de catre
statele membre şi regiuni in programarea fondurilor aparţinand CSC, in contextual necesitaţilor,
oportunitaţilor şi provocarilor lor specifice.
Astfel, din punct de vedere strategic, proiectele de regulamente prevad faptul ca fondurile CSC vor
complete interventiile nationale, regionale si locale in implementarea Strategiei Uniunii pentru o
crestere inteligenta, durabila si incluziva (Strategia Europa 2020), luand in considerare contextul
specific din fiecare stat membru
Obiectivele tematice prevăzute in Cadrul Strategic Comun (CSC)
Strategia Europa 2020 constituie cadrul politic al Uniunii Europene in actualul deceniu: cele cinci
obiective principale ale acesteia definesc poziţia pe care UE doreşte sa o atinga in 2020 şi
orientarile integrate stabilesc orientarile de politica pe termen mediu. In vederea obţinerii de
rezultate, a fost pusa in aplicare o guvernanţa economica mai puternica. Ea traduce prioritaţile
tematice şi obiectivele strategiei Europa 2020 intr-un ciclu anual de supraveghere multilaterala
axata pe rapoartele naţionale şi pe recomandarile specifice pentru fiecare ţara.
Pachetul legislativ prezentat de catre Comisia Europeana in octombrie 2011, prevede consolidarea
procesului de programare strategica prin concentrarea fondurilor europene pe cele 11 obiective
tematice (OT), corelate cu prioritatile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza impactul politicii
in ceea ce priveşte realizarea prioritaţilor europene, respectiv:
•

consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;

•

imbunatatirea accesului si a utilizarii si cresterea calitatii tehnologiilor informatiei si

comunicatiilor;
•

imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol (in cazul

FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii (pentru FEMP);
•

sprijinirea tranzitiei catre o economie cu consum scazut de dioxid de carbon in toate

sectoarele;
•

promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor;

•

protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor;
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promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul

infrastructurilor retelelor majore;
•

promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca;

•

promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei;

•

investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii;

•

consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta.

Obiectivele tematice sunt transpuse in priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond in parte.
2.1.3 Politica de coeziune a UE 2014-2020
Politica de coeziune are ca obiectiv reducerea diferentei dintre nivelurile de dezvoltare ale
diferitelor regiuni si state membre, pentru a consolida coeziunea economica si sociala. Acesta este
unul dintre pilonii construcţiei europene impreuna cu piaţa unica şi uniunea monetara - este unica
politica a Uniunii Europene care se refera explicit la inegalitaţile sociale. In acest mod, politica
implica un transfer de resurse intre statele membre, prin intermediul bugetului U.E., in scopul
sprijinirii creşterii economice şi a dezvoltarii durabile prin investiţii in oameni şi in mediul
inconjurator.
Politica de coeziune este o expresie importanta a solidaritaţii cu regiunile cele mai sarace şi mai slab
dezvoltate ale UE, dar inseamna mai mult decat atat. Unul dintre cele mai importante succese
inregistrate de UE a fost capacitatea sa de a creşte nivelul de trai pentru toţi cetaţenii sai.
Acest lucru nu este realizat doar prin ajutarea statelor membre şi a regiunilor mai sarace sa se
dezvolte şi sa evolueze, dar şi prin rolul UE in integrarea pieţei unice ale carei dimensiuni ofera
pieţe şi economii de scara tuturor regiunilor UE, bogate sau sarace, mari sau mici. Evaluarea de
catre Comisie a cheltuielilor anterioare a evidenţiat numeroase exemple de investiţii care au avut ca
rezultat valoare adaugata, creştere economica şi crearea de locuri de munca, fapt care nu ar fi fost
posibil fara sprijin de la bugetul UE.
Cu toate acestea, rezultatele arata, de asemenea, o anumita dispersie şi lipsa de prioritizare. Intr-un
moment in care fondurile publice sunt limitate şi in care creşterea economica prin stimularea
investiţiilor este mai necesara decat oricand, Comisia a decis sa aduca modificari importante
politicii de coeziune.
Politica de coeziune trebuie sa cuprinda obiectivele de la Lisabona si de la Goteborg si sa devina un
vector important al realizarii acestora prin programele de dezvoltare regionala si nationala. Acesta
este motivul pentru care Comisia Europeana a adoptat in iulie 2004 cadrul legislativ pentru reforma
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politicii de coeziune pentru perioada 2007 - 2013 pentru ridicarea nivelului competitivitatii si al
cresterii Uniunii Europene largite.
Obiectivele politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007 - 2013 au fost:
•

Convergenta susţine dezvoltarea economica integrata la nivel regional si local si durabila

prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice; se adreseaza regiunilor
unde PIB/locuitor este sub 75% din media Uniunii Europene;
•

Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca se adreseaza statelor membre si

regiunilor care nu au fost eligibile pentru obiectivul Convergenta pentru a se adapta schimbarilor
economice si sociale, globalizarii si tranziTiei catre o societate bazata pe cunoastere;
•

Cooperarea teritoriala europeana urmareste dezvoltarea de activitati economice, sociale si de

mediu transfrontaliere, prin intermediul strategiilor comune in favoarea dezvoltarii teritoriale
durabile.
Politica de coeziune ramane o componenta esentiala a cadrului financiar multianual al UE pentru
perioada 2014-2020. Astfel, la 6 octombrie 2011, Comisia Europeana a adoptat un proiect de pachet
legislativ care va constitui un cadru al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020, prin
care se propune mai multe schimbari importante ale modului in care politica de coeziune este
conceputa si pusa in aplicare, si anume:
•

concentrarea asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 de crestere inteligenta, durabila si

favorabila incluziunii;
•

recompensarea performantelor;

•

sprijinirea programarii integrate;

•

accentul pus pe rezultate - monitorizarea progreselor inregistrate in ceea ce priveste

atingerea obiectivelor convenite;
•

consolidarea coeziunii teritoriale si simplificarea aplicarii.

Cadrul Financiar Multianual aprobat pentru perioada 2014-2020 prevede alocarea pentru
politica de coeziune a 325 miliarde euro (in scadere cu cca. 35 miliarde euro fata de actuala
perioada de programare) reprezentand 34,24% din volumul total cheltuielilor UE pentru urmatorii 7
ani.
Principalele schimbari convenite in cadrul Politicii de Coeziune/PC:
•

Crearea unui cadru strategic comun pentru toate fondurile structurale, care prevede

incheierea unor contracte de parteneriat cu fiecare stat membru;
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Crearea unei categorii de regiuni intermediare, „regiuni de tranzitie”, cu PIB cuprins intre

75% si 90% din PIB-ul mediu al UE, fiind regiuni aflate in phasing-out (catre convergenta, ce vor
completa cele doua categorii care exista deja - regiuni de convergenta si regiuni de competitivitate);
•

Plafonarea alocarilor pentru coeziune („capping”) la 2,35% din PIB (capping diferentiat de

2,59% pentru HU si Tarile Baltice) alocarea pe stat membru/SM neputand insa sa fie mai mare de
110% din alocarea totala pentru perioada actuala;
•

Cresterea calitatii cheltuielilor alocate si a conditionalitatilor pe baza carora vor fi acordate

fondurile;
•

Principiul conditionalitatii (ex-ante si macroeconomice) si alinierea regulilor de

implementare a politicii de coeziune cu Pactul de Stabilitate si Crestere, precum si cu procedura de
deficit excesiv. Vor fi definitorii rezultatele obtinute si stimulentele pentru a pune in aplicare
reformele, dand posibilitatea COM de a suspenda partial sau total platile atunci cand Consiliul
decide ca un SM nu a luat masurile necesare;
•

Aplicarea regulii de dezangajare n+3 pentru toate statele membre.

•

Se mentine rata de co-finantare de 85% pentru politica de coeziune.

•

Este prevazuta, ca regula generala, o rata de pre-finantare de 3%. Cu toate acestea, pentru

statele care au beneficiat de asistenta financiara incepand cu anul 2010 (cazul Romaniei) rata de
pre-finantare este de 4%.
•

Se pastreaza prevederile referitoare la top-up, respectiv majorarea cu 10 puncte procentuale

a ratei de co-finantare in cazul statelor care beneficiaza de programe de asistenta financiara in baza
art.136 si 143 TFUE.
•

Se introduc prevederi referitoare la alocari suplimentare pentru regiunile in care se

inregistreaza somaj in randul tinerilor.
Noua perspectiva financiara a UE 2014-2020 prevede o noua abordare in materie de programare
strategica pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020
Arhitectura legislativa a politicii de coeziune cuprinde:
•

un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul european

de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime (EMFF), precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind FEDR, FSE si Fondul de
coeziune;
•

trei regulamente specifice privind FEDR, FSE si Fondul de coeziune; si
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doua regulamente privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana si Gruparea

europeana de cooperare teritoriala (GECT).

2.1.3.1.Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) urmareste consolidarea coeziunii economice,
sociale si teritoriale in cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente intre
regiunile acesteia.
FEDR sprijina dezvoltarea regionala si locala pentru a contribui la toate obiectivele tematice, prin
stabilirea unor prioritati detaliate in vederea unui mai mare accent pus pe:
•

cercetare si dezvoltare, precum si inovare;

•

imbunatatirea accesului la informatii si a calitatii acestora, precum si la tehnologiile

comunicatiilor;
•

schimbarile climatice si trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;

•

sprijinul comercial acordat IMM-urilor;

•

serviciile de interes economic general;

•

infrastructurile de telecomunicatii, energie si transport;

•

consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta;

•

infrastructurile de sanatate, educatie si sociale;

•

dezvoltarea urbana durabila.

Pentru a asigura concentrarea investiţiilor la nivelul UE pe aceste priorităţi, se stabilesc alocari
minime pentru un anumit numar de zone prioritare. De exemplu, in regiunile mai dezvoltate si de
tranzitie, cel putin 80 % din resursele FEDR la nivel national ar trebui sa fie alocate pentru eficienta
energetica si energii regenerabile, inovare si sprijin pentru IMM-uri, din care cel putin 20 % ar
trebui sa fie alocate pentru eficienta energetica si energii regenerabile. Regiunile mai putin
dezvoltate ar trebui sa dispuna de o paleta mai larga de prioritati de investitii, care sa reflecte
nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora. Insa acestea vor trebui sa aloce cel putin 50 % din
resursele FEDR pentru eficienta energetica si energii regenerabile, inovare si sprijin pentru IMMuri.
Consolidarea coeziunii teritoriale
Regulamentul propus prevede un accent mai mare pe dezvoltare urbana durabila. Aceasta ar trebui
sa se realizeze prin alocarea unui procent minim de 5 % din resursele FEDR pentru dezvoltare
urbana durabila, prin stabilirea unei platforme de dezvoltare urbana pentru promovarea consolidarii
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capacitatilor si a schimburilor de experienta, precum si prin adoptarea unei liste a oraselor in care
vor fi puse in aplicare actiuni integrate pentru dezvoltare urbana durabila.
Propunerea include, de asemenea, sprijin pentru actiunile inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane
durabile in baza unui plafon de 0,2 % din fondurile anuale.
Se va acorda o atentie speciala zonelor cu caracteristici naturale sau demografice specifice, precum
si o alocare suplimentara pentru regiunile ultraperiferice si slab populate. Un procent de cel putin 50
% din aceasta alocare suplimentara va trebui sa fie alocat actiunilor care contribuie la diversificarea
si modernizarea economiilor regiunilor ultraperiferice, punandu-se un accent speciale cercetare si
inovare, tehnologiile informatiei si comunicatiilor si pe competitivitatea IMM-urilor.
2.1.3.2.Fondul Social European
In timp ce contribuie la coeziunea economica, sociala si teritoriala, Fondul social european (FSE)
reprezinta principalul instrument al Uniunii Europene destinat investirii in oameni. Acesta confera
cetatenilor europeni oportunitati mai mari de angajare, promoveaza o educatie mai buna si
imbunatateste situatia persoanelor celor mai vulnerabile care se confrunta cu riscul de saracie.
Regulamentul propune ca FSE sa vizeze patru obiective tematice in intreaga Uniune:
 promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii lucratorilor;
 promovarea incluziunii sociale si combaterea sărăciei;
 efectuarea de investiţii in domeniul educaţiei, al formarii competentelor si al invatarii pe tot
parcursul vietii;
 consolidarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiei publice.
Fondul social european (FSE) si-a propus ca statele membere sa aiba obligaţia de a stabili modul in
care diferitele instrumente de finanţare vor contribui la realizarea obiectivelor principale ale
strategiei Europa 2020, inclusiv prin stabilirea unor cote minime de sprijin prin fonduri structurale
din FSE pentru fiecare categorie de regiuni 825% pentru regiunile de convergenţa, 40% pentru
regiunile de tranziţie, 52% pentru regiunile de competitivitate, pe baza fondului de coeziune care
continua sa reprezinte o treime din alocarea pentru politica de coeziune in statele membre eligibile
şi excluzand cooperarea teritoriala).
Aplicarea acestor cote duce la o cota minima globala pentru FSE de 25% din bugetul alocat politicii
de coeziune, adica 84 de miliarde EUR. FSE va fi completata de o serie de instrumente gestionate
direct de catre Comisie, cum ar fi PROGRESS şi reţeaua EURES pentru sprijinirea crearii de locuri
de munca.
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Totusi, FSE ar trebui sa contribuie, de asemenea, la realizarea altor obiective tematice, cum ar fi
sustinerea trecerii la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, neinfluentabila de
schimbarile climatice si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, intensificarea
utilizarii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, consolidarea cercetarii, a dezvoltarii
tehnologice si a inovarii, precum si cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii (IMMuri).
Consolidarea concentrării tematice
In conformitate cu angajamentul UE fata de cresterea favorabila incluziunii, cel putin 20 % din
sumele allocate FSE ar trebui sa fie utilizate pentru promovarea incluziunii sociale si combaterea
saraciei. In plus, in cadrul programelor, finantarea ar trebui sa se concentreze asupra unui numar
limitat de prioritati de investitii care stabilesc detaliile fiecarui obiectiv tematic.
Consolidarea parteneriatului
Propunerea contine dispozitii specifice in vederea consolidarii parteneriatelor si a incurajarii
participarii active a partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale 8ONG-uri) la
investiţiile FSE. Aceasta impune alocarea unui cuantum adecvat din resursele FSE pentru acţiunile
de consolidare a capacitatilor destinate partenerilor sociali si ONG-urilor din regiunile mai putin
dezvoltate.
Consolidarea inovării sociale si a cooperării transnaţionale
Activitatile de inovare sociala si cooperare transnationala sunt incurajate prin intermediul unei rate de
cofinantare mai ridicate pentru axele prioritare aferente acestora, al unor dispozitii specifice in
materie de programare si monitorizare si al unui rol mai important al Comisiei in schimbul si
difuzarea bunelor practici si a actiunilor comune in cadrul Uniunii.
Consolidarea accentului pus pe rezultate
In vederea imbunatatirii eficacitatii interventiilor FSE, sunt prevazute dispozitii specifice pentru a
asigura concentrarea resurselor. In plus, sunt stabiliti indicatori comuni pentru a permite o
monitorizare mai atenta si pentru a facilita evaluarea impactului investitiilor FSE la nivelul UE.

2.1.3.3. Fondul de Coeziune
Fondul de coeziune sprijina statele membre al caror venit national brut (VNB) pe cap de locuitor este
mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investitii in retelele de transport TEN-T si in
domeniul mediului.
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Eligibilitate politica de coeziune 2014 – 2020

Sursa: Comisia Europeana

Sprijinirea concentrării tematice
In domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile in adaptarea la schimbările
climatice si prevenirea riscurilor, investiţiile in sectoarele apei si deşeurilor, precum si in mediul
urban. In conformitate cu propunerile Comisiei privind cadrul financiar multianual, investitiile in
energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de contributie, cu conditia ca acestea sa aiba
efecte pozitive asupra mediului.
Prin urmare, investitiile in eficienta energetica si energia regenerabila sunt, de asemenea, sprijinite.
In domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la investitiile in reteaua
transeuropeana de transport, precum si la cele in sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de
carbon si in transportul urban.
2.1.3.4.Facilitatea "Conectarea Europei"
Comisia a propus crearea Facilitaţii „Conectarea Europei” pentru a accelera dezvoltarea
infrastructurii moderne şi de inalta performanţa de care UE are nevoie, si care sa lege Europa in
special in domeniul transporturilor, energiei şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).
Facilitatea „Conectarea Europei” va contribui in mod esenţial la asigurarea securitaţii energetice,
garantand accesul paneuropean la diferite surse şi la diferiţi furnizori, atat in interiorul, cat şi in
afara Uniunii. Aceasta facilitate va contribui, de asemenea, la punerea in aplicare a noului concept
de coeziune teritoriala, introdus prin Tratatul de la Lisabona.
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Totodata, disponibilitatea la nivel european a reţelelor TIC de mare viteza şi serviciile TIC
paneuropene vor inlatura, de asemenea, fragmentarea pieţei unice şi vor oferi asistenţa IMM-urilor
in cautarea unor oportunitaţi de creştere in afara pieţei lor de origine.
Facilitatea „Conectarea Europei” va fi gestionata la nivel central şi va fi finanţata dintr-un buget
special şi prin intermediul unor sume alocate strict pentru transport in cadrul Fondului de coeziune.
Ratele de cofinanţare din bugetul UE vor fi mai mari in cazul in care investiţiile se desfaşoara in
regiuni de „convergenţa ” decat in cazul in care acestea se desfaşoara in regiuni de
„competitivitate”. Infrastructurile locale şi regionale vor fi legate de infrastructurile prioritare ale
UE, conectand toţi cetăţenii, pe intreg teritoriul UE, şi pot fi (co)finanţate prin fondurile structurale
(FEDER şi/sau Fondul de coeziune, in funcţie de situaţia fiecărui stat membru/regiune).
Comisia propune alocarea a 40 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 pentru facilitatea
„Conectarea Europei”, care sa fie suplimentate cu o suma de 10 miliarde EUR strict alocate
investiţiilor in domeniul transporturilor in cadrul Fondului de coeziune. Astfel, a ceasta suma
cuprinde 9,1 miliarde EUR pentru sectorul energetic, 31,6 miliarde EUR pentru transport (inclusiv
10 miliarde EUR din Fondul de coeziune) şi 9,1 miliarde EUR pentru TCI.
2.1.3.5. Cooperarea economica teritoriala
Cooperarea economica teritoriala reprezinta un obiectiv al politicii de coeziune si ofera un cadru
pentru schimburile de experienta intre actorii de la nivel national, regional si local din diferite state
membre, precum si o actiune comuna in vederea gasirii unor solutii comune la probleme comune.
Aceasta este cu atat mai importanta avand in vedere ca provocarile cu care se confrunta statele
membre si regiunile depasesc tot mai mult frontierele nationale/regionale si necesita actiuni comune
si de cooperare la nivelul teritorial adecvat. Prin urmare, cooperarea teritoriala europeana poate
avea, de asemenea, o contributie la stimularea noului obiectiv de coeziune teritoriala al Tratatului de
la Lisabona.
Propunerea face trimiteri la participarea tarilor terte pentru a reflecta mai bine realitatea cooperarii.
Aceasta contine, de asemenea, trimiteri mai sistematice la rolul pe care gruparile europene de
cooperare teritoriala (GECT) il pot juca in contextul cooperarii.
Propunerea stabileste resursele financiare disponibile pentru fiecare componenta si criteriile de
alocare a acestora catre statele membre. Acestea vor fi alocate dupa cum urmeaza:
•

73,24 % pentru cooperare transfrontaliera;

•

20,78 % pentru cooperare transnationala;

•

5,98 % pentru cooperare interregionala.
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Aceasta include, de asemenea, continuarea mecanismului pentru transferul de resurse pentru
activitatile de cooperare la frontierele externe ale Uniunii, pentru a fi sprijinite in cadrul
instrumentului european de vecinătate si parteneriat si al instrumentului de asistenta pentru
preaderare.
Dispozitiile privind concentrarea tematica si prioritatile de investitii constituie un element nou in
cadrul propunerii.
Programele pot alege un numar limitat de prioritati dintr-o lista tematica de prioritati de investitii
corespunzatoare, in care cooperarea va aduce cea mai mare valoare adaugata. In plus, criteriile de
selectie au fost definite mai strict pentru a se asigura ca se acorda finantare operatiunilor cu adevarat
comune. Programele vor face, de asemenea, obiectul unei evaluari a performantelor.
Sunt stabilite modalitati simplificate, rationalizate de punere in aplicare, gestiune financiara si
control. De exemplu, numarulde autoritati implicate in punerea in aplicare a programului a fost
redus, iar rolurile si responsabilitatile au fost mai bine definite. De asemenea, a fost propus un set de
indicatori comuni.
2.1.4. Politica Agricola Comuna (PAC)
Lansata in 1962, politica agricola comuna (PAC), ca un parteneriat intre agricultura şi societate,
intre Europa şi agricultorii sai, aceasta acorda agriculturilor asistenta financiara pentru a se asigura
ca aceştia continua sa lucreze pamantul şi sa creeze locuri de munca suplimentare prin reamenajarea
satelor, protejarea peisajului sau proiecte privind patrimoniul cultural şi multe alte sarcini asociate
in mod direct sau indirect cu gricultura şi economia rurala.
Obiectivele sale principale sunt:
 consolidarea productivitaţii agriculturii, pentru a le garanta consumatorilor o oferta de
alimente stabila şi accesibila;
 asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru agricultorii europeni.
Cinzeci de ani mai tarziu, UE trebuie sa faca faţa unor noi provocari:
 securitatea alimentelor: la nivel mondial, producţia de alimente va trebui sa se dubleze
pentru a putea hrani populaţia lumii, care se estimeaza ca va fi de 9 miliarde in 2050;


schimbările climatice şi gestionarea durabila a resurselor naturale;



susţinerea zonelor rurale din intreaga UE şi menţinerea vitalitaţii economiei rurale.

PAC este o politica adoptata de toate statele membre ale Uniunii Europene. Ea este gestionata
şi finanţata la nivel european din resursele bugetului anual al UE.
Cateva date importante in istoria PAC:
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1958 Conferinta de la Stressa
1960 Comisia prezinta Consiliului propunerile sale privind elaborarea si implementarea PAC 1962
Primele reglementari ale pietei sunt decise.
1968 PAC intra in faza sa definitiva: aplicarea preturilor comune.
1972 Primele directive socio-structurale sunt decretate.
1979 In fata cresterii fara precedent a excedentelor in productia de lapte se decide instituirea unei
prelevari de co-responsabilitate.
1980 Consiliul Ministrilor admite principiul fixarii obiectivelor de productie.
1984 Sunt stabilite cote la productia de lapte.
1985 Comisia publica memorandumul denumit Perspectivele PAC - Cartea verde a Comisiei.
1988 Este instaurata disciplina bugetara si regimul zis de “stabilizatori".
1992 Reforma McShary este decisa.
Contextul actual
Agricultura şi padurile acopera vasta majoritate a teritoriului UE şi au un rol-cheie in ceea ce
priveşte sanatatea economiilor rurale şi peisajul rural. Agricultorii indeplinesc numeroase funcţii
diferite, de la producţia de produse agricole alimentare şi nealimentare la gestionarea peisajului
rural, conservarea mediului natural şi turism.
Agricultura este principala activitate economica in majoritatea zonelor rurale din UE. Cu toate
acestea, multi agricultori practica activitati suplimentare precum prelucrarea produselor agricole şi
cazare pentru turişti. Diversificarea economiei rurale este o sursa de vitalitate pe care UE o sprijina
şi o incurajeaza prin programele sale de dezvoltare rurala.
Aproximativ jumătate din populaţia UE locuieşte in zone rurale, fara agricultura, ar exista puţine
elemente care sa pastreze vitalitatea şi unitatea multor comunitati rurale, Daca ar disparea
agricultura, in multe zone terenul ar fi abandonat,
Aceasta contribuie la prevenirea depopularii rurale, cauzata de oportunitatile limitate de ocupare a
fortei de munca şi de rata crescuta a şomajului. Serviciile publice - precum şcolile şi facilitatile
medicale - sunt mentinute şi imbunatatite, oferind oamenilor un bun motiv pentru a ramane in
zonele rurale şi a-şi creşte copiii aici.
Politica agricola comuna (PAC) este una dintre puţinele politici comune cu adevarat europene. Ea
este conceputa pentru a oferi o activitate agricola sustenabila in Europa, prin imbunataţirea
competitivitaţii sale, prin asigurarea unei aprovizionari corespunzatoare şi sigure cu produse
alimentare, prin conservarea mediului inconjurator şi a spaţiului rural, oferind totodata un standard
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de viaţa echitabil pentru comunitatea agricola. Ca atare, aceasta inlocuieşte cele 27 de politici
agricole naţionale diferite şi reprezinta economii pentru bugetele naţionale, datorita faptului ca
sprijinul direct acordat agricultorilor este furnizat prin intermediul bugetului UE fara a fi nevoie de
cofinanţare naţionala.
In prezent, agricultura europeana trebuie sa faca faţa mai multor provocari. In ultimii ani, preţurile
agricole au crescut cu 50 %, dar preţurile energiei şi ale ingraşamintelor au crescut cu 200 % şi,
respectiv, 150 %. Rezultatul a fost o scadere dramatica şi pe termen lung a veniturilor agricole.
Sectorul trebuie, de asemenea, sa faca faţa provocarilor reprezentate de schimbarile climatice şi de
degradarea mediului, precum şi preocuparilor presante legate de securitatea alimentara, echilibrul
teritorial şi urmarirea obiectivelor de creştere durabila.
Confruntata cu aceste provocari, PAC a evoluat semnificativ in ultimii ani. Reforma viitoare va
continua acest proces şi se va concretiza in formularea unei politici mai moderne şi mai ecologice,
in masura sa contribuie activ la indeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin stimularea
potenţialului economic in zonele rurale, prin dezvoltarea de pieţe şi locuri de munca locale, prin
acompanierea procesului de restructurare din agricultura şi prin ajutorul pentru venit acordat
agricultorilor, astfel incat sa se menţina un sector agricol durabil in toata Europa.
Viitorul Politicii Agricole Comune
PAC reformata va promova o creştere inteligenta, durabila şi favorabila incluziunii prin
promovarea utilizării eficiente a resurselor pentru a menţine baza de producţie pentru produsele
alimentare, hrana pentru animale şi energiile regenerabile in intreaga UE; prin stimularea acţiunilor
de atenuare a schimbarilor climatice şi de adaptare la acestea, in vederea protejarii ecosistemelor şi
a combaterii pierderii biodiversitaţii; şi prin susţinerea diversificarii activitaţilor economice in
zonele rurale pentru a promova o dezvoltare teritoriala echilibrata in intreaga Europa.
Astfel, modificarile PAC sunt concepute astfel sa conduca la un sistem mai just şi mai
echitabil de sprijin in intreaga UE, prin corelarea agriculturii cu politica de mediu in gestionarea
durabila a mediului rural şi prin asigurarea faptului ca agricultura continua sa contribuie la o
economie rurala dinamica.
Structura de baza pe doi piloni a PAC va fi menţinuta, astfel:
•Pilonul I va continua sa furnizeze un sprijin direct pentru agricultori şi sa sprijine masurile
de piaţa. Sprijinul direct şi masurile de piaţa sunt finanţate integral din bugetul UE, astfel incat sa se
asigure aplicarea unei politici comune pe intreg teritoriul pieţei unice şi sa se permita aplicarea unui
sistem integrat de administrare şi control.
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•Pilonul II al PAC va continua sa furnizeze bunuri publice de mediu specifice, sa
amelioreze competitivitatea sectoarelor agricol şi forestier şi sa promoveze diversificarea activitaţii
economice şi calitatea vieţii in zonele rurale. Masurile din cadrul pilonului II sunt cofinanţate de
statele membre, ceea ce contribuie la garantarea indeplinirii obiectivelor subiacente şi consolideaza
efectul de parghie al politicii de dezvoltare rurala. Pilonul II contribuie, de asemenea, la obiectivele
de coeziune ale UE prin rate mai ridicate de cofinanţare pentru regiunile mai sarace din UE.
Principalele elemente ale reformei PAC sunt următoarele:
•O distribuţie mai echitabila a ajutorului direct pentru venit. PAC reformata va include
un sistem de „convergenţa” pentru a reduce aceste discrepanţe şi pentru a promova o distribuţie mai
echitabila a sprijinului financiar. Acest obiectiv va fi realizat in modul urmator: in decursul acestei
perioade (2014-2020), toate statele membre cu un nivel al plaţilor directe sub 90 % din media UE27 vor reduce cu o treime decalajul dintre nivelul lor actual şi nivelul de 90 % din media plaţilor
directe din UE.
•Ecologizarea plaţilor directe. Ecologizarea obligatorie a plaţilor directe reprezintă un element
fundamental al reformei. Aceasta va imbunataţi performanţele de mediu ale sectorului şi ilustreaza
clar modul in care PAC reformata işi va aduce contribuţia la o gama mai larga de prioritaţi ale
Uniunii. Mai precis, in viitor, 30 % din plaţile directe vor fi condiţionate de respectarea unei serii de
practici ecologice, mai stricte decat cerinţele de ecocondiţionalitate.
•Plafonarea nivelului plaţilor directe prin limitarea nivelului de baza al ajutorului direct pentru
venit pe care exploataţiile agricole de dimensiuni mari il pot primi, ţinand seama, in acelaşi timp, de
economiile de scara ale unor structuri mai mari şi de locurile de munca directe pe care aceste
structuri le genereaza. Comisia propune ca economiile sa fie reutilizate in alocarea bugetara pentru
dezvoltarea rurala şi menţinute in cadrul pachetelor naţionale ale statelor membre din care acestea
provin.
Cel de-al doilea pilon al PAC, care se refera la dezvoltarea rurala, va contribui in continuare la
acoperirea anumitor nevoi naţionale şi/sau regionale, reflectand, in acelaşi timp, prioritaţile UE, şi
va face obiectul aceloraşi dispoziţii prevazute in strategia Europa 2020 axata pe condiţionalitate in
funcţie de performanţe, ca şi celelalte fonduri structurale.
Finantari prin Politica Agricola Comuna 2014-2020
Politica Agricola Comuna, finanteaza comunitatile rurale prin doua fonduri: Fondul European
Agricol de Garantare - FEAGA, adresat pietelor agricole reglementate (asa numitelor piete comune
organizate) si Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - FEADR, adresat masurilor de
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dezvoltare rurala durabila devenita al doilea pilon al aplicarii PAC dupa reforma din 2003 si cu o
pondere tot mai importanta in finantarea prin bugetul comunitar.
In perioada de dupa 2013, Fondul European agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) va fi inclus
in cadrul strategic comun (CSC) pentru toate fondurile structurale şi in contractele prevazute cu
toate statele membre. Acordand o atenţie mai mare dimensiunii teritoriale a dezvoltarii
socioeconomice şi reunind toate fondurile UE disponibile intr-un singur contract, dezvoltarea
economica a zonelor rurale din intreaga UE va beneficia de mai mult sprijin in viitor.
Ca urmare, prin Politica agricola comuna (PAC) agricultorii vor beneficia, de o poziţie mai solida in
cadrul lanţului producţiei alimentare si noua politica agricola comuna va fi mai bine directionata,
mai eficienta si mai transparenta.
Cota Politicii Agricole Comune (PAC) in Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada
2014¬2020 va fi in total de 408.3 miliarde euro:1. 312,7 miliarde euro sau 29% pentru
cheltuielile legate de piaţa si ajutoare directe (pilonul 1); 2. 95,6 miliarde euro sau 9% pentru
dezvoltarea rurala (pilonul 2).
2.1.5.Cadrul Financiar Multianual 2014-2020
Cadrul financiar multianual (CFM, fostele „perspective financiare") nu reprezinta bugetul UE
pentru o perioada de şapte ani, ci un mecanism menit sa asigure previzibilitatea cheltuielilor UE şi,
in acelaşi timp, respectarea unei discipline bugetare stricte.
CFM defineşte sumele maxime („plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore din
bugetul Uniunii. In acest context, in fiecare an, Parlamentul European şi Consiliul, care reprezinta
„autoritatea bugetara” a Uniunii, trebuie sa stabileasca de comun acord bugetul pentru anul urmator.
In realitate, bugetul anual adoptat se situeaza intotdeauna sub plafonul global al CFM.
Bugetul UE transpune „politica in cifre”. Ca atare, finanţarea trebuie sa reflecte cadrul de
reglementare existent şi prioritaţile politice in domeniile relevante. Finanţarea trebuie sa permita
obţinerea rezultatelor scontate - autoritaţile publice nu au un „drept” de a primi fonduri pentru le
cheltui cum doresc, ci primesc finanţare din partea UE pentru a le ajuta sa realizeze obiectivele UE
stabilite de comun acord. Prin urmare, programele şi instrumentele incluse in prezenta propunere de
CFM au fost reorientate pentru a garanta ca rezultatele şi impactul acestora vor impulsiona
principalele prioritaţi politice ale UE.
Principalele elemente definitorii ale urmatoarei serii de programe şi instrumente financiare vor pune
accent pe rezultate, pe utilizarea crescuta a condiţionalitaţii şi pe simplificarea punerii in aplicare:
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rezultatele vor depinde in mod clar de punerea in aplicare a strategiei Europa 2020 şi de

indeplinirea obiectivelor acesteia. Aceasta inseamna concentrarea programelor pe un numar limitat
de prioritaţi şi acţiuni foarte importante care ating o masa critica.
•

simplificare: in prezent se acţioneaza pentru simplificarea atat a normelor generale

(Regulamentul financiar) cat şi a normelor specifice sectorului.
•

condiţionalitate: in vederea concentrarii eforturilor pe rezultate mai degraba decat pe

mijloace, se va introduce condiţionalitatea in cadrul programelor şi al instrumentelor. Acest aspect
este in special relevant in cazul politicii de coeziune şi al politicii agricole, care implica cheltuieli
mari şi unde statele membre şi beneficiarii vor trebui sa demonstreze ca fondurile primite sunt
folosite pentru a continua realizarea prioritaţilor politicilor UE.
•

mobilizarea investiţiilor: prin colaborarea cu sectorul privat in ceea ce priveşte

instrumentele financiare inovatoare, se poate amplifica impactul bugetului UE, ceea ce permite
efectuarea unui numar mai mare de investiţii strategice, consolidandu-se, astfel, potenţialul de creştere al
UE.
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2.2.Contextul naţional de dezvoltare durabila
2.2.1. Context macroeconomic - demersuri la nivel naţional pentru asigurarea convergentei cu
strategia europeana
Romania este a şaptea ţara din UE după populaţie (20,12 milioane conform rezultatelor definitive ale
recensamantului populaţiei şi al locuinţelor din 2011 comunicate de INS) şi a doua ţara din grupul noilor state
membre, dupa Polonia. In perioada 2001-2008, economia romaneasca a crescut cu 5-6 % pe an, in medie,
aceasta fiind una intre cele mai rapide rate de creştere din Uniunea Europeana.
Programul de Convergenţa este realizat in concordanţa cu Codul de conduita referitor la Specificaţiile privind
Implementarea Pactului de Stabilitate si Crestere si la Liniile orientative pentru formatul si conţinutul
Programelor de Stabilitate si de Convergenţa din 3 septembrie 2012.
Transmiterea de catre statele membre si evaluarea de catre CE a Programului de Convergenţa
reprezinta o componenta a „Semestrului European” care priveste intarirea coordonarii politicilor economice,
structurale si bugetare. Semestrul european este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020,
instrumentul preventiv al Pactului de stabilitate si crestere (amendat prin intrarea in vigoare, in data de 13
decembrie 2011, a pachetului de 6 regulamente) si al Procedurii de dezechilibre macroeconomice, precum si
pentru Pactul Euro Plus.
Programul de Convergenţa 2013-2016 asuma capacitatea Romaniei de a se incadra din anul 2014 in
obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM) de 1% din PIB, ceea ce corespunde prevederilor Tratatului privind
Stabilitatea, Coordonarea si Guvernanţa in cadrul Uniunii Economice si Monetare.
Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat de ajustarea in continuare a
deficitului bugetar, ţintele planificate de deficit perioada 2014-2016 fiind sub 2% din PIB (conform
metodologiei ESA).
Crestere economica
Intre 2009 şi 2012, PIB-ul României a avut o tendinţa oscilanta. După o creştere medie anuala de +7,2
% in 2006-2008, anul 2009 a adus o contracţie severa de 6,6 %, din cauza incetinirii creşterii economice.
Creşterea a revenit in 2011 (+2,5 %), dar a incetinit in 2012. Anul 2012 a fost afectat, pe de o parte, de seceta
severa cu efecte nefavorabile asupra producţiei agricole si de absorbţia redusa a fondurilor structurale, ca
urmare a intreruperii unor programe, iar pe de alta parte de recesiunea din zona euro care a redus cererea
externa. In aceste condiţii, cresterea produsului intern brut a fost de 0,7%.
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Evoluţia Produsului Intern Brut in ultimii ani 4 ani:

Avand in vedere contextul economic internaţional si evoluţia economica si financiara din zona
euro, pentru anul 2013, scenariul de prognoza prevede o crestere a produsului intern brut de 1,6%.
Informaţiile privind evoluţia economiei in multe ţari din Uniunea Europeana si alte zone sunt inca
pesimiste si releva continuarea crizei economice si diminuarea nivelului de crestere economica, ceea
ce indirect poate afecta si cresterea economica a Romaniei.
Pentru perioada 2014-2016, conform Programului de Convergneta, se estimeaza ca economia
romaneasca isi va relua cresterea mai susţinuta, cu un ritm apropiat de potenţial, fiind posibila o
crestere a produsului intern brut, in medie, cu 2,5% anual.
Creşterea economica in aceasta perioada va fi susţinuta pe latura ofertei interne, in principal, de
construcţii si servicii, a caror valoare adaugata bruta se va majora, in medie, anual cu 5,2% si respectiv
cu 2,4%. Sectorul industrial va inregistra, de asemenea, o accelerare a dinamicii, ritmul mediu anual
fiind de 2,2%, iar pentru agricultura se estimeaza o crestere care este caracteristica unei perioade
climatice normale pentru Romania, respectiv, o cresterea medie anuala de 1,2%.

Cu toate acestea, Romania inca se afla cu mult in urma majoritaţii ţarilor europene din punct de
vedere al dezvoltarii economice. PIB-ul pe cap de locuitor dupa standardul puterii de cumparare (SPC)
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era aproape jumatate din media UE 27 in 2012 şi doar aproximativ 70 % din PIB-ul mediu pe cap de
locuitor din noile state membre UE.
Politica monetara
Potrivit statutului sau, Banca Naţionala a Romaniei are ca obiectiv fundamental asigurarea si
menţinerea stabilitaţii preţurilor, atingerea acestuia reprezentand cea mai buna contribuţie pe care
politica monetara o poate aduce la realizarea unei cresteri economice sustenabile.
Corespunzator caracteristicilor sale instituţionale, politica monetara a BNR este si va ramane
ferm orientata in direcţia atingerii ţintei de inflaţie stabilite de BNR impreuna cu guvernul, precum si a
reducerii durabile a ratei inflaţiei pe orizontul mai indepartat de timp spre un nivel compatibil cu
definiţia cantitativa a stabilitaţii preţurilor adoptata de Banca Centrala Europeana.
In perioada următoare, inclusiv pe orizontul mediu de timp, provocarea majora a politicii
monetare va continua sa o constituie ancorarea solida a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu si
atingerea durabila a ţintei de 2,5 la suta ± 1 punct procentual (compatibila cu definiţia de stabilitate a
preţurilor pe termen mediu in economia romaneasca), simultan cu evitarea prejudicierii potenţialului
de crestere a economiei pe termen mediu printr-o potenţiala accentuare a impactului contracţionist
anticipat a fi exercitat asupra activitaţii economice de alţi factori interni si externi.
Astfel, rata inflaţiei urmeaza sa scada pana la nivelul de 2,3% in anul 2016, cu o medie anuala de
2,5%. De asemenea, continuarea procesului de dezinflaţie va contribui la scaderea suplimentara a
asteptarilor inflaţioniste.
Populaţia ocupata si rata şomajului
In contextul procesului de tranzitie economică, piata muncii din Romania a suferit transformari
semnificative sub aspectul volumului si structurii principalilor indicatori de forta de munca. Acest
proces s-a caracterizatat prin reducerea populatiei active si a populatiei ocupate, prin mentinerea la
valori relativ constante a ratei somajului. Criza financiara insa, debutata incepand, mai ales, din a doua
jumatate a anului 2008, a avut efecte asupra structurii fortei de munca, aducand concomitent cu
reducerea populatiei ocupate o accentuare a fenomenului de somaj.
Populaţia ocupata s-a majorat in anul 2012 cu 0,9% faţa de anul 2011, in condiţiile in care si
salariaţii si lucratorii pe cont propriu s-au majorat cu 1,9%. Majorari de salariaţi s-au inregistrat in
majoritatea activitaţilor economice, cu excepţia unor servicii, precum tranzacţii imobiliare,
intermedieri financiare si administraţie publica si aparare.
Pentru anul 2013, in condiţiile accelerarii cresterii economice, populaţia ocupata se asteapta sa se
majoreze cu 1,5%, iar salariaţii cu 1,2%; pentru perioada 2014-2016, se estimeaza o crestere in medie
cu 1,2% anual a populatiei ocupate, in condiţiile cresterii numarului de salariaţi cu 0,9%.
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Cresterea populaţiei ocupate se va realiza in condiţiile reducerii orelor lucrate, ca efect al
prevederilor Codului Muncii si al Legii nr. 52/2011 care favorizeaza activitatea part- time, precum si al
ponderii mari a muncii in timp parţial in agricultura si construcţii.
Structura populaţiei ocupate din sectorul privat pe principalele activitati ale economiei naţional:

Rata şomajului, conform BIM (Biroul International al Muncii), a fost in anul 2012 de 7,0%. Rata de ocupare a
populaţiei in varsta de 20 - 64 ani a fost de 63,8%, la o distanţa de 6,2 puncte procentuale faţa de ţinta
naţionala de 70% stabilita in contextul Strategiei Europa 2020. Pentru perioada urmatoare, rata somajului
conform BIM, se va reduce pana la 6,6%, concomitent cu cresterea ratei de ocupare a populaţiei de 20-64 ani,
pana la 65%.
Numarul şomerilor inregistrati si rata somajului:
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2.2.2. Impactul aderării la Uniunea Europeana asupra finanţelor publice
Absorbţia fondurilor externe nerambursabile reprezintă una dintre priorităţile de grad zero ale
Guvernului Romaniei. Alocarea substanţiala de fonduri din partea Uniunii Europene pentru actualul cadru
financiar multianual (CFM) trebuie valorificata optim, ea reprezentand o resursa cheie pentru dezvoltarea pe
termen scurt, mediu si lung a economiei si societaţii romanesti.
Inca din primul an de la aderare, Romania a fost beneficiar net in relaţia financiara cu UE, inregistrand un sold
pozitiv, aşa cum se poate vedea in tabelul de mai jos. Gradul inca redus de absorbţie in ceea ce priveşte
politica de coeziune presupune concentrarea unor eforturi suplimentare din partea autoritaţilor romane, proces
in care anul 2013 este esenţial.
2.2.3. Documente strategice si operaţionale privind stabilirea priorităţilor de dezvoltarea a
Romaniei in perioada 2014-2020
2.2.3.1.Obiectivele nationale asumate in contextual strategiei Europa 2020
Strategia „Europa 2020 - 0 strategie europeana pentru creştere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii"
fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile: ocupare, cercetare,
mediu - energie, educatie si combaterea saraciei - incluziune sociala. Aceste obiective sunt transpuse in tinte
nationale suficient de ambitioase dar si adaptate realitatilor nationale.
Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre: Consiliul European si
formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor
evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European (calendarul de implementare si
monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. Comisia Europeana a lansat
deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile
strategiei.
Iniţiativele emblematice prevăzute in strategia Europa 2020, propun acţiuni concrete ce vor fi
implementate sinergic la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. Acestea din urma vor
implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma (PNR)
elaborate in stransa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si
Programele de Convergenta pentru statele din zona non-Euro.
Programul National de Reforma
La nivel national, au fost stabilite tintele valorice pentru toate obiectivele strategiei Europa 2020,
astfel a fost elaborat Programul National de Reforma (PNR) 2011 - 2013 in care au fost abordate: cadrul
macro-economic, tintele nationale si principalele masuri pentru atingerea acestora, reformele prioritare
precum si blocajele in calea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca.
Obiective nationale si masuri prioritare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020
1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare asumata de Romania trebuie sa ajunga la 70%
pentru grupa de varsta 20 - 64 la orizontul anului 2020.
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Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune:
a) Imbunatatirea functionarii pietei muncii prin:
 flexibilizarea relatiilor de munca in contextul abordarii nationale a principiilor flexisecuritatii flexibilizarea relatiilor de munca, a sistemului de negociere a contractelor colective, elaborarea
Codului Dialogului Social;
 dezvoltarea sistemelor complementare de pensii private;
b) Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare prin:
 asigurarea tranzitiei rapide de la perioadele de somaj sau inactivitate;
 modificarea cadrului legal privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca;
c) Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca prin:
 dezvoltarea instrumentelor in domeniul calificărilor - definitivarea Cadrului National al Calificarilor;
revizuirea Clasificarii Ocupaţiilor din Romania;
 stimularea formarii profesionale continue (FPC) - sprijinirea formarii profesionale a angajatilor,
facilitarea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la FPC;
d)Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor prin:
 diversificarea activitatilor economice in mediul rural si modernizarea sectorului agricol - dezvoltarea
activitatilor economice, imbunatatirea infrastructurii fizice in spatiul rural si a accesului populatiei la
serviciile publice de baza;
 promovarea antreprenoriatului in randul tinerilor si femeilor - dezvoltarea infrastructurilor de afaceri,
infiintarea de intreprinderi de catre tineri si promovarea antreprenoriatului in randul femeilor.
2. Cercetare, dezvoltare, inovare: nivelul investitiilor in cercetare si dezvoltare (sectoarele
public si privat) trebuie sa atinga 2% din PIB in anul 2020.
Pentru atingerea tintei asumate au fost identificate 3 directii rincipale de actiune
corespunzatoare perioadei 2011-2013:
a)Intarirea capacitatii si a performantelor sistemului CDI (Certetare Dezvoltare Inovare) prin:
 dezvoltarea numerica si calitativa a resurselor umane pentru cercetare;
 elaborarea unei strategii nationale in domeniul inovarii;
 accelerarea reformelor care vizeaza imbunatatirea structurii si a performantelor sistemului CDI,
prin revizuirea cadrului legislativ specific.
b)Stimularea cresterii investitiilor CDI in sectorul privat prin:
 sustinerea proiectelor CDI initiate si conduse de intreprinderile din sectorul privat.
 susţinerea dezvoltării infrastructurii CDI si a transferului de tehnologie in cadrul firmelor.
c)Dezvoltarea dimensiunii europene a politicilor si programelor CDI prin participarea activa a
României la iniţiativele majore din cadrul Spaţiului European de Cercetare (programarea comuna,
initiativele tehnologice si infrastructurile CD pan-europene).
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3.Schimbări climatice si energie
3.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES): se tinteste o reducere cu 20% a
emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) pana in anul 2020 fata de nivelurile inregistrate in anul de referinta
1990.
Pentru atingerea tintei asumate vor fi intreprinse urmatoarele 5 masuri integrate:
a)Reducerea emisiilor de GES din sectorul energetic, prin retehnologizarea unor instalatii mari de
ardere, investitii pentru grupuri noi cu emisii reduse de GES si stimularea producerii de energie din surse
regenerabile - finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu si Programul Operational Sectorial
Cresterea Competitivitatii Economice;
b) Reducerea emisiilor de GES din domeniul transporturilor, prin cresterea gradului de utilizare a
transportului public, imbunatatirea infrastructurii si a echipamentelor din domeniul feroviar si prin programul
anual de stimulare a innoirii parcului auto si retragerea din uz a vehiculelor poluante- finantare prin
Administratia Fondului de Mediu-AFM (Programul RABLA) si Programul Operational Sectorial Transporturi
(POS T);
c) Captarea si stocarea carbonului (CCS), prin elaborarea Programului National pentru captarea
si stocarea cabonului, cu orizont de timp 2020;
d) Atenuarea efectelor emisiilor de GES, prin Programul national de imbunatatire a calitatii
mediului, precum si prin realizarea de spatii verzi in localitati, prin cresterea suprafetelor impadurite si
extinderea spatiilor verzi in mediul urban - finantare prin AFM si PNDR;
e) Intărirea capacitatii administrative pentru susţinerea creşterii durabile in Romania, prin
constituirea unui Comitet interministerial (task force, in coordonarea viceprim-ministrului Romaniei) care sa
impulsioneze dezvoltarea institutionala la nivelul tuturor structurilor care administreaza domenii cu impact
asupra schimbarilor climatice
3.2. Surse regenerabile de energie (SRE): tinta nationala pentru energia din surse regenerabile este cea
impusa de Directiva 2009/28/EC conform careia ponderea energiei din surse regenerabile in consumul final
brut de energie va trebui sa fie de 24% in 2020.
Din analiza potentialului energetic al surselor regenerabile de energie rezulta ca, pentru atingerea valorii
stabilite pentru 2020, Romania va trebui sa valorifice 63,5 % din potentialul total al surselor regenerabile de
energie de care dispune.
Pentru atingerea tintei asumate vor fi intreprinse urmatoarele masuri integrate:
a) Realizarea unor instalatii pentru cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
b) Continuarea prin Fondul pentru Mediu:
 a programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu cele care utilizeaza
energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii
aerului, apei si solului;
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 proiectelor privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa,
microhidrocentrale;
 programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile.
c) Promovarea utilizarii surselor regenerabile locale pentru producerea energiei electrice si
termice la consumatorii finali - cladiri;
d) Continuarea promovarii surselor regenerabile de energie prin intermediul certificatelor verzi;
e) Identificarea periodica (la doi ani) a zonelor in care datorita concentrării producţiei de energie
din SRE pot aparea congestii in reţeaua de transport si includerea cu prioritate a solutiilor de eliminare
a acestora in planurile bianuale de dezvoltare a retelelor;
3.3 Eficienta energetica: s-a estimat ca in anul 2020 Romania va putea realiza o economie de energie
primara de cca. 10 Mtep (ceea ce reprezinta o reducere de cca. 19% comparativ cu proiectiile PRIMES
2007).
In stabilirea tintei nationale de economisire a energiei, Romania a optat pentru utilizarea consumului
de energie primara, ca indicator. Tinand cont de valoarea prognozata pentru consumul de energie
primara in anul 2020 (scenariul Business as usual - PRIMES 2007), si de cea realizata de Comisia
Nationala de Prognoza (cu luarea in considerare a masurilor de eficienta energetica).
In vederea atingerii tintei stabilite la nivel national, se are in vedere urmatoarele masuri;
a) extinderea perioadei de implementare a programului Termoficare caldura si confort pana in
2020 (modernizarea infrastructurii de transport si distributie a energiei termice in sisteme centralizate);
b) continuarea Programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte;
c) extinderea Programului national de eficienta energetica (reabilitarea sistemului de termoficare,
reabilitarea cladirilor publice si eficientizarea iluminatului public);
d) aplicarea Schemei de ajutor stat pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta (fondurile
necesare acordarii bonusului sunt asigurate prin colectarea lunara a unei contributii de la toti
consumatorii de energie electrica, precum si de la furnizorii care exporta energie electrica);
4.Educaţie
4.1 Reducerea ratei parasirii timpurii a scolii: se vizeaza atingerea unei rate a parasirii timpurii a
scolii de maximum 11,3% in 2020.
Masurile concrete de acţiune pentru atingerea tintei vizeaza:
a) extinderea cadrului de aplicare a reformei educatiei timpurii prin implementarea de programe si
activitati specifice acestei forme de educatie;
b) asigurarea participarii la o educatie de calitate pentru şcolarii proveniti din grupurile
dezavantajate, inclusiv prin derularea programelor de tip suport pentru combaterea saraciei si
excluziunii sociale;
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c) sustinerea si dezvoltarea invatarii pe tot parcursul vietii prin implementarea si diversificarea
programelor in domeniu;
d)

dezvoltarea invatamantului profesional liceal (filiera tehnologica) si al scolii post-liceale;

e) revizuirea sau, dupa caz, elaborarea standardelor de calitate pentru invatamantul preuniversitar
precum si a standardelor ocupationale, de formare si de pregatire profesionala.
4.2 Creşterea ponderii populaţiei cu varsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiara: atingerea
unei rate a parasirii timpurii a scolii de minim 26,7% in 2020, fata de 16,8% in 2009.
Masurile concrete de actiune pentru atingerea tintei vizeaza:
a) descrierea in termeni de competente a 350 programe de studiu si corelarea acestora cu calificarile
de pe piata muncii prin definitivarea Cadrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior (CNCIS) si
racordarea acestuia la Cadrul European al Calificarilor in Invatamantul Superior (EHEQF);
b) adaptarea invatamantului superior la cerintele pietei muncii prin realizarea unui Studiu national

de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din invatamantul superior, operationalizarea
Registrului Matricol Unic etc.;
c) acordarea de facilitati fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolventi sub 35 ani pe care
doresc sa-i specializeze in domeniul de activitate al firmei prin cursuri de nivel de educatie tertiara;
d) elaborarea unui set de facilitaţi la rambursarea creditului de studii pentru absolvenţii care
accepta, prin contract, sa-si desfasoare activitatea profesionala in domeniul in care s-au pregatit, pentru o
perioada de minimum 5 ani, in mediul rural sau in zone defavorizate;
e) sporirea accesului la educatia tertiara, in conditiile asigurarii egalitatii de sanse prin
operationalizarea Agentiei de Credite pentru Studenti si cresterea cu 20% pana in 2013 a cifrelor de
scolarizare pentru scolile post-liceale si studiile universitare de licenta.
5. Incluziunea sociala/reducerea sărăciei: se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de
saracie si excluziune sociala cu 580.000 persoane pana in anul 2020.
Masurile vizate in acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune:
a)Reforma sistemului de asistenta sociala prin:
 revizuirea si implementarea programului de acordare a ajutorului social astfel incat sa fie garantat
un venit minim oricarui cetatean;
 sprijinirea focalizata a familiilor celor mai sarace (revizuirea programului de acordare a alocatiei
familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala prin instituirea unei singure
alocatii pentru sustinerea familiei);
 dezvoltarea serviciilor sociale destinate cresterii calitatii vietii persoanelor ce apartin grupurilor
vulnerabile;
b)Ocuparea si incluziunea sociala active prin crearea cadrului adegvat in vederea facilitarii accesului
si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
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c)Dezvoltarea infrastructurii sociale prin: reducerea disparitatilor regionale si imbunatatirea
infrastructurii sociale (modernizarea infrastructurii sociale, investitii in infrastructura scolara si
sanitara, precum si investitii in locuinte sociale).
d)Reforma sistemului naţional de sanatate prin imbunatatirea accesului la servicii de sanatate a
persoanelor vulnerabile (elaborarea si implementarea Strategiei de descentralizare in sistemul de
sanatate, a Strategiei Nationale de Rationalizare a Spitalelor, a Planului National privind spitalele).
Tabel: Obiectivele naţionale ale României pentru strategia Europa 2020:
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2.2.3.2.Acordul de parteneriat propus pentru Romania pentru perioada de programare 2014-2020
Pentru Romania, fondurile europene vor reprezenta in continuare unul dintre cele mai importante
instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparitatilor regionale, precum si promovarea creşterii
economice la nivel regional si local, consolidarea competitivitati si cresterea ocuparii fortei de munca,
obiective de referinta la nivelul Uniunii Europene.
Obiectivele de dezvoltare ale Romaniei pentru perioada 2014-2020 trebuie sa raspunda la cel putin doua
cerinte:


Sa contribuie la obiectivele de crestere inteligenta, durabila si incluziva ale Uniunii Europene,

in conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum si prin alte documente strategice de la
nivel european.


Sa raspunda nevoilor specifice de dezvoltare a Romaniei, plecand de la avantajele competitive

care ar trebui promovate prin investitiile nationale.
In conformitate cu Memorandumul "Aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si
implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020", la nivelul fiecarui Stat Membru, documentele
prevazute de proiectele regulamentelor europene, sunt:
1.Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, in colaborare cu actorii socioeconomici, care stabileste strategia, prioritatile si cadrul institutional pentru implementarea fondurilor
europene, si aprobat de catre Comisia Europeana in urma evaluarii si dialogului cu statul membru;
2.Programele Operationale/ Programul National pentru Dezvoltare Rurala.
Provocarile de dezvoltare si obiectivele tematice selectate in Acordul de Parteneriat
Cuantificarea nevoilor socio-economice şi a deficitelor structurale ale Romaniei, efectuata in cadrul
exerciţiului de analiza, arata clar ca o absorbţie completa a FESI Fonduri Europene Structurale si de Investiţii)
poate satisface in perioada 2014- 2020 doar o parte dintre acestea, date fiind:
•capacitatea limitata de absorbţie a intreprinderilor şi furnizorilor din domeniul inovarii, care reflecta totuşi
structura sectorului şi distribuţia bazei economice, a orientarii spre creştere şi a locurilor de munca;
•masura in care opţiunile Romaniei referitoare la investiţii sunt predeterminate de acquis, precum şi obligaţiile
faţa de instituţiile internaţionale de finanţare, care necesita punerea unui accent puternic pe proiectele legate
de transporturi şi de apa.
In plus, distribuţia resurselor este condiţionata, intr-o anumita masura, de normele privind concentrarea
tematica şi de specificul fiecaruia dintre cele cinci fonduri FESI.
Analiza mai arata ca exista in continuare, şi in unele cazuri chiar s-au adancit disparitaţile dintre Romania şi
UE. Ca atare, in perioada 2014-2020 Romania va face investiţii folosind resurse FESI in cadrul tuturor celor
11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020.
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Selectarea obiectivelor tematice (OT) este determinata de contribuţia lor la susţinerea principalelor
provocari de dezvoltare:
1.

Competitivitatea

2.

Oamenii si societatea

3.

Infrastructura

4.

Resursele

5.

Guvernanta

1.Provocarea in materie de „Competitivitate"
Conceptul de competitivitate se aplica atat la nivel naţional, in ceea ce priveşte menţinerea sau sporirea
activitaţilor economice, cat şi la nivelul intreprinderilor care funcţioneaza in contextul unor pieţe deschise, in
scopul pastrarii sau al creşterii cotei de piaţa,
In vederea creării de noi locuri de munca, sunt necesare imbunataţirea capacităţii de stimulare a inovarii,
cercetarii şi dezvoltarii in cazul produselor, serviciilor, a proceselor şi modelelor comerciale şi sociale, precum
şi imbunataţirea mediului de afaceri şi a capacitaţii de implementare a lanţurilor valorice pe scara larga, şi,
prin urmare, a crearii de legaturi in interiorul şi in afara ţarii.
Obiectivul tematic nr. 1: Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
In cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenţii din Fonduri ESI care sa contribuie la atingerea
principalului obiectiv - Imbunataţirea condiţiilor de cercetare şi dezvoltare, urmarindu-se in special ca
nivelurile combinate ale investiţiilor publice şi private din acest sector sa ajunga la 2% din PIB.
a)Nevoi de dezvoltare:
•

crearea unui mediu public de cercetare şi dezvoltare mai compact şi mai modern, care sa se

concentreze asupra nevoilor intreprinderilor, provocarilor societale şi tehnologiilor pentru care Romania are
potenţial la nivel mondial, in concordanţa cu principiul specializarii inteligente, in scopul creşterii
comercializarii şi al internalizarii cercetarii.
•

promovarea unei culturi antreprenoriale şi de inovare in cadrul sistemului de invaţamant şi al afacerilor

in reţea, cu toate formele necesare de susţinere financiara, manageriala, tehnica şi creativa, in scopul realizarii
potenţialului latent al cetaţenilor şi al intreprinderilor din Romania.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul operational Competitivate:
 sprijinirea investiţiilor private CDI şi a cercetarii colaborative dintre intreprinderi şi organiziaţii
de cercetare pentru a incuraja transferul de cunoştinte, tehnologic şi de personal cu expertiza
avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu
potential de crestere.
 Promovarea instrumentelor financiare menite sa susţină riscul de investiţiilor private in
cercetare şi inovare si sa stimuleze start-up-urilor inovative si spin- off-urilor.
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 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private.
2.Prin Program ui Operaţional Regional:
 dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic in sectoarele public şi privat, in special in
regiunile mai puţin dezvoltate ale Romaniei, in concordanţa cu principiul specializarii
inteligente.
3.Prin Programul Operaţional Capitalul Uman:
 dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic in sectoarele public şi privat, in special in
dezvoltarea resurselor umane ale instituţiilor publice şi de invaţamant superior din domeniul
cercetarii şi dezvoltarii; sprijinirea dezvoltarii de abilitaţi de nivel superior in cadrul IMMurilor
4.Prin Program ui National de Dezvoltare Rurala:
 crearea şi oferirea de servicii de consultanţa, in vederea imbunataţirii performanţei economice
şi de mediu.
 colaborarea intre agricultura/industria agroalimentara, industria forestiera, pescuit şi
acvacultura şi industria alimentara şi sistemele de consultanţa, educaţie şi cercetare in contextul
proiectelor pilot, al dezvoltarii de produse, practici, procese şi tehnologii noi etc.
 infiinţarea unor grupuri operative (fermieri, cercetatori, consultanţi), care vor participa la
Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea şi durabilitatea agriculturii”.
5.Prin Program ui Operaţional Pescuit si Afaceri Maritime:
 crearea şi oferirea de servicii de consultanţa in vederea imbunataţirii performanţei economice şi
de mediu.
 colaborarea intre agricultura/industria agroalimentara, industria forestiera, pescuit şi
acvacultura şi industria alimentara şi sistemele de consultanţa, educaţie şi cercetare in contextul
proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese şi tehnologii noi etc.
c)Rezultate scontate:
1.pentru FEDR:
 Un mediu public de cercetare şi dezvoltare mai compact şi mai modern, concentrat asupra
nevoilor intreprinderilor, provocarilor societale şi tehnologiilor pentru care Romania are
potenţial la nivel mondial.
 O cultura inovaţionala consolidata in cadrul intreprinderilor.
2.pentru FEADR:
 Un nivel ridicat de participare la clustere şi reţele agricole, alimentare şi forestiere.
 Un nivel ridicat de participare in cadrul grupurilor operative (fermieri, cercetatori, consultanţi)
ca parte a Parteneriatului European pentru Inovare.
Obiectivul tematic nr. 3: îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a
utilizarii şi a calitaţii acestora
a)Nevoi de dezvoltare:
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 consolidarea mediului de afaceri digital.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Program ul operational Competitivate:
 acţiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaţiilor şi
inovaţiilor comerţului electronic;
 acţiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e-Guvernare pentru intreprinderi şi cetaţeni (eGuvernare 2.0);
 acţiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
 acţiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne Online care sa asigure interoperabilitatea
diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor şi regiunilor, precum şi la nivel naţional (se
va promova coordonarea şi eficienţa sporita a utilizarii resurselor publice) şi accesul la
standarde deschise pentru creşterea transparenţei şi a eficienţei administrative.
c)Rezultate scontate:
1.pentru FEDR:
 accesul sporit al intreprinderilor şi cetaţenilor la servicii publice / informaţii de interes
naţional şi local;
 utilizarea sporita a TIC in mediul de afaceri.
Obiectivul tematic nr. 4: îmbunătăţirea competitivităţii IMM-uriior, a sectorului agricol şi a
sectorului pescuitului şi acvaculturii
In cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenţii din Fonduri ESI care sa contribuie la
creşterea competitivitaţii IMM-urilor, deoarece acestea reprezinta coloana vertebrala a economiei şi
sunt factori cheie ai dezvoltarii economice, ai crearii de locuri de munca şi ai coeziunii sociale.
a)Nevoi de dezvoltare:
a)
extinderea şi creşterea continua, inclusiv pe pieţele internaţionale, ale sectoarelor producatoare şi
de servicii cu valoare adaugata mare ale Romaniei, in special in industria autovehiculelor, sectorul
produselor şi serviciilor TIC, procesarea produselor alimentare şi a bauturilor, gestionarea energiei
mediului.
b) transformarea sectoarelor romaneşti tradiţionale, precum cele ale textilelor/pielariei,
lemnului/mobilierului, agriculturii, silviculturii şi pescuitului, care prezinta potenţial de creştere sau de
menţinere a activităţilor pe termen mediu prin exploatarea nişelor de specialitate, sau de creştere a
competitivitaţii prin inovare şi dezvoltare de piaţa.
c)
restructurarea şi consolidarea exploataţiilor agricole in vederea imbunataţirii competitivitaţii şi
sustenabilitaţii lor, odata cu adoptarea de catre acestea a unor practici moderne şi inovatoare de
gestionare a agriculturii şi terenurilor.
d)
imbunataţirea radicala a mediului de afaceri in ceea ce priveşte disponibilitatea resurselor
financiare pentru investiţii, transparenţa şi predictibilitatea politicilor şi proporţionalitatea
administraţiei şi a procesului de reglementare, inclusiv prin imbunataţirea utilizarii TIC de catre
autoritaţi
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e) eliberalizarea pieţelor sectorului public şi exploatarea acestora ca mijloace de stimulare a unor noi
pieţe, a unor noi intreprinderi şi a economiei sociale şi de intensificare a activitaţilor economice, cu
precadere in regiunile mai puţin dezvoltate ale Romaniei
f) atragerea de investiţii pentru regiunile mai puţin dezvoltate ale Romaniei şi pentru zonele sale
rurale printr-o abordare integrata care sa cuprinda infrastructura, siturile, competenţele şi sprijinirea
investiţiilor.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul Operaţional Regional:
a) acţiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale şi pentru conştientizarea opţiunii şi a
sprijinului potenţial pentru crearea de intreprinderi.
b) acţiuni pentru imbunataţirea accesului la finanţare, inclusiv prin oferirea unei game
adecvate de instrumente financiare.
c) acţiuni pentru imbunataţirea productivitaţii IMM-urilor şi oferirea de oportunitaţi de creştere,
inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanţa tehnica, consultanţa
şi sprijin pentru export.
d)acţiuni pentru alaturarea in reţea a intreprinderilor in vederea consolidării schimburilor de
cunoştinţe şi a consolidarii participarii acestora in cadrul lanţurilor de desfacere, inclusiv cele la scara
internaţionala.
e) acţiuni integrate - situri, competenţe, sprijin pentru investiţii - in vederea atragerii de investiţii
pentru regiunile mai puţin dezvoltate ale Romaniei.
f) acţiuni de raţionalizare a procesului de reglementare şi de reducere a poverii birocratice asupra
intreprinderilor.
2.Prin Program ui National de Dezvoltare Rurala:
a) acţiuni pentru imbunataţirea performanţei economice şi pentru restructurarea şi modernizarea
agriculturii, in special in vederea creşterii participarii şi orientarii catre pieţe, precum şi pentru
diversificarea activitaţilor agricole.
b) facilitarea reinnoirii generaţiilor in sectorul agricol.
c) acţiuni pentru imbunataţirea performanţei economice a producatorilor primari printr-o mai buna
integrare a acestora in lanţul alimentar prin programe de calitate, adaugand valoare produselor
agricole, prin promovarea pe pieţe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare şi prin
infiinţarea de grupuri de producatori, etc.
d) acţiuni de sprijinire a activitaţilor de prevenire şi gestionare a riscurilor agricole.
3.Prin Program ul Operational Pescuit sî Afaceri Maritime:
a)
investiţii in sectorul acvaculturii: noi unitaţi, modernizarea unitaţilor existente, diversificarea
speciilor, imbunataţirea potenţialului siturilor de acvacultura.
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b) promovarea de noi surse de venit in interiorul sectorului (activităţi de procesare, de marketing) şi
in afara acestuia (activităţi ecologice, turism, educaţie).
c)

investiţie in porturi pescareşti, adaposturi, debarcadere, centre de prima vanzare.

d) imbunataţirea condiţiilor de munca legate de sanatatea şi siguranţa la bordul navelor de pescuit in
apele interioare şi maritime.
e)
sprijin pentru infiinţarea, organizarea şi funcţionarea lanţului producatoriprocesatoricomercianţi.
c) Rezultate scontate:
1.pentru FEDR:
a)
Extinderea şi creşterea continua, inclusiv pe pieţele internaţionale, a sectoarelor producatoare şi
de servicii cu valoare adaugata mare care sunt competitive in Romania.
b) Productivitate şi cote de piaţa crescute, precum şi inovare in sectoarele economice romaneşti
tradiţionale.
c)
Un mediu de afaceri imbunataţit, printr-o disponibilitate mai mare a resurselor financiare pentru
investiţii, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare.
d) Investiţii sporite pentru regiunile mai puţin dezvoltate ale Romaniei ca urmare a unei abordari
integrate care cuprinde infrastructura, situri, competenţe şi sprijin pentru investiţii.
2.pentru FEADR:
a)

Productivitate crescuta a sectoarelor agricol, forestier şi alimentar

b)

Valoare adaugata sporita in agricultura

c)

Contribuţie sporita a agriculturii şi silviculturii la PIB

3.pentru FEMAP:
a)

Dezvoltarea lanţurilor producatori-procesatori-comercianţi

2.Provocarea in materie de dezvoltare - „Oamenii şi societatea"
In cadrul acestei provocari, se va urma o abordare multidimensionala, prin intervenţii in cadrul
Obiectivelor Tematice 8, 9 şi 10. Asigurarea disponibilitaţii unei forţe „pregatita de munca” pentru
satisfacerea nevoilor intreprinderilor şi sectoarelor in creştere, precum şi creşterea atractivitaţii
regiunilor ca locaţii pentru investiţii vor juca un rol important in promovarea antreprenoriatului /
activitaţilor independente, cu impact direct asupra ocuparii şi mobilitaţii forţei de munca.
Obiectivul tematic nr. 8: Promovarea ocupării forţei de munca şi sprijinirea mobilităţii forţei
de munca
In cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenţii din fonduri ESI care sa contribuie la
atingerea obiectivului de creştere la 70% a ratei naţionale de ocupare a forţei de munca, procent asumat
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de catre Romania prin PNR. Acest lucru va fi realizat prin abordarea ocuparii intr-o maniera integrata,
atat din perspectiva educaţiei şi formarii profesionale, cat şi a oportunitaţilor de angajare, precum şi
prin concentrarea asupra grupurilor ţinta cele mai afectate de pe piaţa muncii (tinerii care nu sunt
incadraţi profesional şi nu urmeaza niciun program educaţional sau de formare, persoanele in varsta,
femeile, populaţia rurala), in concordanţa cu principalele nevoi de dezvoltare.
a)Nevoi de dezvoltare:
a)

Creşterea oportunitaţilor de ocupare

b)
Integrarea susţinuta pe piaţa muncii a tinerilor care nu sunt nici angajaţi, nici inscrişi in
sistemul de invaţamant sau formare profesionala (NEETs)
c)
Acces la ocupare pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca şi pentru
persoanele inactive, cu deosebire pentru femei, tineri şi lucratori mai in varsta, cetaţeni romani de etnie
roma , persoane cu handicap şi alte grupuri vulnerabile
d)
de munca

Abordarea disparitaţilor specifice regionale şi teritoriale şi sprijinirea mobilitaţii forţei

e)
Alinierea invaţamantului, formarii şi serviciilor de ocupare a forţei de munca la nevoile
in schimbare ale pieţei muncii
f)
Conversia in activitaţi non-agricole, diversificarea economiei rurale, formarea şi
invaţamantul pentru populaţia rurala
g)
Diversificarea economiei pescuitului şi acvaculturii pentru a atrage ocuparea forţei de
munca şi crearea de firme in domeniu
h)
Modernizarea sistemului SPO şi consolidarea capacitaţii sale administrative de a oferi
masuri active şi preventive de ocupare a forţei de munca, precum şi servicii de calitate.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul Operaţional Capital Uman:
a)
Dezvoltarea unei abordari multi-dimensionale pentru susţinerea reintegrarii tinerilor NEET (care
nu sunt incadraţi profesional şi nu urmeaza niciun program educaţional sau de formare) prin
oportunitaţi de educare, formare sau ocupare.
b) Iniţierea de acţiuni ţintite şi de integrare, care sa imbunataţeasca accesul pe piaţa muncii al
femeilor, cetaţeni romani de etnie roma, persoanelor cu handicap, precum şi al persoanelor cu nivel
scazut de şcolarizare şi calificare profesionala.
c)
Stabilirea de masuri active şi preventive pe piaţa muncii prin luarea in considerare a disparitaţilor
regionale şi teritoriale specifice;
d)

Creşterea mobilităţii forţei de munca;
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e)
Susţinerea acţiunilor de imbunataţire a şanselor de angajare, precum consiliere individuala,
formare la locul de munca, pieţe intermediare ale forţei de munca şi incurajarea spiritului
antreprenorial, cu luarea in considerare a particularitaţilor structurii ocuparii in Romania;
f)
Susţinerea masurilor de imbatranire activa; formare şi angajare, cu accent asupra competenţelor
necesare in sectoarele cu potenţial de creştere;
g) încurajarea şi facilitarea participarii angajatorilor la dezvoltarea forţei de munca şi a invaţarii pe
tot parcursul vieţii;
h)

întarirea capacitaţii administrative a sistemului de Servicii Publice de Ocupare.
2.Prin Program ui National de Dezvoltare Rurala:

a)
Crearea de noi intreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor in cazul
microintreprinderilor şi al intreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum şi dezvoltarea de
activitaţi non-agricole in zonele rurale.
3.Prin Programul Operational Pescuit si Acvacultura:
a)
Diversificarea pescuitului şi a sectorului acvaculturii prin sprijinirea crearii de noi intreprinderi
mici şi crearea de locuri de munca in domeniu.
c)Rezultate scontate:
1.pentru FSE:
a)Scaderea ponderii populaţiei inactive
b)Creşterea ratei de ocupare a forţei de munca, cu accent asupra femeilor, tinerilor, lucratorilor
varstnici, persoanelor cu handicap şi asupra cetaţenilor romani de etnie roma
c)Creşterea ratei de ocupare a forţei de munca in regiunile mai puţin dezvoltate ale Romaniei
d)Scăderea migraţiei externe
e)Creşterea numărului de participanţi la procesul de ocupare care şi-au schimbat statutul din
lucratori independenţi in agricultura de subzistenţa in lucratori salariaţi
f)

Creşterea ratei populaţiei in varsta de munca salariate.

2.pentru FEDR:
a)Creşterea ratei de ocupare a forţei de munca in cadrul regiunilor vizate din Romania.
3.pentru FEADR:
a)Descreşterea activitaţilor independente asociate agriculturii de subzistenţa.
4.pentru FEMAP:
a) Creşterea numarului de locuri de munca in sectorul pescuitului şi acvaculturii (procesare,
marketing) precum şi in afara acestuia (turism, ecologie, activitaţi de educaţie).
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Obiectivul tematic nr. 9: Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
Intervenţiile din fonduri ESI vor contribui la realizarea obiectivului asumat de catre Romania in
baza PNR referitor la reducerea cu 580 000 a numarului persoanelor cu risc de saracie sau excluziune
sociala faţa de 2008.
a) Nevoi de dezvoltare:
a)

Descreşterea frecvenţei saraciei in randul grupurilor vulnerabile

b)

Imbunataţirea accesului la servicii de sanatate şi servicii sociale

c)
Crearea mecanismului necesar pentru transformarea autoritaţii locale in actor principal
in eradicarea saraciei şi a consecinţelor acesteia la nivel local
d)
Tranziţia de la ingrijirea instituţionala la servicii comunitare, inclusiv prin sprijin
infrastructural pentru centre integrate de ingrijire comunitara.
e)

Promovarea economiei sociale şi a Întreprinderilor sociale.

f)
Imbunataţirea calitaţii serviciilor de sanatate prestate populaţiei generale, in particular
grupurilor vulnerabile, inclusiv prin investiţii in infrastructura
g)
Combaterea celor mai raspandite cinci patologii responsabile pentru 86% din rata
morbiditaţii in Romania
h)

Sprijin pentru dezvoltarea de tehnologii TIC in domeniile sanataţii, asistenţei sociale şi

i)

Imbunataţirea calitaţi vieţii şi a atractivitaţii localitaţilor rurale.

culturii

b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane:
a)
Dezvoltarea capacitaţii de creare a unui sistem de servicii sociale durabil şi echitabil, care sa
includa dezvoltare tehnica şi imbunataţirea competenţelor profesioniştilor şi practicienilor.
b)
Sprijinirea tranziţiei de la modelele instituţionale la ingrijirea comunitara a copiilor, a
peroanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburari mintale, precum şi a varstnicilor.
c)
Realizarea unor acţiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor şi
comunitaţilor vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie roma, inclusiv acţiuni
de imbunataţire a participarii acestora abordarilor bazate pe parteneriat in abordarea saraciei
d)
Consolidarea accesului la ingrijiri şi asistenţa medicala de calitate, inclusiv prin dezvoltarea de
servicii de ingrijire medicala şi sociala integrate, inclusiv la nivelul comunitaţii, cu accent asupra
serviciilor prestate in ambulatoriu şi pe instruirea specialiştilor de medicina primara integrata, cu
suportul telemedicinii.
2.Prin Programul Operaţional Regional:
a)

Dezvoltarea infrastructurii comunitare
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Investiţii pentru spitale şi alta infrastructura de sanatate publica.

3.Prin Programul Operaţional Dezvoltarea Competitivităţii:
a) Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fişelor medicale şi sprijinirea cercetarii
medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
b)

Dezvoltarea culturii digitale.

4.Prin Programul National de Dezvoltare Rurala:
a) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale prin investiţii in infrastructura la scara mica şi
prin crearea/imbunataţirea serviciilor de baza locale pentru populaţia rurala
b)

Promovarea strategiilor de dezvoltare locala comunitara de tip LEADER.
b) Rezultate scontate:
1.pentru FSE:
a) Descreşterea numarului de persoane cu risc de saracie sau excluziune sociala, in
particular din randul grupurilor vulnerabile
b) Descreşterea numarului de persoane care traiesc in saracie, in special in regiunile şi
teritoriile care se confrunta cu o rata ridicata a saraciei
c) Creşterea calitaţii serviciilor de prevenire, identificare, intervenţie timpurie şi a
sistemelor de sesizare
d) Creşterea calitaţii serviciilor la nivel comunitar şi reducerea implicarii parţilor interesate
locale
e)

Creşterea numarului de lucratori care dobandesc calificare in domeniul sanataţii

f)

Creşterea ocuparii forţei de munca in economia social

g)

Descreşterea numarului de persoane instituţionalizate.

2.pentru FEDR:
a)

îmbunătăţirea infrastructurii de sanatate

b)

Creşterea calitaţii şi a acoperirii geografice a serviciilor sociale in general

c)

îmbunataţirea sistemului de sanatate

d)

îmbunataţirea infrastructurii sociale şi medicale la nivel comunitar (centre comunitare).

3.pentru FEADR:
a)

îmbunataţirea accesului grupurilor vulnerabile la ingrijiri şi tratamente medicale

b)

îmbunataţirea infrastructurii serviciilor de baza locale pentru populaţia rurala.
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Obiectivul tematic nr. 10: Investiţiile in educaţie, competenţe şi invaţare pe tot parcursul vieţii
Intervenţiile din FESI in cadrul acestui obiectiv tematic vor contribui la consolidarea
competenţelor şi abilitaţilor copiilor, tinerilor şi adulţilor din Romania, in vederea adaptarii continue la
interesele şi potenţialul individual, precum şi la nevoile pieţei muncii. Obiectivele sunt destinate prevenirii
şi reducerii parasirii timpurii a şcolii la 11,3%, creşterii frecventarii şi absolvirii invaţamantului terţiar la
26,7%, precum şi promovarii, diversificarii şi creşterii participarii adulţilor in activitaţi de invaţare pe tot
parcursul vieţii pana la 10%. Aceste obiective au fost asumate de Romania in PNR.
a)
a)

Nevoi de dezvoltare:
îmbunătăţirea accesului, participării şi calităţii a sistemului de educaţie şi ingrijire a copiilor

b)

preşcolari (EICP)

c)

Consolidarea accesului, calitaţii şi rezultatelor educaţionale in cadrul invaţamantului obligatoriu

d)

Creşterea atractivitaţii invaţamantului primar şi secundar, inclusiv a IVET

e)

Intervenţii intensive menite sa raspunda nevoilor educaţionale ale grupurilor aflate in risc de

excluziune (copii din medii defavorizate din punct de vedere social şi economic, de etnie roma, cu
nevoi educaţionale speciale etc.)
f)

Imbunataţirea calitaţii şi relevanţei VET (iniţial şi continuu) şi a invaţamantului terţiar in raport

g)

cu nevoile pieţei muncii

h)

Imbunataţirea accesului şi sprijinirea participarii la invaţamantul terţiar

i)

Imbunataţirea accesului şi a calitaţii programelor de invaţamant pentru adulţi, cu accent pe

competenţele de baza şi transversale relevante
j)

Incurajarea invaţarii pe tot parcursul vieţii şi a invaţamantului profesional in agricultura,

silvicultura şi pescuit
k)

Sprijinirea dezvoltarii TIC in sistemul de invaţamant

l)

Imbunataţirea infrastructurii educaţionale şi de formare

m)

Incurajarea invaţarii pe tot parcursul vieţii şi a formarii profesionale in sectoarele agricol,

forestier şi pescuit.
b) Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane:
a)

Creşterea participarii, accesibilitaţii şi calitaţii serviciilor de EICP, cu accent asupra zonelor

rurale şi a implicarii cetaţenilor romani de etnie roma;
b)

Implementarea de masuri de prevenţie, intervenţie şi compensatorii pentru reducerea parasirii

timpurii a şcolii, inclusiv forme alternative de invaţamant, precum educaţia şi formarea pentru adulţi,
cu accent asupra zonelor rurale şi a cetaţenilor romani de etnie roma; sprijinirea masurilor de
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intervenţie in abordarea nevoilor educaţionale individuale ale grupurilor cu risc mare de parasire
timpurie a şcolii;
c)

Creşterea atractivitaţii invaţamantului şi a sistemului VET, precum şi sprijinirea familiarizarii

tinerilor inscrişi in sistemul de invaţamant obligatoriu cu viitoarele locuri de munca, cu accent asupra
zonelor rurale şi a cetaţenilor romani de etnie roma, Sprijinirea elevilor din zonele rurale şi din randul
grupurilor defavorizate, precum şi a elevilor netradiţionali, in vederea sporirii accesului, a participarii
şi a gradului de şcolarizare in invaţamantul terţiar;
d)

Imbunataţirea guvernarii şi gestionarii instituţiilor de invaţamant superior in vederea

imbunataţirii calitaţii procesului de invaţamant şi cercetare; creşterea relevanţei programelor de
invaţamant superior in raport cu nevoile de pe piaţa muncii şi consolidarea parteneriatelor intre
universitaţi, intreprinderi şi cercetare;
e)

Modernizarea invaţamantului terţiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate şi sprijinirea

internaţionalizarii invaţamantului superior, inclusiv a cercetarii aprofundate şi a mobilitaţii;
f)

Sprijinirea masurilor de promovare a calitaţii şi accesibilitaţii VET, consolidarea capacitaţii

furnizorilor de invaţamant profesional iniţial şi continuu de a oferi programe VET corelate cu nevoile
de pe piaţa muncii, promovand dezvoltarea şi integrarea serviciilor de invaţare pe tot parcursul vieţii la
nivelul comunitaţii, a competenţelor esenţiale şi a celor transversale, a furnizarii de competenţe de
baza, cu accent asupra calificarii scazute şi zonelor rurale;
g)

Imbunataţirea corelarii intre VET iniţial şi continuu şi nevoile pieţei muncii, asigurandu-se

relevanţa ofertei de formare, acordandu-se prioritate
sectoarelor cu potenţial viitor de creştere şi promovandu-se parteneriate intre personale
interesate relevante.
2. Prin Programul National de Dezvoltare Rurala:
a)

Sprijinirea formarii profesionale şi a achiziţiei de competenţe in gestionare agricola, practici

agricole durabile, imbunataţirea calitaţii şi utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii şi
silviculturii;
b) Sprijinirea activitaţilor demonstrative pentru transferul de cunoştinţe referitoare la noile practici in
domeniu; informare, schimburi pe termen scurt şi vizite in interiorul UE in scopul promovarii
schimbului de bune practici; incurajarea invaţarii pe tot parcursul vieţii şi a formarii profesionale in
general in mediul rural (pe langa cursurile sau formarea furnizate in mod obişnuit in sistemul de
invaţamant secundar şi superior), precum formarea in gestiunea afacerilor şi alte competenţe necesare
diversificarii in afara sectorului agricol.

60

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVITA

2018-2020

3. Prin Programul Operational Regional:
a) Sprijinirea infrastructurii şcolare şi dezvoltarea resurselor in EICP, in invaţamantul primar,
secundar, terţiar şi in VET, in scopul imbunataţirii calitaţii invaţamantului şi formarii precum şi a
relevanţei acestuia pentru piaţa muncii.
c)Rezultate scontate:
1.pentru FSE:
a) Reducerea parasirii timpurii a şcolii, inclusiv in zonele rurale
b) Creşterea participarii la invaţamantul terţiar, inclusiv a rezidenţilor din zonele rurale şi a
grupurilor defavorizate
c) Creşterea participării la procesul invaţarii pe tot parcursul vieţii şi la formare, inclusiv in
sectoarele agricultura, silvicultura şi pescuit
d) Creşterea participarii la invaţamantul preşcolar, inclusiv in zonele rurale
e) Creşterea participarii la IVET
f) Creşterea numarului de programe şi masuri alternative de prevenire a parasirii timpurii a şcolii,
inclusiv evaluarea şi certificarea educaţiei informale şi non-formale
g) Creşterea alinierii invaţamantului profesional şi tehnic iniţial şi continuu la nevoile
angajatorilor şi la cererea pieţei Muncii
h) Reducerea decalajelor de competenţe, in special in sectoarele identificate ca avand potenţial de
creştere
i) Imbunataţirea relevanţei programelor de invaţamant superior pentru nevoile pieţei muncii
Creşterea competenţelor digitale şi TIC, inclusiv in zonele rurale
j) Creşterea accesului şi accesibilitaţii sistemului de invaţamant, in special pentru copiii din medii
socio-economice defavorizate, copiii de etnie roma şi copiii cu nevoi speciale de educaţie
k) Creşterea competenţelor personalului din sectorul invaţamantului
l) Imbunataţirea capacitaţilor de cercetare ale studenţilor şi formarea cercetatorilor
m) Imbunataţirea calitaţii invaţamantului la toate nivelele.
2. pentru FEDR:
a) Imbunataţirea infrastructurii şcolare la toate nivelele de invaţamant.
3. pentru FEADR:
a) Imbunataţirea nivelelor de competenţa in sectoarele agricol şi forestier.
3. Provocarea in materie de dezvoltare - „Infrastructura”
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In cadrul acestei provocări, intervenţiile se vor desfăşură in cadrul obiectivelor tematice nr.2 şi
nr.7. In privinţa infrastructurii TIC, intervenţiile din fondurile ESI vor contribui la atingerea
obiectivului asumat de catre autoritaţile romane in baza Agendei Digitale pentru Romania, in
conformitate cu ţintele privind reţelele in banda larga din cadrul Agendei Digitale pentru Europa, care
va asigura accesul la viteze de peste 30 Mbps pentru toţi europenii pana in anul 2020, precum şi
abonamente la conexiuni Internet de peste 100 Mbps pentru 50% sau mai mult dintre gospodariile
europene.
In cazul sectorului transport, intervenţia din fonduri ESI va contribui la promovarea unui
transport durabil, flexibil şi sigur, premisa esenţiala pentru dezvoltarea economica a Romaniei.
Imbunataţirea legaturilor cu reţelele europene, precum şi cu reţelele naţionale/regionale, va conduce la
creşterea productivitaţii industriei şi serviciilor din Romania, la crearea de locuri de munca, la creştere
economica mai mare şi la standarde de viaţa mai ridicate. Dezvoltarea transportului intermodal,
precum şi a celui urban şi a sistemelor de transport urbane integrate, are drept scop reducerea emisiilor
de carbon şi promovarea unei economii cu emisii scazute de carbon. Rezolvarea acestor probleme
trebuie sa se bazeze pe o cheltuiala mai eficienta a resurselor financiare.

Obiectivul tematic nr. 2: Imbunataţirea accesului Ia tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a
utilizarii şi a calitaţii acestora
a) Nevoi de dezvoltare:
a) depaşirea eşecului pieţei de a furniza o infrastructura de acces de generaţie urmatoare (NGA)
şi servicii conexe in conformitate cu Strategia Agenda Digitala pentru Romania şi cu Planul Naţional
vizand Dezvoltarea Infrastructurii de Acces de Generaţie Urmatoare.
b) Priorităţi propuse pentru finanţare:
1. Prin Programul Operational Competitivate:
a) acţiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA in vederea asigurarii modernizarii
reţelelor in banda larga.
c) Rezultate scontate:
1. pentru FEDR:
a) Creşterea peste media UE a accesului gospodăriilor la Internet in banda larga furnizat la puncte
fixe
b) Extinderea acoperirii reţelei in banda larga rapida de cel puţin 30 Mbps - cel mult 100 Mbps
c) Creşterea ratei de patrundere a conexiunilor in banda larga la puncte fixe
d) Creşterea ratei de patrundere a soluţiilor bazate pe fibra optica
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e) Creşterea acoperirii serviciilor de comunicare fixa la viteze de peste 100 Mbps.
Obiectivul tematic nr. 7: Promovarea unor sisteme de transport durabile şi eliminarea blocajelor din
cadrul infrastructurilor reţelelor majore
a)Nevoi de dezvoltare:
a)

Imbunataţirea accesibilitaţii Romaniei şi a regiunilor sale, precum şi conectarea acestora

la pieţe, reducand in mod semnificativ obstacolele in calea dezvoltarii şi diversificarea lor in contextul
MPGT
b)

Imbunataţirea sustenabilitaţii sistemului mixt de transport al Romaniei şi a atractivitaţii

alternativelor la transportul rutier
c)

Imbunataţirea şi modernizarea transportului urban, vizandu-se decongestionarea

aglomeraţiilor urbane.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare
1.Prin Programul Operational Marile Proiecte:
a) Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul reţelei TEN-T 83 |
b)

Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul reţelei centrale TEN-T, in special prin

finalizarea coridoarelor TEN-T
c) Sprijinirea dezvoltarii unui sistem de transport durabil prin imbunataţirea siguranţei in trafic in
cadrul reţelei TEN-T pentru toate modurile de transport
d) Creşterea mobilitaţii urbane şi a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea transportului urban
in Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu accent asupra metroului
e) Modernizarea şi dezvoltarea transportului intermodal in vederea fluidizarii traficului de marfuri
care tranziteaza Romania, precum şi a reducerii emisiilor de carbon in zonele urbane
f) Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fluviale pe Dunare şi pe canalurile navigabile in
vederea promovarii unui sistem de transport ecologic
g)

Dezvoltarea mobilitaţii regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv prin

investiţii in infrastructura şi achiziţii de material rulant
h) Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifica, in vederea imbunataţirii conectivitaţii şi
pentru sprijinirea mobilitaţii regionale
i) Imbunataţirea infrastructurii vamale.
2.Prin Programul Operaţional Regional:
a) Creşterea accesibilitaţii zonelor urbane localizate in vecinatatea reţelei TEN- T, prin construirea şi
modernizarea legaturilor secundare şi terţiare la reţea, inclusiv pasarele, in vederea eliminarii
blocajelor şi a fluidizarii traficului
b) Reabilitarea şi reinnoirea sistemelor de transport urban intr-o maniera integrata şi sustenabila, ceea
ce va contribui la imbunataţirea calitaţii aerului.
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3. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala:
a) Dezvoltarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi comunale in vederea crearii de
oportunitaţi, conform prioritaţilor stabilite in planurile de dezvoltare regional.
c) Rezultate scontate:
1.pentru FC:
a)

Scurtarea timpului de deplasare in Bucureşti

b)

Reducerea timpului de staţionare in vami

c)

Scurtarea duratei calatoriilor pe calea ferata

d)

Creşterea proporţiei transportului fluvial in cadrul tuturor modurilor de transport

e)

Reducerea numarului de accidente şi decese pe drumurile publice

f)

Reducerea numarului de accidente feroviare.

2.pentru FEDR:
a)

Reducerea numarului de accidente

b)

Reducerea poluarii provenind de la FEDR transportul urban in zonele urbane

c)

Creşterea intermodalitaţii in sectorul transport.

3.pentru FSE:
a)

Creşterea eficienţei şi eficacitaţii guvernanţei in sectorul transport.

4.Provocarea in materie de dezvoltare - „Resursele"
Obiectivul tematic nr. 4: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon in
toate sectoarele
Intervenţiile din fondurile ESI vor contribui la atingerea obiectivului asumat de catre autoritaţile
romane in baza Planului Naţional de Reforma, care va asigura reducerea pana in anul 2020 a emisiilor de gaze
cu efect de sera cu cel puţin +19% in comparaţie cu anul 2005, creşterea ponderii energiei regenerabile in
consumul final de energie cu 24%, precum şi o creştere cu 19% (lOMtoe estimate) a eficienţei energetice.
a)Nevoi de dezvoltare:
a)

Creşterea ponderii energiei generate din surse regenerabile, cu accent in principal asupra

resurselor mai puţin folosite in prezent şi care prezinta un interes investiţional scazut.
b)

Creşterea securitaţii furnizarii de energie prin extinderea şi imbunataţirea reţelelor de transport

şi distribuţie a energiei, pentru o mai buna integrare a energiei produse din surse regenerabile.
c)

Reabilitarea şi extinderea sistemelor moderne şi eficiente de termoficare publica acolo unde

acestea s-au dovedit a fi sustenabile financiar.
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d)

Asigurarea sechestrarii carbonului, in special in agricultura şi silvicultura.

e)

Creşterea eficienţei energetice a fondului public şi rezidenţial de locuinţe şi a domeniului

public, inclusiv a iluminatului public.
f)

Imbunataţirea eficienţei energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor de

transport urban şi a navelor de pescuit.
g)

Exploatarea investiţiilor publice in eficienţa energetica cu scopul de a crea noi pieţe pentru

IMM şi intreprinderi sociale, precum şi a crearii de locuri de munca suplimentare, mai ales in zonele mai puţin
dezvoltate şi zonele rurale ale Romaniei.
h)

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul agricol

b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
a)

acţiuni de modernizare şi construire de noi capacitaţi de producere a energiei electrice şi

termice, in special pentru tipurile de energii regenerabile insuficient utilizate in comparaţie cu potenţialul
existent (in conformitate cu PNAER) şi pentru care exista un interes investiţional scazut, in special prin
incurajarea generării distribuite (capacităţi mici şi foarte mici) de către toate tipurile de beneficiari (publici,
privaţi şi rezidenţiali).
b)

acţiuni pentru promovarea investiţiilor in soluţii de compensare a fluctuaţiilor datorate

producerii de energie din surse regenerabile, in special prin incurajarea soluţiilor de stocare a energiei
c)

acţiuni de sprijinire a masurilor de extindere şi modernizare a reţelelor de distribuţie a energiei

electrice şi termice, in vederea preluarii in reţea a energiei din surse regenerabile
d)

acţiuni de promovare a cogenerarii de eficienţa sporita

e)

acţiuni de extindere şi modernizare a reţelelor de transport a energiei electrice, in vederea

preluarii energiei produse din surse regenerabile şi a limitarii impactului producţiei necontrolabile a energiei
din surse regenerabile
f)

oferirea de consultanţa şi, acolo unde se justifica, asistenţa pentru investiţii in furnizare

ecologica şi in masuri de eficientizare energetica, precum şi in trecerea la o economie cu emisii scazute de
carbon şi rezistenta la schimbarile climatice, cu accent deosebit asupra agriculturii
g)

acţiuni de sprijinire a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul afacerilor,

pescuitului, acvaculturii şi agriculturii, mai ales prin exploatarea potenţialului de management al terenurilor şi
de sechestrare a carbonului
h)

acţiuni de promovare a investiţiilor in atenuarea schimbarilor climatice/imbunataţirea eficienţei

energetice a vaselor de pescuit şi a unitaţilor de procesare (cu sprijin FEPAM)
i)

acţiuni de imbunataţire a termoizolaţiei fondului de cladiri rezidenţiale şi a cladirilor publice,

prioritizate pe baza unei evaluari sistematice care ia in considerare eficienţa costurilor ca urmare a reducerii
emisiilor de gaza cu efect de sera şi beneficiile societaţii, printre care combaterea saraciei energetice şi crearea
de locuri de munca.
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acţiuni pentru reabilitarea şi reînnoirea sistemului de transport in comun in cadrul planurilor de

mobilitate urbana sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuţie semnificativa la imbunataţirea
calitaţii aerului şi a eficienţei energetice, in plus faţa de creşterea competitivitaţii locale.
k)

acţiuni pentru inlocuirea/imbunataţirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai ales

in zonele urbane
l)

acţiuni de creştere a eficienţei energetice prin reducerea consumului de energie primara in

agricultura şi in procesarea alimentelor
m)

facilitarea furnizarii şi utilizarii de surse de energie regenerabile in sectorul agricol (produse

secundare, deşeuri, reziduuri şi alte materii prime nealimentare).
c)Rezultate scontate:
1.pentru FC:
a)Creşterea utilizarii surselor de energie regenerabile
b)Creşterea producerii de energie regenerabila
c)Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
d)Creşterea economisirii energetice prin reducerea consumului de energie
e)Creşterea accesului şi diversitaţii surselor de finanţare pentru creşterea eficienţei energetic
f)Consumul redus de energie in cadrul serviciilor publice şi private prin investiţii in cladirile
destinate prestarii de servicii
g)Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in sectorul transporturilor, in special al
transportului urban.
2.pentru FEDR:
a)Reducerea consumului de energie in cladirile rezidenţiale şi nerezidenţiale
b)Reducerea consumului de energie pentru iluminatul public
c)Creşterea eficienţei energetice a sistemelor de transport şi distribuire a agentului termic public
d)Creşterea randamentelor generarii energiei termice publice.
3.pentru FEADR:
a)Creşterea utilizarii energiei regenerabile prin investiţii FEADR in furnizarea şi utilizarea
surselor regenerabile de energie, a produselor secundare, a deşeurilor, a reziduurilor şi a altor materii
prime nealimentare, in favoarea bioeconomiei
b)Creşterea sechestrarii carbonului in sectoarele agricol şi forestier
c)Scaderea intensitaţii energetice a Romaniei prin investiţii FEADR in economisirea de energie
şi eficienţa energetica in agricultura şi in procesarea alimentelor
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d)Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in zonele din agricultura unde asemenea emisii
au niveluri ridicate.
4.pentru FEMAP:
a)Creşterea eficienţei energetice a navelor de pescuit şi a unitaţilor de procesare
Obiectivul tematic nr. 5 Promovarea adaptarii la schimbările climatice, a prevenirii şi a
gestionarii riscurilor
a) Nevoi de dezvoltare:
b) Imbunataţirea capacitaţii Romaniei de anticipare, prevenire şi reacţie la situaţii de extrema
urgenţa, naturale sau generate de om.
c) Imbunataţirea adaptabilitaţii Romaniei şi a capacitaţii sale de rezistenţa la consecinţele negative
ale schimbarilor climatice, in special la incidenţa crescută a caidurilor extreme, a secetei şi a inundaţiilor, in
cadrul Strategiei Naţionale a Romaniei privind Schimbarile Climatice.
d) Imbunataţirea adaptabilitaţii Romaniei şi a capacitaţii sale de rezistenţa la alte riscuri naturale.
e) Valorificarea investiţiilor publice in adaptarea la schimbarile climatice pentru a crea noi pieţe,
potenţial disponibile pentru IMM-uri şi intreprinderi sociale, in special in regiunile mai puţin dezvoltate şi in
zonele rurale ale Romaniei.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare:
a) Completarea sistemului naţional de identificare şi gestionare a riscurilor in cadrul Evaluarii
Naţionale a Riscurilor
b) Construirea unei culturi naţionale de reducere a riscurilor la dezastre
c) Crearea şi imbunataţirea sistemelor de monitorizare şi prevenire a riscurilor in raport cu riscurile
identificate: cutremure, inundaţii, alunecari de teren, seceta, incendii forestiere, eroziunea solului şi eroziunea
zonelor costiere.
2.Prin Programul National de Dezvoltare RuraIa:
a) Consolidarea serviciilor profesionale de raspuns in situaţii de urgenţa la nivel naţional, pentru a
raspunde in cazul unor urgenţe naţionale sau internaţionale majore, inclusiv prin cooperare transnaţionala in
cadrul strategiilor macroregionale pentru Dunare şi Marea Neagra
b) Adoptarea de masuri structurale şi non-structurale pentru reducerea riscurilor şi a pagubelor
produse de inundaţii, seceta şi eroziunea solului
c) Consolidarea capacitaţii tehnice şi instituţionale a SNMSU prin soluţii de colaborare intre
autoritaţi diferite Acţiunile de intreprins cu precadere in agricultura vor avea in vedere:
• crearea unui sistem durabil de irigaţii şi de gestionare a apei, precum şi a unor practici de
combatere a schimbarilor climatice.
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• conservarea solului şi a stocului sau de carbon prin practici de gestionare a terenurilor, precum
cultivare redusa, culturi de iarna şi plantarea de paduri.
•

menţinerea diversitaţii genetice prin susţinerea varietaţilor locale de culturi şi rase de animale.

c)Rezultate scontate:
1.pentru FC:
a) Reducerea pierderilor şi pagubelor produse de diferite tipuri de dezastre, inclusiv de inundaţii,
incendii forestiere şi seceta recurenta, prin masuri de prevenire şi gestionare a riscurilor
b) Reducerea expunerii la seisme a populaţiei şi teritoriului Romaniei
c) Reducerea expunerii la alunecari de teren a populaţiei Romaniei
d) Reducerea eroziunii zonei costiere
e) Stabilirea unui nou sistem complex care sa acopere toate fazele gestionarii riscurilor
f) Infrastructura şi capacitaţi de gestionare a dezastrelor pregatite pentru evaluarea şi gestionarea
unor riscuri din ce in ce mai mari.
2.pentru FEADR:
a) Reducerea pierderilor in agricultura cauzate de riscuri.
Obiectivul tematic nr. 6 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
a)Nevoi de dezvoltare:
a)Extinderea accesului public la servicii de apa şi epurare a apelor uzate, in contextul Directivei
Cadru privind Apa şi a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice incluse in aceasta;
b)Facilitarea tranziţiei de la gestionarea deşeurilor către un sistem condus de piaţa, bazat pe
ierarhizarea deşeurilor, in contextul Directivei cadru privind deşeurile;
c)Protejarea, conservarea, restaurarea şi exploatarea raţionala a patrimoniului natural al
Romaniei, printre care peisajele, terenurile arabile, padurile, apele interioare şi de coasta, zonele protejate,
biodiversitatea;
d)Dezvoltarea şi imbunataţirea evaluarii calitaţii aerului;
e)Abordarea siturilor abandonate şi poluate moştenite, precum şi gestionarea surselor curente
de poluare;
f)Valorificarea investiţiilor publice in protecţia mediului pentru crearea de noi pieţe, potenţial
disponibile IMM-urilor şi intreprinderilor sociale, mai ales in regiunile mai puţin dezvoltare şi in zonele rurale
ale Romaniei.
g)Exploatarea potenţialului turistic şi cultural.
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1.Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare
a) extinderea conectarii populaţiei la sistemele de alimentare cu apa şi la sistemele de colectare a
apelor uzate, inclusiv in zonele rurale
b) dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor şi a serviciilor aferente, bazate pe
ierarhia deşeurilor - reutilizare, reciclare, valorificare energetica şi eliminare
c) investiţii noi/actualizate in sectorul deşeurilor şi al energiei; reducerea consumului de resurse
naturale prin creşterea proporţiei de deşeuri reciclate, precum şi prin promovarea unei utilizari mai eficiente a
resurselor; promovarea deşeurilor ca materii prime/subproduse secundare
d) protejarea biodiversitaţii prin dezvoltarea planurilor de gestionare şi investiţii in acţiuni de
restaurare şi conservare
e) dezvoltarea şi imbunataţirea evaluării calităţii aerului in concordanţa cu dispoziţiile Directivei
2008/50/EC şi luand in considerare dispoziţiile Directivei INSPIRE (metadate despre calitatea aerului şi
emisiile atmosferice).
2.Prin Programul National de Dezvoltare Rurala:
a) restaurarea, pastrarea şi imbogaţirea ecosistemelor dependente de agricultura şi silvicultura
b) investiţii publice in protecţia mediului in vederea crearii de noi pieţe, potenţial disponibile
IMM-urilor şi intreprinderilor sociale, mai ales in regiunile mai puţin dezvoltare şi in zonele rurale ale
Romaniei.
3.Prin Programul Operational Pescuit sî Afaceri Maritime:
a) restaurarea şi conservarea biodiversitaţii marine şi a apelor interioare in cadrul pescuitului durabil,
acvaculturii şi activitaţilor de colectare a datelor şi de control promovarea activitaţilor de pescuit durabil in
apele maritime şi interioare şi a activitaţilor durabile in cadrul fermelor de acvacultura.
4.Prin Program ul Operaţional Regional:
a)reabilitarea siturilor abandonate şi poluate, inclusiv prin lucrari de decontaminare pentru reutilizarea
lor economica
b)protejarea şi valorificarea durabila a siturilor naturale, restaurarea şi valorificarea patrimoniului
cultural, inclusiv valorificarea potenţialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane,
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, masuri de ecologizare urbana (inclusiv reabilitarea siturilor
industriale poluate).
1.pentru FC:
a) Creşterea accesului populaţiei la apa potabila
b) Creşterea proporţiei populaţiei conectata la sistemele de canalizare
c) Creşterea capacitaţii instituţionale in sectorul de mediu prin crearea unui sistem adecvat de
monitorizare a micropoluanţilor/ micro-contaminanţilor din apa, aer şi sol
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d) Creşterea calitaţii surselor de apa
e) Creşterea colectarii selective a deşeurilor
f) Creşterea proporţiei depozitelor de deşeuri conforme ca parte a Sistemului Integrat de Gestionare a
Deşeurilor
g) Reducerea pierderii biodiversitaţii
h) Adoptarea şi implementarea planurilor de management Natura 2000
i) Reducerea numarului de puncte cu ape subterane contaminate.
2.pentru FSE:
a) Creşterea capacitaţii instituţionale in sectorul de mediu prin crearea unui sistem FSE adecvat de
monitorizare a calitaţii apei
b) Adoptarea şi implementarea planurilor de management Natura 2000.
3.pentru FEDR:
a) Creşterea numarului de situri industriale nefolosite rehabilitate.
4.pentru FEADR:
a)

Restaurarea şi pastrarea biodiversitaţii pe terenurile arabile şi forestiere

b)

FEADR Scaderea abandonului activitaţilor agricole

c)

Creşterea utilizarii mai eficiente a apei in agricultura.

5.pentru FEMAP:
a)

Reducerea vulnerabilitaţii mediului marin

b)

Creşterea diversitaţii speciilor crescute prin activitaţi de acvacultura.

5.Provocare in materie de dezvoltare - „Administraţia şi guvernarea"
In cadrul acestei provocări, inclusa in OT 11 şi OT 2, investiţiile din fonduri ESI se vor utiliza in scopul
obţinerii unui mediu instituţional optim şi pentru furnizarea de servicii publice de calitate de catre
administraţie şi sistemul judiciar, in sprijinul eforturilor generale de imbunataţire a creşterii economice, a
competitivitaţii şi a calitaţii vieţii. Printre elementele cheie pentru investiţiile FESI s-au evidenţiat
urmatoarele: transparenţa şi integritate, eficienţa şi eficacitatea administraţiei şi a sistemului judiciar, precum
şi orientarea catre nevoile cetaţenilor şi ale intreprinderilor, inclusiv prin reducerea poverii administrative; eGuvernare şi justiţie, capacitatea de dezvoltare, coordonare şi implementare, monitorizare şi evaluare a
politicilor la toate nivelele de guvernare, precum şi profesionalismul şi motivarea resurselor umane din
administraţie şi sistemul judiciar (capacitate instituţionala).

70

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVITA

2018-2020

Obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publica eficienta
a) Nevoi de dezvoltare:
a) crearea unui sistem eficient de activitaţi finanţate public de planificare, asumare şi achiziţii, inclusiv
partea finanţata de FESI in vederea urmaririi obiectivelor de dezvoltare a Romaniei.
b) reformarea politicilor publice, imbunataţirea procesului de reglementare şi guvernare, transparenţa
şi accesibilitate in administraţia publica
c) consolidarea capacitaţii administrative şi financiare la nivel naţional, regional şi local pentru
realizarea unor acţiuni destinate indeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale Romaniei.
d) dezvoltarea şi implementarea unitara şi pe termen lung a strategiilor şi politicilor de resurse umane
e) creşterea eficienţei şi transparenţei şi scaderea birocraţiei in cadrul administraţiei publice, in vederea
diminuarii sarcinii asupra intreprinderilor şi cetaţenilor şi imbunataţirii reputaţiei publice.
f)creşterea şi eficientizarea cooperării şi coordonării intre instituţiile implicate in gestionarea
resurselor umane de la nivel central şi local
g)imbunataţirea serviciilor publice accesibile cetaţenilor din toate grupurile sociale pe intreg teritoriul
Romaniei
h) creşterea eficienţei, transparenţei, accesibilitaţii şi consecvenţei sistemului judiciar
i) dezvoltarea sistemului de cadastru şi carte funciara.
b)Priorităţi propuse pentru finanţare:
1.Prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa:
a) sprijinirea consolidarii capacitaţii şi eficienţei instituţionale a autoritaţilor administraţiei publice
centrale şi locale, in special consolidarea capacitaţii şi imbunataţirea stabilitaţii corpului de personal implicat
in gestionarea fondurilor ESI la nivel central şi la nivelul beneficiarilor.
b) sprijinirea consolidarii accesibilitaţii, eficienţei şi calitaţii serviciilor publice, inclusiv prin
prestarea acestora de catre sectorul privat sau intreprinderile sociale
c) sprijinirea reformarii procesului de elaborare de politici publice (colectarea datelor, analiza,
planificare strategica şi monitorizare), a culturii administrative şi a proporţionalitaţii intre reglementare şi
guvernanţa.
d) sprijinirea consolidarii profesionalismului, a integritaţii, a progresiei profesionale şi a
remuneraţiei pe baza meritelor in sistemul public
e) crearea de standarde ocupaţionale pentru funcţionarii publici şi a unui sistem de salarizare
echitabil
f) dezvoltarea şi implementarea unor procese şi proceduri clare, transparente, uniforme şi
cuprinzatoare pentru recrutarea, selecţia şi evaluarea funcţionarilor publici
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g) elaborarea, introducerea şi susţinerea utilizării sistemelor şi instrumentelor de management,
monitorizare şi evaluare pentru imbunataţirea performanţei instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici,
precum şi pentru schimbarea culturii organizaţionale
h) sprijin pentru consolidarea capacitaţii administrative de gestionarea şi implementare a unor
programe şi politici de formare
i) elaborarea şi implementarea de mecanisme pentru creşterea complementaritaţii intre instituţii şi
eliminarea dublarii competenţelor in domeniul managementului resurselor umane
j) sprijin pentru imbunataţirea capacitaţii organizaţionale şi administrative a instituţiilor judiciare,
inclusiv prin aplicarea recomandarilor adecvate din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.
k) dezvoltarea de instrumente şi aplicaţii IT pentru consolidarea monitorizarii şi controlului
carierei resurselor umane (la nivel administrativ central şi local) şi pentru intensificarea utilizarea acestora.
2. Prin Programul Operaţional Regional:
a) sprijinirea crearii unui sistem naţional al cadastrului care sa ofere siguranţa titlului de proprietate,
promovarea reformei funciare şi gruparea eficienta a terenurilor pentru susţinerea obiectivelor de dezvoltare a
Romaniei.
Rezultate scontate:
1.pentru FSE:
a) Consolidarea capacitaţii administrative şi financiare a instituţiilor publice prin politici eficiente
de resurse umane, coordonare imbunataţita a responsabilitaţilor intra-sectoriale, eficienţa crescuta a utilizarii
resurselor şi sisteme imbunataţite de control al achiziţiilor publice
b) Imbunataţirea politicilor publice şi a procesului de reglementare prin reformarea proceselor de
elaborare a politicilor publice şi a sistemelor de
planificare strategica, precum şi prin asigurarea proporţionalitaţii reglementarilor
c)
Creşterea calitaţii şi accesibilitaţii serviciilor publice prin reducerea discrepanţelor dintre
zonele urbane şi cele rurale, precum şi in cazul regiunilor şi zonelor mai puţin dezvoltate şi prin reducerea
sarcinii asupra sectorului intreprinderilor şi asupra cetaţenilor
d)
Consolidarea culturii organizaţionale in cadrul administraţiilor publice, a eticii, a
transparenţei şi a integritaţii
e)
Intarirea capacitaţii organizaţionale şi administrative a instituţiilor judiciare şi dezvoltarea
resurselor umane
f)
Sporirea eficienţei şi eficacitaţii intervenţiilor finanţate din FSE in baza PO Dezvoltarea
Capacitaţii Administrative (Asistenţa Tehnica).
2.pentru FEDR:
a)

Sporirea eficienţei şi eficacitaţii managementului fondurilor ESI in cadrul PO Asistenţa

Tehnica
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b)
Sporirea eficienţei şi eficacitaţii intervenţiilor finanţate de FEDR in cadrul Programului de
Dezvoltare Regionala (Asistenţa Tehnica)
c)

Dezvoltarea şi funcţionarea sistemului de cadastru şi carte funciara.
3.pentru FEADR:

a) Sporirea eficienţei şi eficacitaţii intervenţiilor finanţate de FEDR in cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurala (Asistenţa Tehnica).
4.pentru FEMAP:
a) Sporirea eficienţei şi eficacitaţii intervenţiilor fundate de FEDR in cadrul Programului Operaţional de
Pescuit şi Afaceri Maritime (Asistenţa tehnica).
2.2.3.3.Strategia de dezvoltare rurala a României 2014-2020
Urmând liniile trasate de aceasta strategie ambiţioasa, Programul National de Dezvoltare Rurala isi
propune sa raspunda obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de securitatea alimentara,
gestionarea durabila a resurselor naturale si dezvoltarea teritoriala echilibrata, dar si obiectivelor specifice ale
dezvoltarii rurale. Astfel, abordand intr-un mod strategic toate cele sase prioritati de dezvoltare rurala, PNDR
isi propune sa sprijine intr-un mod sustenabil si inteligent dezvoltarea economica si sociala a zonelor rurale
din Romania.
Romania se confrunta cu provocari enorme in atingerea potentialului sau economic si social, in
sectorul agro - alimentar si forestier, precum si la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai
mic de 50 % din media UE si semnificativ mai mic in zonele rurale.
Din punct de vedere al dezvoltarii, zonele rurale inregistreaza un decalaj semnificativ fata de zonele
urbane si se caracterizeaza prin: deficiente structurale persistente (numarul mare al populatiei ocupate in
agricultura, imbatranirea populatiei, un numar mare de exploatatii de subzistenta etc.); valoare adaugata
scazuta a produselor agro- alimentare; randamentele si productivitatea muncii scazute in special in agricultura
de semisubzistenta; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activitatilor economice, acces redus la credite;
o piata a terenurilor nefunctionala; o modesta orientare catre export; investitii insuficiente in cercetare si
dezvoltare; accesul la servicii si infrastructura cu mult in urma zonelor urbane; cresterea continua a
disparitatilor regionale; o pondere ridicata a populatiei expuse riscului de saracie si excluziune sociala; o
administratie publica ineficienta; o serie de riscuri pentru oameni si mediu exacerbate de schimbarile climatice
si care reprezinta o amenintare pentru zonele rurale si, in general, a teritoriului national.
Obiectivele propuse si tintele aferente sunt in concordanta cu prioritatile strategice nationale
prezentate in:
a)Acordul de Parteneriat propus pentru Romania,
b)Cadrul national strategic pentru dezvoltarea durabila a sectorului agroalimentar si a spatiului
rural in perioada 2014-2020-2030,
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c)Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).
Sprijinul oferit prin PNDR 2014-2020 va asigura complementaritatea si coerenta cu sprijinul
furnizat prin Pilonul I - plati.
Analiza sectorului agricol romanesc
Suprafaţa agricola utilizata (SAU)
In Romania suprafata agricola utilizata (SAU) este in scadere, tendinta manifestata si in UE27. In
perioada 2005- 2010, SAU a scazut cu 4,5 % (de la 13,9 mil. Ha la 13,3 mil. ha). In structura pe categorii de
folosinta cea mai mare pondere o detin terenurile arabile (62,4 %), urmate de pasuni si fanete (33,9%), ambele
categorii avand insa o tendinte de scadere.
Dimensiunile fizica si economica ale exploatatiilor agricole din RO inregistreaza diferente
semnificative fata de mediile europene. In 2010, pe teritoriul tarii noastre se aflau 32,1% (3.859.040) din
totalul exploatatiilor agricole din UE27 (cu 10,0% mai putine fata de 2005). Dimensiunea medie a unei
exploatatii romanesti (3,4 ha SAU/ferma), de peste 4 ori mai mica decat cea europeana (14,3 ha SAU), iar
gradul de fragmentare este unul foarte ridicat, suprafaţa medie a parcelei fiind de 0.45 ha, fiecare fermier
deţinand in medie 4.8 parcele. Un decalaj mare fata de UE27 exista si in cazul dimensiunii economice, care
este de 9,4 ori mai mica in Romania (2.700,2 euro productie standard /ferma in Romania; 25.450,0 euro
/ferma in UE27.
Forma juridica de organizare a exploataţiilor agricole in anul 2010 era data in proportie de 99.2% de
exploatatii agricole individuale, persoane fizice autorizate sau intreprinderi familial, restul de 0.8% (doar 30,6
mii) fiind exploatatii agricole cu personalitate juridica.
Sectorul de producţie
Cresterea animalelor este un domeniu cu traditie in Romania, fapt confirmat de preponderenta
fermelor cu profil de crestere a animalelor si mixte (68% din total).
Totuşi, efectivele de animale au un nivel redus (4,0% din total UE 27), iar numărul acestora a
scazut intr-un ritm mai accelerat in Romania decat in UE. In cazul Romania, tendinte de diminuare s-au
manifestat doar la bovine si porcine, restul efectivelor inregistrand cresteri.
Forţa de munca in agricultura la nivel national este inca supradimensionata, comparativ cu alte state
ale UE. Astfel, in 2012 peste 28% din totalul persoanelor ocupate activau in agricultura, 2,1% in industria
alimentara, 2,0% in turism si 0,7%, in sectorul forestier.
In profil regional, rata de ocupare in activitati agricole, forestiere si piscicole inregistreaza cele mai
mari valori in Regiunile Nord-Est (41,54%) si Sud-Vest Oltenia (40,09%), unde si caracterul rural este mai
pronuntat
In ceea ce priceste productivitatea muncii si a factorilor de producţie, exista decalaje semnificative
intre Romania si UE si in materie de productivitate a muncii in sectorul agricol. Valoarea medie a
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productivitatii muncii pentru anii 2010-2012 a fost de patru ori mai mica decat cea inregistrata in UE (4.328,5
euro/AWU (Unitati Anuale de Munca), respectiv 14.967,0 euro/AWU. Indicatorul a avut una dintre cele mai
scazute rate de crestere comparativ cu restul tarilor europene (de doar 0,1%).
Printre cauzele diferentelor de productivitate se numara gradul scazut de instruire al lucratorilor din
agricultura, sistemul public de consultanta insuficient dezvoltat şi diseminarea ineficienta a rezultatelor
cercetarii agricole catre fermele mici şi mijlocii Astfel, in 2010, doar 2,5% dintre managerii exploataţiilor
agricole erau absolventi ai unei forme de invatamant agricol (educaţie de baza sau completa) (faţa de 7,3% in
2005), cu mult sub nivelul european de 29,6%, iar 97,5% aveau numai experienta practica agricola.
In ceea ce priveşte sectorul de cercetare agricola, rezultatele slabe se reflecta si prin ponderea
scazuta a IMM-urilor din sectorul agricol care desfasoara activitati de cercetare - dezvoltare, respectiv 1,2%
din totalul IMM-urilor care desfaşoara astfel de activitaţi (2011). Cat priveşte sistemul de consultanta la
nivelul anului 2012, numarul total de angajati din reteaua de consultanta publica era de 850 persoane din care
500 in centrele locale de consultanta agricola si 350 in camerele agricole judetene.
Totuşi, ca efect al restructurărilor de producţie si a alocărilor comunitare, productivitatea globala a
factorilor din agricultura a crescut cu 13% intre anii 2009¬2011 fata de 2005.
Industrie alimentara
Dupa aderarea la UE numarul unitatilor din industria alimentara a scazut cu aproximativ 13%,
fenomen cauzat in principal de ritmul lent si/sau incapacitatea acestora de a se adapta la standardele europene
si de lipsa de viabilitate a lantului de aprovizionare cu materii prime.
In 2011, in sector mai functionau 7.508 de unitati (1,6% din totalul intreprinderilor existente la nivel
national), din care mai bine de 98% erau IMM-uri.
In ceea ce priveşte populatia angajata in industria alimentara a Romaniei, in 2011 acesta inregistra
2,1% din totalul populaţiei ocupate, procent mai mic cu 34% decat media UE-12 situata la 2,8%. Raportul
dintre populaţia ocupata in agricultura si cea din industria alimentara este de 12:1, fata de media din UE-12,
de 5:1, sau de state precum Ungaria, unde raportul este de circa 2:1.
In contextul in care in proporţie de circa 70% se exporta inca productie neprelucrata sau prelucrata
primar (animale vii, cereale, oleaginoase, tutun, grasimi si uleiuri vegetale), aceasta este o industrie esenţiala
care pune la dispoziţie posibilitati variate pentru valorificarea eficienta a diversitatii materiilor prime. Gradul
relativ scazut de dotare si tehnologiile depasite utilizate, in majoritatea unitatilor de profil se reflecta in nivelul
redus al productivitatii muncii din sector, care, in 2010, se situa cu 78% sub media europeana
(40.785euro/persoana in UE27; 9.086,3euro/persoana in Romania).
La nivel naţional, exista un potenţial bun, dar inca nevalorificat, de recunoaştere şi promovare a
marcilor locale prin includerea acestora in schemele de calitate din UE. Desi, exista 4180 produse traditionale,
la nivelul anului 2013 exista un singur produs recunoscut si protejat la nivel comunitar.
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Sectorul forestier
In 2010, dimensiunea Fondului Forestier National (FFN) si a Vegetaţiei Forestiere din Afara
Fondului Forestier National (VFAFFN) era sub pragul minim posibil pentru Romania (32%), dar si sub media
europeana (41,2% din suprafata totala). Suprafata FFN si a VFAFFN a scazut cu 10 mii ha fata de anul 2005.
Desi legislatia silvica in vigoare este revizuita, administrarea eficienta a sectorului intampina o serie de
impedimente. In primul rand reteaua de drumuri forestiere este slab dezvoltata (densitatea medie a drumurilor
forestiere este de 6,3 m /ha). De asemenea dotarea tehnica a firmelor care activeaza in industria de exploatare
si prelucrare primara a lemnului este insuficienta, invechita si slab diversificata.
Domenii prioritare ale PNDR pentru perioada 2014 - 2020
Prioritatea 1:Iîncurajarea transferului de cunoştinţe si a inovării in agricultura, in silvicultura si
in zonele rurale
Masuri:
1. Transferul de cunostinte si actiuni de informare
a.Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobandirea de competente
b.Sprijin pentru proiectele demonstrative / actiuni de informare
c.Sprijin pentru schimburi de experienta in gestionarea exploatatiei agricole si silvice pe termen
scurt, precum si vizite in ferma si exploatatii forestiere
2.Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, si
cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei
performante de mediu imbunatatite
Masuri:
1. Cooperare
a. Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale
b. Sprijin pentru proiecte pilot
3.Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si
forestier
Masuri:
1.Transferul de cunostinte si actiuni de informare
a.

Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobandirea de competente

b. Sprijin pentru proiectele demonstrative / actiuni de informare
2.Cooperare
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Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale

b. Sprijin pentru proiecte pilot
Prioritatea 2: Creşterea viabilităţii exploatatiilor si a competitivităţii tuturor tipurilor de
agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii
durabile a padurilor
Domenii de intervenţie:
1.Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si
modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cat si a
diversificarii agricole
Masuri:
1.Investitiile in active fizice
a) Sprijin pentru investitii in exploatatiile agricole
b) Sprijin pentru investitii in infrastructura agricola si forestiera
2.Cooperare
a) Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii
2. Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a
reinnoirii generatiilor
Masuri:
1.Dezvoltarea afacerilor fermei
2.Ajutor start up pentru tinerii fermieri
Prioritatea 3: Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea
produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
Domenii de intervenţie:
1.Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in
lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii valorii adaugate a produselor
agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si
organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale
Masuri:
1.Investitiile in active fizice
a) Sprijin pentru investitii in procesare/marketing si/sau dezvoltarea produselor agricole
2.Cooperare
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a)Sprijin pentru dezvoltarea de noi produse, inclusiv procedee si tehnologii
b) Sprijin pentru cooperarea pe verticala si orizontala intre actorii din cadrul lantului
c) Sprijin pentru cooperarea micilor operatorii
d) Sprijin pentru promovarea locala a lanturilor scurte de aprovizionare si a pietelor locale
2. Sprijinirea gestionarii si a prevenirii riscurilor la nivelul exploatatiilor
Masuri:
1. Managementul riscului
a)Contribuţia financiara la fondurile mutuale
Prioritatea 4: Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultura
si silvicultura
Domenii de intervenţie:
1. Refacerea, conservarea si dezvoltarea biodiversitatii, inclusiv in zonele Natura 2000, in zonele care
se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice si in cadrul activitatilor agricole de
mare valoare naturala, precum si a starii peisajelor europene
Masuri:
1.Transferul de cunostinte si actiuni de informare
a)

Sprijin pentru furnizarea de instruire / dobandirea de competente

b)

Sprijin pentru proiectele demonstrative/actiuni de informare

2.Agro-mediu - clima
a)Plati pentru angajamente de agro-mediu-clima
3.Agricultura Ecologica
4.Plati pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice
a)

Plati compensatorii pe ha SAU din zona montana

b)

Plati compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrangeri naturale semnificative

c)

Plati compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrangeri specifice

5.Cooperare
a)

Sprijin pentru cooperarea micilor operatorii

b)

Sprijin pentru promovarea locala a lanţurilor scurte de aprovizionare si a pieţelor locale

c)

Sprijin pentru abordari colective pentru proiecte / practici de mediu
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2.Ameliorarea gestionarii apelor, inclusiv gestionarea ingrasamintelor si a pesticidelor
Masuri:
1.Transferul de cunostinte si actiuni de informare
2.Investitiile in active fizice
a)

Sprijin pentru investitii in infrastructura agricola si forestiera

3.Agro-mediu - clima
a)

Plati pentru angajamente de agro-mediu-clima

4.Plati pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice
a)

Plati compensatorii pe ha SAU din zona montana

b)

Plati compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrangeri naturale semnificative

c)

Plati compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrangeri specifice

5.Agricultura ecologica
3.Prevenirea eroziunii solului si ameliorarea gestionarii solului
1.

Impadurirea si crearea de suprafete impadurite

2.

Agro-mediu - clima

3.

Agricultura ecologica

4.
specifice

Plati pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri

a)

Plati compensatorii pe ha SAU din zona montana

b)

Plati compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrangeri naturale semnificative

c)

Plaţi compensatorii pe ha SAU din zonele cu constrângeri specifice

Prioritatea 5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor si sprijinirea tranziţiei către o economie
cu emisii reduse de carbon si rezistenta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic
Domenii de intervenţie:
1.

Eficientizarea utilizării apei in agricultura
Masuri:
1.Investitiile in active fizice
2.Agro-mediu - clima
2.

Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul agroalimentar

Masuri:
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1.Investitiile in active fizice
a)
Sprijin pentru investitii pentru eficientizarea consumului de energie in
exploatatiile agricole si forestiere
b)
Sprijin pentru infrastructura privind dezvoltarea si modernizarea sau adaptarea
activitatilor agricole si silvice
2.Cooperare, grupuri operationale si proiecte aferente
3.Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deseurilor, a
reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in scopul bioeconomiei
Masuri:
1.

Transferul de cunostinte si actiuni de informare

2.

Investitiile in active fizice
a)

Sprijin pentru investitii in exploatatiile agricole

b)
Sprijin pentru infrastructura privind dezvoltarea si modernizarea sau adaptarea
activitatilor agricole si silvice
3.Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor
4. Cooperare (Art.36) (Art.61, 62, 63). Cooperarea si Programul PEI poate fi construita in grupuri
operationale pe baza urmatoarelor articole:
• Transferul de cunostinte si actiuni de informare
• Cooperare, grupuri operationale si proiecte aferente
• Investitiile in active fizice
• Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala pentru activitati de diseminare, bune practici
4.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura
Masuri:
1. Investitiile in active fizice
a) Sprijin pentru investitii in exploatatiile agricole
2. Agro-mediu - clima
a) Plati pentru angajamente de agro-mediu-clima
5.Promovarea captarii carbonului in agricultura si silvicultura Masuri:!
1. Transferul de cunostinte si actiuni de informare
2. Agro-mediu - clima
a) Plati pentru angajamente de agro-mediu-clima
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3. Agricultura ecologica
4. Impadurirea si crearea de suprafete impadurite
5. Cooperare, grupuri operationale si proiecte aferente
Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice in
zonele rurale
Domenii de intervenţie:
1. Facilitarea diversificării, a infiintarii si a dezvoltării de intreprinderi mici si a creării de locuri de
munca
Masuri:
1.

Investiţiile in active fizice
a) Sprijin pentru investitii in in prelucrarea / comercializarea produselor agricole

2.

Dezvoltarea afacerilor fermei
a) Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea activitatii neagricole in spatiul rural

2. încurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
Masuri:
1. Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale
a) Sprijin pentru investitii in infrastructura la scara mica
b) Sprijin pentru investitii in servicii locale de baza pentru populatia rurala
Obiective transversale in PNDR 2014-2020
Mediu si clima
Strategia EU 2020 impune o noua abordare a sprijinului oferit prin PNDR si finantat prin FEADR, si
enumera cateva tinte clare: reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 20% fata de nivelurile din
1990, sau cu 30%, daca exista conditii favorabile in acest sens; cresterea la 20% a ponderii surselor
regenerabile de energie in consumul final de energie si o crestere cu 20% a eficientei energetice.
In acest scop, in elaborarea PNDR trebuie sa se tina seama de diversitatea situatiilor care afecteaza zonele
rurale cu caracteristici diferite sau diferitele categorii de beneficiari
potenţiali, precum si de obiectivele transversale legate de inovare, de protecţia mediului si de atenuarea
efectelor schimbarilor climatice si de adaptarea la acestea.
Toate prioritatile de dezvoltare rurala, prin domeniile de interventie si masurile ce duc la indeplinirea
lor contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protectia mediului si de atenuarea
efectelor schimbarilor climatice si de adaptarea la acestea. Astfel, cel putin 30 % din contributia totala a
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FEADR la programul de dezvoltare rurala este rezervata in primul rand pentru masuri in temeiul articolului 29
- Agromediu, 30 - Agricultura Ecologica, 32 - Zone afectate de constrangeri naturale si specifice si 23 Impadurirea si crearea de suprafete impadurite, dar si pentru anumite masuri de investitii realizate in baza
articolelor 18, 20 si 22:

Sursa: Strategia de dezvoltare rurala a României 2014-2020 - draft, versiune noiembrie 2013
Inovarea
Ca si tematicile legate de mediu si schimbari climatice, inovarea isi propune sa raspunda la noile
provocari aparute: o cerere tot mai mare de alimente, o presiune din ce in ce mai mare asupra resurselor si
mediului inconjurator. Agricultura va trebui asadar sa se adapteze la aceste noi coordonate si sa tina cont atat
de eficienta utilizarii materiilor prime cat si de o dezvoltare sustenabila. Conceptul de inovare devine astfel un
element- cheie in PNDR 2014-2020.
Inovarea poate insemna si transferarea de bune practici intr-un nou context sau testarea si adaptarea unui
produs sau al unei tehnologii (practicienii pot testa idei sau rezultate ale cercetatorilor, iar cercetatorii pot testa
idei deja implementate de catre practicieni in vederea multiplicarii si diseminarii).
Abordarea inovarii ca tema transversala care contribuie la realizarea celorlalte prioritati de dezvoltare rurala
va fi realizata printr-o serie de mijloace:
a) abordarea inovarii in stransa corelatie cu prioritatea 1: activarea „potentialului inovator” al actiunilor
de informare, formare, consultanta si cooperare in cadrul celorlalte 5 prioritati;
b) încurajarea potentialului de inovare al GAL-urilor: GAL-urile reprezinta prin natura lor abordare
inovativa si, mai ales, au potentialul de a activa sinergii la nivel local;
c) încurajarea actiunilor inovatoare in cadrul tutoror prioritatilor si masurilor;
d) încurajarea grupurilor operationale in cadrul Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) privind
Productivitatea si Durabilitatea Agriculturii;
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2.3.Contextul regional de dezvoltare durabila
2.3.1. Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia
Planificarea si parteneriatul sunt doua principii de baza care stau la baza elaborării si aplicării
strategiilor de dezvoltare regionala, in vederea atingerii obiectivelor stabilite si asumarii lor de catre toti
actorii implicati. Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera baza strategica esentiala pentru
includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele programe de finantare,
indiferent de sursele financiare ale acestor programe.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in parteneriat cu reprezentanti ai organizatiilor
relevante in domeniul dezvoltarii regionale, a elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR) 2014-2020 ca
baza pentru fundamentarea strategiei nationale de dezvoltare regionala si a documentelor necesare pentru
urmatoarea perioada de programare 2014-2020.
Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2014-2020 a inceput inca
din anul 2011, prin reunirea Grupurilor de lucru judetene si tematice si organizarea de intalniri, atat la sediul
ADR SV Oltenia cat si in municipiile resedinta de judet ale regiunii, pe domenii prioritare precum:


Infrastructura regionala;



Dezvoltare urbana



Competitivitate economica, cercetare, dezvoltare, inovare;



Resurse umane, piata muncii, servicii sociale;



Agricultura si dezvoltare rurala;



Turism si dezvoltare durabila;

Structuri parteneriale cu rol consultativ implicate in procesul de planificare, la nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia sunt:
• Grupurile de lucru judeţene (GLJ), care au in componenţa membrii reprezentând următoarele
instituţii: primarii, prefecturi, consilii judeţene, agenţiile de ocupare şi şomaj, inspectoratele şcolare judeţene,
direcţiile de cultura, direcţiile de sanatate, direcţiile de agricultura, direcţiile judeţene de statistica, universitaţi,
ONG-uri, sindicate, patronate, camere de comerţ, organizaţii reprezentative pentru minoritaţi şi grupuri
dezavantajate.
• Grupurile de lucru tematice (GLT), care se constituie pentru una sau mai multe prioritaţi tematice la
nivel regional, luand in considerare prioritaţile tematice naţionale. GLT au in componenta membri din randul
ADR SV Oltenia, grupurile de lucru judetene si, dupa caz, in functie de tematica, reprezentanti ai institutiilor/
organizatiilor cu atributii in domeniul relevant, reprezentanti ai societatii civile, etc. GLT au aceleasi atributii
ca GLJ.
Totodata, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost constituit Comitetul Regional de Planificare (CRPJ,
structura coordonata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia, care asigura şi secretariatul. In
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componenţa CRP SV Oltenia intra Instituţiile prefecturilor din cele 5 judete ale regiunii, Autoritaţile publice
locale (Consilii Judeţene, Consilii Locale), servicii deconcentrate ale instituţiilor publice centrale, Institute de
cercetare şi instituţii de invaţamant superior precum si parteneri economici şi sociali.
Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 al regiunii Sud - Vest Oltenia va trebui sa fie un instrument care sa
sustina includerea in strategiile nationale a obiectivelor de investitii ce vor contribui la dezvoltarea socioeconomica a regiunii, sa fundamenteze domeniile de interventie si necesarul de finantare din fonduri europene
in perioada urmatoare de programare si sa cuprinda un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional si
local.
2.3.2.Politica de dezvoltare a regiunii Sud Vest Oltenia
Regiunea Oltenia este situata in partea de sud-vest a Romaniei si cuprinde cinci judete: Dolj, Olt, Valcea,
Mehedinti si Gorj. In mare coincide cu vechea regiune istorica Oltenia, in limitele sale naturale: fluviul
Dunarea la Sud, raul Olt (al treilea ca marime din Romania) la Est, Munţii Carpati (Alpii Transilvaniei) la
Nord si Vest. Cu o suprafaţa de 29.212 kmp (locul 7 intre regiunile Romaniei, 12,25% din suprafaţa totala a
tarii).

Regiunea Oltenia se invecineaza la sud cu Bulgaria, la est cu regiunea istorica Muntenia (azi Regiunea
Sud Muntenia), la nord cu Transilvania (Regiunea Centru), iar la vest cu Banatul (Regiunea Vest) si cu Serbia
(Republica Federativa Serbia - Muntenegru).
Dunarea are o importanta strategica fiind un coridor pan-european pentru tranzitul de marfuri dintre Europa
Centrala, Europa de Vest, Marea Neagra, regiunea Caucaziana, Asia Centrala si Orientul Mijlociu si Orientul
Indepartat.
De-a lungul celor 1.075 km traversati in Romania, Dunarea parcurge 387 km in regiunea noastra (192
km in Mehedinti, 150 km in Dolj si 45 Km in Olt), formand cel mai mare lac artificial la Portile de Fier, unde
se gaseste si Parcul natural cu acelasi nume, al doilea cel mai mare parc natural din Romania (cca 115.655 ha)
dupa Parcul Natural „Muntii Maramuresului”.
Cele 20 orase traversate de-a lungul malului romanesc sunt, de asemenea, porturi fluviale, din care 5
apartin regiunii Oltenia: Orsova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Bechet si Corabia. Pe langa acestea,
regiunea Oltenia mai dispune si de porturile din comunele Svinita, Dubova (unde se afla si portul Tisovita),
Gruia, Cetate si Rast.
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Relieful - componenta esentiala a peisajului geografic, prezinta o impresionanta armonie in imbinarea
trasaturilor de ansamblu si regionale din cuprinsul Olteniei.
Regiunea este strajuita in nord de Carpatii Meridionali, iar in vest, sud si est de ape curgatoare:
Dunarea, respectiv Oltul. Raul Jiu strabate regiunea in directia nord-sud si o imparte in doua parti aproape
egale, in care relieful uneia apre sa se oglindească in cealalta. Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici
doua masive: Parang (la est de raul Jiu) si Retezat-Godeanu (la vest de raul Jiu). La sud de Carpati se afla
zona subcarpatica, reprezentata printr-un sir de dealuri ( Dealul Bran, Magura Slatioarei, Dealurile Gorjului,
Dealul Barzei ) si depresiuni ( Novaci, Tismana, Targu Jiu). In nord- vest se afla Podisul Mehedinti, dealurile
Cosustei si depresiunea Severin.
La sud de Subcarpati se afla Podisul Getic, acesta fiind divizat in Platformele: Strehaiei (la vest de raul
Jiu; se subimparte in platformele Husnitei si Balacita), Jiului (strabatuta de Jiu) si Oltetului ( la est de Jiu). In
sudul Olteniei se afla Campia Olteniei, care este de altfel cel mai vestic sector al Campiei Romane. Cele mai
importante rauri sunt: Olt (impreuna cu afluentii Lotru si Oltet), Jiu (impreuna cu afluentii Tismana, Motru,
Amaradia si Gilort), Desnatui, Drincea si Cerna.
Reţeaua hidrologica, alaturi de configuratia reliefului, confera regiunii rolul energetic principal in
Romania, prin exploatarea potentialului apelor curgatoare care traverseaza regiunea : fluviul Dunarea, raurile
Jiu si Olt. Pe teritoriul Olteniei se afla complexele hidroenergetice Portile de Fier (printre cele mai mari din
Europa) - judetul Mehedinti si Lotru-Olt in judetul Valcea (printre cele mai mari din Romania). Mai mult,
aproape de zonele miniere Motru - Valea Jiului functioneaza doua din cele mai mari centrale termoelectrice
din Romania: Rovinari si Turceni. Productia de energie termoelectrica impreuna cu activitatile miniere,
creeaza probleme substantiale asupra mediului, probleme ce au un impact mare asupra standardului de viata al
locuitorilor din regiune.
Teritoriul si structura demografica
Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formata din 5 judete: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.
Din punct de vedere al numarului de judete se afla pe penultimul loc, fiind una dintre regiunile mici ale tarii.
La nivelul fiecarui judet structurile autoritatii locale sunt reprezentate de consilii judetene, consilii locale,
municipale, orasenesti si comunale.
La 31 decembrie 2011, organizarea administrativa a regiunii era următoarea: 40 de oraşe si
municipii (12,5% din cele la nivel naţional) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26% din cele la
nivel national), 2070 sate ( din care 121 apartin de oraşe sau municipii).Populatia regiunii este corelata cu
numarul de judete fiind una din cele mai putin numeroase.
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Densitatea demografica a regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, este evidentiata in tabelul de mai jos:

Zonele rurale din Oltenia acopera o mare parte din teritoriul regiunii, cuprinzand 52% din
populatie, si anume 1,15 milioane de locuitori in anul 2011 comparativ cu 1,16 milioane in anul 2010.
Mediul urban al regiunii Oltenia esteformat din 40 de orase
Structura populaţiei
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, la 1 iulie 2011, Regiunea SV
Oltenia are o populatie de 2.225.108 locuitori, reprezentand 10.42% din populatia totala a Romaniei, locul 7
dintre cele 8 regiuni ale tarii. Comparativ cu anul 2010, populatia regiunii a fost in scadere cu 13.535
persoane.
Structura pe categorii de varsta a populatiei Regiunii SV Oltenia releva aparitia unui process lent, dar constant
de imbatranire demografica cu implicatii negative pentru economie si societate, fenomen caracteristic tuturor
judetelor componente, datorita ratei scazute a natalitatii, care contribuie in mod direct la reducerea ponderii
populatiei tinere.
Daca in anul 2004, ponderea populatiei cu varsta peste 60 de ani reprezenta 20.93% din totalul populatiei, in
anul 2011, aceasta a ajuns la 22% din populatia totala, fata de populatia cu varsta cuprinsa intre 0- 14 ani care
are o pondere de numai 14% din totalul populatiei.
Populatia adulta (15-59 ani) a scazut de la 1.421.156 persoane (63,5% din populatia totala) in anul 2010, la
1.411.685 persoane (63,4% din populatia totala) in anul 2011. In cadrul populatiei adulte, se observa scaderea
grupei de varsta 25-34 ani (de la 333.149 persoane, la 328.770 persoane), a celei de 45-59 ani (de la 425.954
persoane, la 420.420 persoane) si a populatiei din grupele de varsta 15 - 24 ani (de la 303.244 persoane, la
294.035 persoane), paralel cu cresterea populatiei de 35 - 44 ani (de la 358.809 persoane, la 368.460
persoane).
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Analiza dinamicii populatiei totale a regiunii SV Oltenia in perioada analizata (2002¬2011), pune in evidenta
un proces continuu, de la an la an, de descrestere, soldul variaţiei fiind de 105.684 persoane, respectiv 5 %.
Scăderea populaţiei in ultimii ani a fost determinata, in principal, de sporul natural negativ generat de
manifestarea superioara a mortalitatii, comparativ cu natalitatea, precum si de fenomenul migratory intern si
international al populatiei catre alte zone din tara si strainatate.
Structuri parteneriale in Regiunea Sud-Vest Oltenia
In prezent, in Regiunea Sud-Vest Oltenia funcţioneaza mai multe structuri parteneriale, dintre
care amintim:
 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara:sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica, de
drept privat, infiintate, in conditiile legii, de catre unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in
comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor
servicii publice (Legea administratiei publice locale nr. 215/2001).
 Grupuri de acţiune locala (GAL): acestea au inceput sa fie formate in anul 2009 prin intermediul
Axei 4 -Leader din cadrul PNDR 2007 - 2013. Abordarea Leader “de jos in sus”, reprezinta o
modalitate ce permite actorilor locali determinarea nevoilor zonei din care provin şi contribuirea la
dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc. prin
intermediul unei strategii de dezvoltare elaborataşi implementata local. GAL-ul are sarcina de a
identifica si implementa o strategie de dezvoltare locala, de a lua decizii privind alocarea resurselor
financiare si de a le administra, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabila a teritoriului pe care il
reprezinta.
Polii de creştere si de dezvoltare din regiunea Sud-Vest Oltenia
In concordanta cu Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei 2007-2030 si Cadrul
Strategic national de Referinta 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei si Comisia Europeana. In
Romania, şapte mari centre urbane au fost selectate si li s-a atribuit rolul de poli de crestere: Iasi, Constanta,
Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj- Napoca si Brasov si arealele de influenta ale acestora. Pentru ca proiectele
realizate in arealul sau sa poata fi finanţate, fiecare pol de creştere trebuie sa aiba un Plan Integrat de
Dezvoltare (PID).
Prin Planul Integrat de Dezvoltare, Polul de Creştere Craiova si-a asumat misiunea de a transforma Zona
Metropolitana Craiova intr-un spatiu atractiv si competitiv la nivel european, un important centru economic in
constructia de masini si industria electrotehnica, precum si in dezvoltarea unui puternic mediu academic.
In cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa 1, domeniul major de interventie 1.1 - Planuri
integrate de dezvoltare urbana, sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana, prin HG 998/2008, municipiul
Ramnicu Valcea a fost desemnat "Pol de dezvoltare urbana".
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2.3.3.Priorităţi ale Strategiei Regionale de Dezvoltare Socio-Economica pentru perioada 2014-2020
Principalele rezultate
Prioritate

Do

Domeniu de

imediate (outputs)

interventie

previzionate
Indicator'

1. Dezvoltare rurala durabila

Planuri integrate de
dezvoltare rurala
acceptate (nr.)

Principalele rezultate
previzionate

Indicator

Locuitori care beneficiaza de
implementarea proiectelor
din planurile integrate de
dezvoltare rurala (nr.)

Drumuri comunale, vicinale,
strazi ,bulevard, cale, alee,
ulita, construite/ reabilitate
/modernizate inclusiv
trotuare si piste pentru
1.1 Dezvoltarea
create/reabilitate
biciclisti
(km)
infrastructurii Spatii verzi
(m2)
de baza
in comune '
Cladiri publice
Eficienta energetica sporita a
renovate/reabilitate (m2)
institutiilor, cladirilor (%)
Obiective de patrimoniu
restaurate/amenajate si
modernizarea
infrastructurii conexe patrimoniu cultural
national si local din
mediul rural (nr.)

1.2
Dezvoltarea
economica a
comunelor

Structuri nou create de
sprijinire a afacerilor (nr.)
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Eficienta energetica sporita in
structurile sprijinite, (%)

Proiecte care asigura

Nr. de persoane beneficiare de

reabilitarea infrastructurii

servicii sociale acordate de

1.3

sociale si imbunatatirea

centrele sociale care au beneficiat

Dezvoltarea

serviciilor sociale (nr)

de sprijin prin proiectele integrate

mediului social

Centre sociale reabilitate/

al comunelor

modernizate / echipate -

Eficienta energetica sporita a

infrastructura pentru servicii

centrelor sociale (%)

rurale

2. Creşterea competitivităţii economice a regiunii

sociale (nr)
Rata de ocupare a structurilor de
sprijinire a afacerilor (dupa doi
2.1

Structuri de sprijinire a

Dezvoltarea

afacerilor

infrastructurii

create/dezvoltate/extinse

de afaceri

/dotate (nr.)

ani de la finalizarea proiectului)
(%)
Locuri de munca nou create in
structurile de sprijinire a afacerilor
(nr.)

2.2.
Dezvoltarea
infrastructurii
specifice
cercetarii si
inovarii

Entitati de
cercetare/dezvoltare sprijinite
(nr.)
Intreprinderi locale implicate
in proiecte comune de
cercetare care beneficiaza de
sprijin (nr.)

2.3 Creşterea
competitivitatii,

IMM-uri sprijinite (nr.)

IMM-urilor
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3. Dezvoltarea infrastructurii locale

Lungimea drumurilor
3.1

comunale, vicinale, strazi,

Reabilitarea

bulevard, cale, alee, ulita

infrastructurii

reabilitate / modernizate

locale si

(km)

regionale de
transport
rutier

Cresterea traficului de pasageri
(%)

Lungimea drumurilor
comunale, vicinale, strazi,

Cresterea traficului de marfuri

bulevard, cale, alee, ulita

transportate sau tranzitate (km)

reabilitate/construite
Lungimea(km)
drumurilor de
infrastructura de acces

Cresterea traficului agricol

agricola
costructie/extindere si/sau

reabilitate/modernizate/
4.1

echipate (nr)

Persoane care beneficiaza de
infrastructura de sanatate
reabilitata/modernizata/echi pata
(nr./zi)

Infrastructura
(sanatate, educaţie, servicii sociale)

4. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sociale

modernizare
Unitati medicale

de sanatate si
pentru situatii

Unitati mobile echipate

Timpul mediu de raspuns al

de urgenta

pentru interventii in situatii

unitatilor mobile pentru

de urgenta (nr.)

interventii in situatii de urgenta

Unitati de invatamant

Elevi care beneficiaza de

4.2

reabilitate / modernizate /

infrastructura de invatamant

Infrastructura

extinse/dotate

reabilitata/modernizata/extinsa/
dotate (nr.)
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Prescolari care beneficiaza de
Infiintarea si modernizarea

gradinite

(inclusiv dotarea) gradinitelor reabilitate/modernizate/exti nse/
dotate (nr.)
Infiintarea si modernizarea
(inclusiv dotarea) creselor
(nr.)

Copii 1-3 ani care beneficiaza de
cresele
reabilitate/modernizate/exti nse/
dotate (nr.)
Elevi care beneficiaza de

Infiintarea si modernizarea

infrastructura tip after-school

(inclusiv dotarea) after-school reabilitata/modernizata/exti nsa/
dotate (nr.)
Persoane care beneficiaza de
4.3
Modernizarea
infrastructurii
sociale

Centre sociale
reabilitate/modernizate/
extinse/ dotate (nr.)

infrastructura
reabilitata/modernizata/
extinsa / dotate
Cresterea eficientei energetice a
(nr.)
imobilelor centrelor sociale
reabilitate si modernizate (%)

4.4
Dezvoltarea
infrastructurii
administrative

Cladiri administrative
create/reabilitate/moder
nizate/extinse (nr.)

Eficienta energetica sporita a
cladirilor (%)

5.1

Obiective de patrimoniu

Vizitatori la obiectivele de

Imbunatatirea

restaurate/amenajate si

patrimoniu
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restaurate/reabilitate (nr.)

(nr.)
accesibilitatii

Creare/modernizare / extinderea

si

infrastructurii conexe

valorificarii

obiectivelor de patrimoniu (nr.)

5.Dezvoltarea patrimoniului cultural

patrimoniului
cultural local

Activitati promotionale pentru
promovarea produselor turistice
locale (nr.)
Structuri de turism create/
reabilitate/ modernizate si

5.2
Crearea/

extinse - infrastructura turistica

Turisti sositi in structurile de
cazare reabilitate/ modernizate/
echipate (nr)

de cazare (nr.)

modernizarea
infrastructurii Structuri de turism nou create de turism in

infrastructura turistica de

vederea

agrement (nr.)

Locuri de munca nou create /

cresterii
atractivitatii
regiunii

Persoane care beneficiaza de
infrastructura turistica
creata/modernizata/extin sa (nr.)

6. Dezvoltare rurala durabila si modernizarea agricuturii si a pescuitului

7.1 Investitii in
educatie,

Participanti la instruire - formare

competente si

profesionala continua (nr.)

invatare pe tot
parcursul vietii
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Persoane care au beneficiat

8.Protecţia mediului si creşterea
Eficientei energetice

7. Dezvoltarea resurselor umane

de acţiuni pentru dezvoltarea
culturii antreprenoriale si
7.2 Ocupare si

Intreprinderi nou infiintate (nr.)

pentru initierea afacerilor

mobilitate pe
piata fortei de
Persoane care in termen de sase

munca '

Persoane care au demarat o luni dupa participarea la programe
activitate independenta

integrate si-au gasit un loc de
munca - acces pe piata muncii

7.3
Incluziune
sociala si
combaterea
saraciei

Structuri ale economiei
sociale infiintate (nr.)

Locuri de munca create in
structuri ale economiei
sociale (nr.)

Participanti la programe
de calificare/recalificare
destinate grupurilor
vulnerabile

8.1
Imbunatatirea
eficientei
energetice in
sectorul
public si
privat

Cladiri publice reabilitate
energetic (nr.)

Eficienta energetica sporita a
cladirilor reabilitate %

8.2
Modernizarea
infrastructurii
de mediu'

Lungimea totala a retelei
de alimentare cu apa si apa
uzata
infiintata/reabilitatata/
modernizata (km)

Cresterea populatiei cu
locuintele conectate la
reteaua de alimentare cu apa
si apa uzata

8.3 Promovarea
adaptarii la
schimbările
climatice,
prevenirea si
gestionarea

(%)

Creasterea numarului de persoane
care
beneficiaza de
masuri de protecţie in cazul
situaţiilor de urgenta

riscurilor
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2.4. Contextul judetean de dezvoltare durabila
2.4.1. Prezentare generala
Potrivit INS, populatia stabila a Romaniei a scazut la aproape 19 milioane de locuitori, ceea
ce inseamna ca de la ultimul recensamant care a avut loc in 2002, am pierdut 2,6 milioane de persoane.
Practic, avem acum cu 13.604 locuitori mai mult decat am avut in 1965. Evolutia populatiei intre 1948
si 2011 se poate observa in graficul alaturat.

Printre cauzele scaderii numarului populatiei stabile se numara :
a. potrivit datelor Eurostat, intre 2002 si 2009, numarul romanilor emigrati in tari membre UE a
fost de aproximativ 2 milioane, varful fiind atins in 2007, cand din tara au plecat peste 500.000 de
persoane.Cei mai multi au plecat in Spania (783.000) si Italia (797.000), aceste doua tari atragand 80%
din total.
b. intre 2002 si 2011, sporul natural a fost negativ, numarul deceselor fiind cu aproape 450.000
mai mare decat al nou-nascutilor.
Rata somajului la nivel national este de 6,8 %, fata de rata somajului (celor inregistrati) la nivel local
este de 7,17 %. In realitate rata somajului este mult mai mare deoarece in numarul somerilor conform
datelor de la statistica nu este cuprinsa si populatia care a iesit din ajutorul de somaj. Se apreciaza ca
rata somajului va putea scadea deoarece in urma investiilor prin care se vor crea noi locuri de munca,
va creste numarul locurilor de munca.
De asemenea pentru diminuarea ratei somajului trebuies luate anumite masuri in domeniul de ocupare
a fortei de munca:
-

cresterea gradului de ocupare a acesteia, precum si masuri de sorijinire a somerilor;

-

reconversia porfesionala;
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-

cresterea mobilitatii, flexibilitatii si a adaptabilitatii foreti de munca;

-

garantarea sanelor egale prin transparenta ofertelor de lucuri de munca si organizarea

sistemului educational.
Principalul grup etnic in Romania il formeaza romanii. Ei reprezinta, conform recensamantului
din 2002, 89,5% din numarul total al populatiei. Dupa romani urmatoarea comunitate etnica
importanta este cea a maghiarilor, care reprezinta 6,6% din populatie, urmata de comunitatea rromilor
in numar de 535250 persoane. Alte comunitati importamte sunt cele ale: germanilor, ucrainienilor,
lipovenilor, turcilor, croatilor, etc
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Judeţul Mehedinţi este situat in partea de sud-vest a României, pe malul stâng al Dunării la
iesirea acesteia din defileu. Are o suprafata de 493289 hectare (2,1% din suprafata tarii) si se
invecineaza la vest cu judeţul Caraş-Severin, la nord-est cu judeţul Gorj, la sud-est cu judeţul Dolj, la
sud cu Bulgaria si la sud-vest cu Serbia, graniţele fiind pe fluviul Dunarea. Din punct de vedere al
organizarii administrative in componenta judeţului intra 2 municipii (Drobeta- Turnu Severin si
Orşova), 3 oraşe (Baia de Arama, Strehaia si Vanju Mare), 61 comune si 344 sate. Reşedinţa judeţului
Mehedinţi este Municipiul Drobeta Turnu Severin. Judeţul este strabatut de soseaua europeana E70, iar
darea in folosinţa a Canalului Rin - Main - Dunare a pus resedinta judeţului, municipiul Drobeta Turnu
Severin, in contact direct cu toate orasele riverane de la Marea Neagra si pana la Marea Nordului.
Podul de la sistemul Hidroenergetic si de Navigaţie Porţile de Fier a scurtat distantele rutiere dintre
Drobeta-Turnu Severin si diferite orase europene.
Judeţul Mehedinţi ocupa o suprafaţa de 4933 kmp, ceea ce reprezinta 2,1% din suprafaţa
Romaniei. Potrivit statisticilor obţinute in urma Recensamantului din 2011, populaţia stabila a
judeţului totalizeaza 265.390 de locuitori. In municipii şi oraşe (Drobeta Turnu Severin, Orşova, Baia
de Arama, Strehaia, Vanju Mare) locuiesc 124.224 de persoane, reprezentand 46,8% din totalul
populaţiei. Informaţia privind etnia a fost disponibila pentru 249.766 de persoane, din care s-au
declarat romani 236.908, de etnie roma — 10.919, sarbi — 996, cehi — 466, maghiari — 153,
germani — 151, iar restul alte etnii.
Densitatea medie a populaţiei rezultata conform Recensământului din 2011 este de 53,8
loc/kmp. Avantajat de pozitia geografica, cu deschidere la Dunare, judetul Mehedinti a cunoscut inca
din vechime o bogata activitate de comert, de transporturi navale in special cele de marfuri.
Transporturile rutiere dispun de o retea de 1856 km, din care drumuri nationale si europene 374 km.
Posta si telecomunicatiile isi au inceputurile in anul 1862 luand amploare in ultimii ani. 0 dezvoltare
importanta in ultimii ani au cunoscut serviciile comerciale si publice menite sa satisfaca cerintele
crescande ale populatiei
Relief
Marginit pe o distanţa de 192 km de fluviul Dunarea, judeţul Mehedinţi este o Romanie in
miniatura, cu toate formele de relief imparţite echilibrat: 33% munţi, 33% deal şi podiş, 33% campie.
Munţii şi dealurile sunt brazdate de rauri şi parauri ce se varsa in Dunare, pe vaile carora au fost
intemeiate aşezari omenesti.
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Relieful judeţului, format din munţi, podişuri şi câmpie, se desfaşoara sub forma unui
amfiteatru dispus in trepte, ce coboara dinspre nord-vest spre sud-est. Cea mai inalta treapta este
alcatuita din munţii Mehedinţi şi Cernei, treapta de mijloc cuprinde podişul Mehedinţi, dealurile
Motrului şi campia inalta a Balaciţei, iar cea mai joasa treapta, Campia Blahniţei, cuprinde terasele
Dunarii şi vaile largi ale Drincei şi Blahniţei. Prezenţa unor depresiuni, precum Baia de Arama,
Comaneşti — Halanga sau cea de tip subcarpatic Topolniţa, precum şi a unor vai largi au oferit
condiţii adecvate pentru aşezari omeneşti, inclusiv in zonele inalte ale judeţului. Varietatea formelor de
relief asigura o structura echilibrata de folosinţa pentru intreaga suprafaţa a judeţului.

Cel mai important curs de apa este Dunarea, care marcheaza hotarul natural al judeţului, pe o
lungime de 192 km. Hidrografia Judetului Mehedinti este reprezentata de doua artere principale:
Dunarea si Motrul si de afluentii directi sau indirecti ai acestora. Urmatorii afluenti directi ai Dunarii
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isi desfasoara cursul in intregime in judet colectand apele, in principal din podisul Mehedinti: Bahna
cu afluentii sai, Racovatul si Tarovatul, paraul Jidostita, raul Topolnita. Raul Motru curge pe marginea
estica a tinutului iar cei mai importante afluenti ai sai sunt: Motrul Sec, Motrisorul, Brebina, Cosustea
si Husnita. Bahna are un bazin cu suprafata de 179 km2, o lungime totala de 29 km; Jidostita un bazin
cu suprafaţa de 45 km2, lungime totala de 18 km, iar Topolnita are un bazin mai mare, cu suprafaţa de
360 km2; iar lungimea de 40 km.
Debitul mediu multianual la varsare este de 3 m3/s. Caracteristicile debitului solid si
fenomenelor de inghet sunt similare cu ale altor rauri din regiunea vestica a judetului Mehedinti
(Clisura Dunarii).Reteaua hidrografica a teritoriului este formata din raurile Cerna, Topolnita, Bulba,
Brebina, Motru Sec, Motru in care se varsa o serie de paraie. Datorita reliefului carstic cursurile de apa
se pierd in subteran, aparand intr-un alt loc purtand denumirea de sohodoalele (Sohodolaele Mari,
Sohodoalele Mici). Dintre cursurile de apa numai cateva pot oferi posibilitati de acumulare prin barare
pentru alimentare cu apa a unor localitati: paraul Bahna in amonte de satul Ilovita, raul Topolnita in
aval de Schitul Topolnitei, raul Cosustea in zona satului Firizu. Dintre afluentii mai importanti ai
raului Motru amintim Cosustea (suprafata bazinului: 453 km2; lungime: 68 km; debit mediu
multianual: 3,9 m3/s) si Husnita (suprafata bazinului: 313 km2; lungime: 44 km; debit mediu
multianual: 0,8 m3/s).

Pe teritoriul judeţului se afla multe lacuri care, in funcţie de modul de formare, se pot grupa astfel:
- lacuri de acumulare formate in urma construirii de baraje: Porţile de Fier I, Ostrovul Mare (Porţile de
Fier II), lacul Motru;
- lacuri formate prin bararea naturala a unei vai: lacul Vintila pe raza comunei Ilovat;
- lacuri din lunca Dunării: Vadului, Garla Mare, Fantana Banului;
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- lacuri carstice in podişul Mehedinţi: Balta (caracter permanent) şi Zaton, Ponoarele, Gornovita
(caracter temporar);
- lacuri din depresiuni lacustre: Jiana Mare, Rotunda, Bucura.
Clima
Clima din Mehedinţi este temperat-continentala, cu influenţe mediteraneene in zona Cazanele
Dunarii şi a municipiului reşedinţa de judeţ.
Poziţia georgrafica a judeţului Mehedinţi, intr-o depresiune la interiorul arcului Carpato- Baltic
şi la poalele acestuia, imprima climei anumite particularitaţi specifice; cea mai importanta este
influenţa submediteraneana, care se suprapune pe fondul climatului temperat-continental caracteristic
intregii ţari.
Circulaţia atmosferei se caracterizeaza prin originea mediteraneana şi oceanica, aducand masele
de aer mai umede şi calde, in deosebi in perioada rece a anului. Ca urmare, iernile sunt mai blande cu
cantitaţi mai mari de precipitaţii lichide sau sub forma de lapoviţa. Odata cu trecerea timpului, climatul
judeţului Mehedinţi, in special climatul zonei de nord a judeţului, s-a modificat vizibil; iernile au
devenit din ce in ce mai aprige şi mai lungi. Verile sunt calduroase, cu un caracter moderat. Uneori
invaziile de aer fierbinte tropical determina creşterea temperaturii aerului la 35 - 40 grade C, nu numai
pe teritoriile joase de campie ci şi in regiunile montane calcaroase, proces amplificat şi de insolaţia
mare din timpul zilei. Caracteristicile suprafeţei active, şi anume: prezenţa mai multor trepte de relief
de la campie pana la munte (peste 1466 m altitudine - Vf. lui Stan), marea diversitate a invelişului de
soluri şi a vegetaţiei, determina, pe un spatiu relativ restrans, zonalitatea verticala a tuturor elementelor
climatice, cu o intrega gama de fenomene caracteristice fiecarei trepte in parte.
Durata medie anuala de stralucire a soarelui pe teritoriul judeţului reflecta atat particularitaţile
circulatiei generale a atmosferei, cat şi particularitaţile locale de relief.
In zona de nord a judeţului Mehedinţi, localnicii se bucura de strălucirea soarelui 1500 de ore la
cca. 1300 m altitudine.
Temperatura aerului in judeţul Mehedinţi inregistreaza valori dintre cele mai mari din ţara. In
luna ianuarie, cea mai mare parte a teritoriului judeţului Mehedinţi se caracterizeaza prin temperaturi
medii de -2 grade C pana la - 4 grade C. Cea mai calduroasa luna este luna iulie cu temperatura medie
de peste 28 grade C, in special vara condiţiile topoclimatice difera foarte mult de la un loc la altul, un
rol insemnat avandu-l roca calcaroasa, invaziile de aer mediteranean, deci un complex de factori care
determina existenţa unei vegetatii termofile in judeţ: padurile de stejar pufos, de fag balcanic, de pin
negru, liliac, corn.
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Influenţa climatului submediteranean se face simţita şi in ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor.
O caracteristica specifica zonei de nord a judeţului, o constituie predominarea precipitaţiilor lichide tot
timpul anului, excepţie facand perioada lunilor de iarna cand stratul de zapada atinge cele mai mari
dimensiuni din tot restul judeţului.
Pe teritoriul judeţului sunt predominante vanturile de vest, nord-vest şi nord-est, direcţie data de
orientarea marilor unitaţi de relief. Vitezele maxime anuale ale vantului au depaşit 20 m/s aproape in
fiecare an. Specifice zonei noastre sunt vanturile locale, fohnul.
In concluzie, clima judeţului Mehedinţi este o clima temperat-continentala cu pregnante
influente submediteraneene, cu multe nuanţe locale specifice ce se reflecta in variabilitatea in timp şi
spaţiu a principalelor elemente climatice, ca şi peisajul geografic local, pigmentat cu numeroase
elemente floristice şi faunistice. Toate aceste aspecte reflecta posibilitaţile multiple de valorificare
practica a potenţialului climatic local in domenii ale economiei: agricultura, turism.
Din punct de vedere climatic, perioada ultimilor 15 ani s-a caracterizat prin importante
modificari ale parametrilor hidrometeorologici si geo-climatici in majoritatea zonelor geografice ale
planetei, inclusiv in judetul Mehedinti.
Aceste perturbari climatice se datoreaza in mare masura activitatilor antropice desfasurate in
cadrul industriilor poluante din economiile nationale. Emisiile de substante acidifiante, precursori ai
ozonului, gazele cu efect de sera si metalele grele, conduc la o incalzire evidenta a troposferei, fapt
care determina efecte dezastruoase asupra mediului de viata terestru, marin si aerian. Pentru realizarea
unei dezvoltari durabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, promovarea si valorificarea
formelor noi de energie regenerabila, a tehnologiilor noi favorabile protectiei mediului si pentru
cresterea eficientei energetice, in anul 1997 a fost intocmit Protocolul de la Kyoto, la ConventiaCadru a ONU, asupra schimbarilor climatice, adoptate la New York in anul 1992.
Romania, ca tara participanta la realizarea protocolului de la Kyoto a ratificat acest document si
urmareste in mod constant, punerea in practica a prevederilor acestuia.
Efectele cele mai evidente ale schimbarilor climatice sunt secetele si ploile abundente din ce in
ce mai frecvente. Alternanta intre perioade de seceta si ploi abundente afecteaza calitatea culturilor
agricole si favorizeaza producerea inundatiilor datorita capacitatii reduse a terenurilor de a absorbi apa
in exces.
In Romania, revarsarile apelor si inundatiile au cauzat pagube insumand peste 1,5 miliarde de euro.
Judetul Mehedinti a fost unul dintre cele mai afectate de inundatiile produse in ultimii ani, numai in
anul 2014 inregistrandu-se doua
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Potrivit specialistilor, incalzirea vremii va afecta tot continentul european, dar zonele cu risc mare de
desertificare sunt cele din jumatatea sudica a continentului. Romania, alaturi de Spania, Italia si
Grecia, este pe lista zonelor unde schimbarile vor fi accentuate, manifestarile urmand a fi vizibile inca
din anii 2015 - 2025. In Romania, principalele regiuni afectate de desertificare vor fi Oltenia, Banatul
si Dobrogea.
Resurse naturale
Pe cuprinsul Judetului Mehedinti exista o mare diversitate de tipuri de sol, de la solurile brunacide si litosoluri din nordul si nord-vestul judetului, pina la cernoziomuri tipice si cambice in sudul si
sud-vestul judetului. Solurile brune si brun-roscate ocupa cea mai mare parte a judetului constituind un
mediu propice pentru cultivarea vitei de vie din soiuri nobile pentru producerea de vinuri superioare.
Solurile brun-roscate se găsesc in general in zone viticole colinare pe altitudini de 90 - 250 m
(Bălăcită, Oprisor, Vladaia, Corlatel, Gruia, Vinju Mare, Rogova, Severinului, Corcova).
Totusi, in toata Regiunea Sud Vest Oltenia calitatea solului este grav afectata de o gestionare a
deseurilor nu intotdeauna corespunzatoare (ex. depozitarea neconforma a deseurilor industriale si
municipale contamineaza solurile, apa de suprafata si apa subterana), ceea ce afecteaza compozitia
chimica a solurilor (concentratia de nitrati, azoturi, metale grele si substante organice nedescompuse),
precum si de depozitele din activitatile industriale.
Judetul Mehedinti este definit de prezenta unor structuri geologice complexe care ascund
numeroase substante minerale utile. Cele mai importante substante au fost identificate in zona montana
si de podis. In subsolul microregiunii au fost identificate urmatoarele substante: minerale feroase,
neferoase, nemetalifere, carbuni, gaze naturale, ape termale, minerale plate, roci utile pentru
constructii. Dintre toate acestea numai o mica parte au fost exploatate si se exploateaza(carbine,
nemetalifere, neferoase, ape termale, roci) iar cea mai mare parte au fost exploatate cu reserve
omologate sau neomologate sau doar prospectate. Pe langa aceste zacaminte in exploatare sau
activitate sistata, in subsolul tinutului au mai fost cercetate si exploatate substante minerale de interes
local si national. In subsolul judeţului Mehedinţi se gasesc in principal materiale de construcţii: calcar,
argila, nisip, granit, pegmatita, precum şi carbuni (huila şi lignit).
Vegetaţia si fauna
Judetul Mehedinti este caracterizat prin prezenta unor habitate naturale specifice stepei si
silvostepei. Principalele elemente ce caracterizeaza judetul Mehedinti sunt urmatoarele:
- covorul vegetal are caractere de munţi scunzi; se incadreaza in etajul nemoral (al pădurilor de stejar),
subetajul de amestec fag - gorun; in partea de S si SV pe suprafeţe apreciabile se dezvolta paduri
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submediteraneene de stejar pufos (Qvercus pubescens, Q. virgiliana), de cer si garnita (Q. cerris, Q.
frainetto), carpinita (Carpinus orientalis), gorun balcanic (Q. dalechampii), cu sambovina (Celtis
australis) si nuc (Juglans regia) sau cu alun turcesc (Corylus colurna) - Dealul Dubova, Dl. Varanic,
Dl. Oglanicului, versantul dunarean etc;
- padurile de fag sunt alcatuite din fagul balcanic (Fagus sylvatica ssp moesiaca);
- pe intregul podis, indeosebi pe calcare (cornetele de la Ponoare, Cornetul Babelor, Cornetul
Cerboanii, Cornetul Baltii, Cornetul Jupanestilor dar si pe vaile Motrului Sec, Lupsei, Cosustei si
Topolnitei) se dezvolta tufisuri de tip submediteranean („şibleacuri”), alcatuite din specii
submediteraneene, carpato - balcanice si sud - europene termofile precum: mojdreanul (Fraxinus
ornus), carpinita, liliac (Syringa vulgaris), corn (Cornus mas), scumpia (Cotinus coggigria), darmox
(Viburnum lantana), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), nuc etc.
- covorul vegetal din Podisul Mehedinti, ca urmare a popularii permanente din trecutul preistoric, a
suferit schimbari mari atat ca suprafata, cat si ca structura si compozitie; padurile au fost defrisate pe
suprafete intinse (peste 40 %) iar locul lor a fost luat de pajisti si terenuri cultivate, astfel ca, pe
alocuri, este greu de restabilit covorul vegetal natural; de asemenea, in locul padurilor defrisate sunt
larg dezvoltate tufarisurile de ienupar si grupari de feriga (Pteridium aquilinum, de exemplu pe
interfluviul dintre vaile Lupsei si Brebinei);
- particularitatea faunei din Podisul Mehedinti consta in prezenta numeroaselor elemente faunistice
de diferite origini, indeosebi sudice; existand o diversitate mare de medii de viata pe o suprafata relativ
restransa, se gasesc numeroase animale specifice in egala masura regiunilor de munte, de deal, de lunci
etc; dintre reptile, o nota aparte o dau doua specii mediteraneene: vipera cu corn (Vipera ammodytes),
care prefera suprafetele calcarose si broasca testoasa de uscat (Testudo hermanni hermanni), localizata
mai ales in regiunile cu tufarisuri si pamant afanat si la liziera padurilor din sudul si estul podisului;
- dintre batracieni aici trăieşte broasca raioasa cafenie (Bufo bufo), tritonul (Triturus vulgaris) si
salamandra (Salamandra salamandra);
- in SV sunt raspandite termitele (Reticulitermes lucifugus), specie mediteraneano - pontica, iar pe
calcare se gaseste reprezentantul cel mai nordic al scorpionului (Euscorpius carpathicus), de
dimensiuni mici dar veninos;
- in padurile de fag din partea nordica si nord-vestica si pe vaile Cosustei si ale afluentilor ei traieste
ursul (Ursus arctos) - animal specific padurilor de munte; tot in padurile de fag si de fag cu gorun
traiesc: veverita (Sciurus vulgaris), jderul (Martes martes), viezurele (Meles meles), caprioara
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(Capreolus capreolus), parsul mare (Glis glis), parsul de alun (Muscardinus avellanarius), parsul cu
coada stufoasa (Dryomys nitedula) si, mai rar, lupul (Canis lupus).

Au fost indentificate mai multe zone cu profil complex in zona nordica printre care rezervatia
botanica Ponoarele cu o suprafata de 20 hectare, rezervatia complexa pestera Topolnitei si
imprejurimile ei, rezervatia paleontologica punctul forestier Ilovita- Bahna, rezervatia geomorfologica
complexul carstic Ponoarele, rezervatia speologica pestera Epuran. In afara de aceste rezervatii se
impun atentiei si alte zone importante: peretii calcarosi de la izvoarele Cosustei, izvorul carstic cu
stancarii de la Camana, cornetul Babelor si Cerboanei, cheile Cosustei, tufarisurile de tip
submediteranean de deasupra pesterii Isverna si de pe cornetul Obarsiei Closani, cheile Topolnitei,
muntele Varful lui Stan, padurea de gorun cu alun turcesc de pe dealul Duhovna.
Individualitatea geografica a teritoriului sustine o alternanta a padurilor de fag si gorun iar clima
cu influente submediteraneene a avut un rol insemnat in configuratia actualei structuri vegetative.
Mare parte a calcalelor sunt despadurite sau acoperite cu paducel, corn, porumbar, scumpie, ienupar,
liliac si amestec de fagi izolati. In multe locuri liliacul salbatic formeaza adevarate paduri, vestite fiind
cele de pe cornetele Ponoarele si Isverna. Pe areale intinse din partea de sud si sud-vest isi face aparitia
gorunul, cerul, garnita, gorunul balcanic, carpenul, nucul, alunul turcesc. Compozitia floristica a
pajistilor este, de asemenea, abundenta in elemente mediteraneene intalnindu-se aici pajisti care
acopera o mare parte a terenurilor cu paduri defrisate. Drumurile forestiere au inlesnit defrisarea doar
in partea de est a tinutului se observa a conservare mai buna a padurilor. Reprezentative suprafete
paduroase de fag, brad si pin ce au ramas neafectate de taieri se gasesc pe Valea Cosustei si a
Barovatului iar in partea de sud-vest pot fi intalnite paduri de stejar pufos, carpinita, tei.
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Ca urmare a diversităţii mediilor de viata se intalneste aici o bogata si eterogena fauna de origini
diferite dar cu preponderenta a elementelor sudice. Climatul bland si vegetatia locala sunt au creat un
mediu potrivit pentru aparitia umeroaselor reptile si insecte. Caracteristice sunt cele doua varietati
faunistice, vipera cu corn (Vipera Ammodytes) si broasca testoasa (Testudo Hermanni), ocrotite prin
lege si care au o larga raspandire pe calcarele din sud-vestul platoului. Acestora li se adauga serpi
veninosi si neveninosi, o specie de scorpion mic dar veninos (Euscorpius carpathicus) si o varietate de
soparle, indeosebi cele de origine sudica (Lacerta Taurica). Dintre vertebrate o larga raspandire o au
melcii, paianjenii, gandacii si mai ales fluturii. In padurile de fag se intalneste ursul, cerbul, capra
neagra, mistret, veverita, jderul, viezurele, caprioara, parsul mare, iepuri, cocosi de munte, fazani si
lupi.
Vegetatia spontana a suferit in ultimele doua secole modificarii insemnate, ca urmare a
interventiei omului care a defrisat padurile de pe suprafete intinse, determinand despadurirea campiei
in scopul transformarii lor in zone pentru practicarea agriculturii sau pasunarii animalelor. Lunca
Dunarii a fost de asemenea afectata de marile transformari precum indiguirile, desecarile si irigatiile.
Istoric
Exista doua posibile origini ale cuvantului Mehedinţi: una latina, ce ar deriva din anticul
"Mediam", colonie romana de langa localitatea "Mehadia" (Caraş-Severin) sau maghiara:
"meheszkedes" - stuparit ("mehek" insemnand albina). Imaginea albinelor in heraldica ţinutului
regiunii Mehedinţiului pare sa confirme cea de-a doua origine etimologica.
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Conform istoricului Bogdan Petriceicu Hasdeu, in a sa Istorie Critica a Romanilor, numele de
Mehedinţi vine de la Mehedinski, un termen slav desemnand teritoriul din jurul oraşului Mehadia, oraş
aflat pe teritoriul judeţului vecin Caraş Severin, la graniţa cu Mehedinţiul.
Marturie fiind siturile şi descoperirile arheologice de la Peştera lui Climente din Dubova (
cca.12000 i.Hr) precum şi cele de la Schela Cladovei, insula Simian, insula Banului.
La Schela Cladovei ( azi cartier al municipiului Drobeta Turnu Severin @ a fost descoperit
scheletul celui mai vechi Homo Sapiens din Europa şi cea mai veche aşezare umana din Europa,
dezvoltata intre anii 8000-5500 i.Hr.
In apropierea Castrului roman Drobeta, pe malul stang al Dunarii, dainuie şi astazi piciorul
ramas de la podul construit de imparatul Traian intre anii 102-105, dupa planurile arhitectului
Apolodor din Damasc.
Ca judet, Mehedinţiul apare menţionat pentru prima oara ca unitate administrativ- teritoriala la
27 ianuarie 1483, in hrisovul emis de catre domnitorul Vlad Calugarul, iar pana in vremea lui Mihai
Viteazul ţinutul dintre Olt si Dunare, Oltenia de azi, s-a numit Ţara Mehedinţiului.
Invatamant
Reteaua scolara a invatamantului preuniversitar din judetul Mehedinti cuprinde:
•

Invatamant prescolar

•

Invatamant primar si gimnazial

•

Invatamant liceal teoretic, tehnologic si vocational

•

Invatamant postliceal si de maistri

•

Scoli profesionale

•

Invatamant pentru elevi cu nevoi speciale.

In anul 2013-2014, populaţia şcolara totaliza in judeţul Mehedinţi 44 224 persoane, din care:
6597 preşcolari, 21 529 elevi in invatamantul primar si gimnazial, 11 543 elevi in invatamantul liceal,
94 elevi in invatamantul profesional, 2 827 elevi in invatamantul post liceal si de maiştri si 1 634
studenti. In judet functionau 11 gradinite avand un personal didactic format din 464 persoane. In
acelasi an scolar functionau 78 scoli (in care activau 1 754 cadre didactice) , din care 76 in
invatamantul gimnazial (in care activau 1 133 cadre didactice). Invatamantul liceal s-a desfasurat in 20
licee avand 914 cadre didactice. Invatamantul superior se desfasoara in cadrul Centrului Universitar
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Drobeta-Turnu Severin care apartine de Universitatea din Craiova. In anul universitar 2013-2014, in
cinci facultati erau inscrisi un numar de
1 634 studenti. Evolutia populatiei scolare pe niveluri de educatie (inclusiv invatamantul particular) in
ultimii ani poate fi observata in tabelul urmator:

Imbunatatirea invatamantului de toate gradele a fost sustinuta prin
 generalizarea calitatii, ca atribut si finalitate a formelor si structurilor de formare iniţiala,
organizate potrivit prevederilor legale in vigoare;
 dezvoltarea si implementarea unui sistem de consiliere si orientare şcolara
 formarea continua a personalului didactic;
 cresterea calitatii programelor de formare profesionala, atat pentru formarea initiala cat si
pentru cea continua;
 anticiparea necesarului de competente, corespunzator schimbarilor care se previzioneaza pe
piata muncii;
 implementarea societatii informationale prin sistemul educational - instruirea la distanta si
continua si informatizarea invatamantului.
Sport
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Activitatea sportiva a judetului cuprinde mai toate disciplinele. Sporturile cele mai atractive
sunt atletismul, baschetul, fotbalul si handbalul. In judetul Mehedinti existau in anul 2012 un numar de
3129 de sportivi legitimati, ce reprezinta 14,5% din totalul sportivilor la nivel de regiune (21.573
sportivi legitimati).

2.4.2.Structura demografica
La Recensământul populaţiei si al locuinţelor din 2011, populaţia stabila a judeţului
Mehedinţi era de 265 390 locuitori, reprezentand 1,32 la suta din populaţia tarii, cu o densitate medie
de 53,8 locuitori pe km . Judeţul are o densitate relativ scazuta, mult sub media naţionala de 89.6 de
locuitori/kmp, situandu-se si sub media regionala de 76.2 de locuitori/kmp.
Din totalul populaţiei, 130 333 persoane, respectiv 49,11 la suta, sunt de sex masculin si 135 057 sunt
de sex feminin.
In ceea ce priveste repartizarea pe medii, 124 224 persoane, respectiv 46,81 la suta, traiesc in mediul
urban, iar 141 166 persoane traiesc in mediul rural.
Structura etnica a populaţiei judeţului Mehedinţi cuprindea la data Recensamantului: 236 908 romani,
10 919 romi, 996 sarbi, 466 cehi, 153 maghiari, 151 germani, 40 turci, 21 greci, 16 chinezi, 16 italieni,
13 ucraineni, 11 evrei, 10 rusi-lipoveni, 6 bulgari, 3 croaţi, 3 polonezi, 3 ceangai, 29 persoane de alta
etnie si 15 624 persoane in cazul carora aceasta informaţie nu este disponibila.
Fata de datele recensamantului populaţiei realizat in anul 2002, populaţia judeţului Mehedinţi s-a
diminuat cu 13,47 % (41.342 persoane) in anul 2011. Scaderea populaţiei in ultimii ani a fost
determinata, in principal, de sporul natural negativ generat de manifestarea superioara a mortalitatii,
comparativ cu natalitatea, precum si de fenomenul migrator intern si international al populatiei catre
alte zone din tara si strainatate.
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In anul 2013, natalitatea judeţului (8.1 născuţi vii la 1000 de locuitori), era sub media
naţionala (9.7 nascuti vii la 1000 de locuitori), in principal datorita valorii extreme de reduse a acestui
indicator in mediul rural. Rata mortalitatii are valori mai crescute in mediul rural, determinand un spor
natural extrem de scazut (-5,1).
Sporul migrator inregisteaza valori pozitive in mediul rural (+1079 persoane in 2012), mai accentuat in
comunele din jurul orasului Drobeta Turnu Severin, respectiv valori negative in mediul urban (-1593
persoane in 2012).
Populaţia civila activa a judeţului Mehedinţi in anul 2014 numără 117,59 mii persoane, din
care 105,3 mii de persoane reprezentand populaţie ocupata si 12. 295 someri.
Numarul mediul al salariatiilor in judeţul Mehedinţi in anul 2013 era de 40.3 mii persoane. Disţribuţia
lor pe principalele acţiviţaţi ale economiei naţionale, esţe prezenţaţa in graficul de mai jos:
Raţa somajului in judeţul Mehedinţi era in 2013 de 10,5% (mai mare decaţ media naţionala de 7%), in
scadere faţa de 2009 cand a fosţ 13,9% (mulţ pesţe media naţionala de 6.9%). Din cei 12.295 de
someri in anul 2013, 4.731 erau femei (38%).
2.4.3.Mediu
In prezent, la nivelul judeţului Mehedinţi, Consiliul Judeţean Mehedinţi implementează
proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide in judeţul Mehedinţi”, cofinanţat de
Uniunea Europeana prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) - Axa Prioritara 2,
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Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea Sistemelor Integrate de Management al Deşeurilor si
Extinderea Infrastructurii de Management al Deşeurilor”, derulat incepand cu data de 22.08.2013, cu
finalizare la data de 31.12.2015, avand o valoare de 97.094.421 lei, din care 72.620.476 lei valoare
nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Proiectul "Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judeţul Mehedinţi" are ca obiect implementarea unui sistem
modern si eficient de gestionare a deseurilor la nivel judeţean, care sa asigure protecţia mediului,
respectarea legislaţiei europene si cresterea nivelul serviciilor publice. Proiectul include:
• Colectarea deseurilor menajere din gospodarii, a deseurilor din comerţ, industrii si instituţii publice
similare celor menajere, a deseurilor din gradini si parcuri, a deseurilor din pieţe si a deseurilor
stradale;
• Transportul deseurilor municipale colectate la cele 4 statii de transfer ce urmeaza a fi construite, apoi
la noul centru de management al deseurilor de la Malovat. Aici deseurile reciclabile colectate selectiv
vor fi supuse unei noi sortari in vederea valorificarii si reciclarii.
• Obţinerea de compost din tratarea fracţiei umede (biodegradabile) la noua statie din Malovat si, in
mod individual, in gospodariile din mediul rural ;
• Eliminarea reziduurilor la depozitul existent din Drobeta Turnu Severin si inchiderea a trei depozite
neconforme existente.

2.4.4.Infrastructura
Judeţul Mehedinţi este traversat de la est-vest de calea ferata Bucuresti-Timisoara (singura linie
dubla din regiune), situandu-se printre ultimele judeţe in ceea ce priveste densitatea (25,1
km/1000kmp). In particular, zona de campie de-a lungul Dunarii, de la Drobeta Turnu-Severin pana la
Calafat (judeţul Dolj) nu beneficiaza deloc de reţea de cale ferata.
Un dezavantaj major il constituie insa faptul ca nu exista puncte de trecere a frontierei pe calea
ferata la Drobeta Turnu Severin spre Serbia şi Muntenegru, ca urmare schimburile comerciale intre
judet si vecini sunt ingreunate.
La 31 decembrie 2013, reteaua de cai ferate a judetului Mehedinti insuma 124 km, din care 123
km sunt linii de cale ferata electrificate.
Singura cale navigabila este fluviul Dunarea, cu cele doua porturi de la Drobeta Turnu Severin
si Orsova. Canalul Rin-Main-Dunare, inaugurat in 1992, a situat resedinta judetului Mehedinti,
Drobeta Turnu Severin, in contact direct cu toate orasele europene de la Marea Neagra la Marea
Nordului. Podul de la sistemul hidroenergetic si de navigatie „Portile de Fier” face legatura intre
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Drobeta Turnu-Severin si Belgrad (300km), Istanbul (700km), Atena (950km) si Roma (2000km).
Judetul Mehedinti dispune de doua porturi fluviale. Portul Orsova situat la km 955 pe malul stang al
Dunarii, are o capacitate de operare marfuri de 1 200 mii tone pe an. Portul are multe dotari din care se
remarca cele cinci dane de cale ferata cu acces direct, pe care pot opera 14 tipuri de vagoane.
Portul Drobeta-Turnu Severin este construit pe malul stang al Dunarii intre km 930 si 934. Aici
pot acosta barje cu o capacitate maxima de 3 000 tone si se asigura un trafic de marfuri de 725 mii
tone/an. In port sunt construite dane pentru pasageri la km 930, dane pentru terminal containere la km
931 si dane comerciale la km 933. Este functional si un santier naval pentru constructii si reparatii
nave avand in dotare: cale de lansare, cheu de armare, macarale de 16-50 tf, hale si ateliere.
Reteaua de drumuri judetene are o lungime de 772,419 km, iar reteaua de drumuri comunale
are o lungime totala de 711,073 km. Judetul este traversat de drumul european E70 (Timisoara Bucuresti) de la vest la est.
De asemenea, judetul este traversat de urmatoarele drumuri nationale:


DN6 (E70) - 101,612 km;



DN6A - 0,970 km - drumul peste barajul de la Portile de Fier I DN 56A - 62,027 km -

Calafat-Simian;


DN 56B - 30,70 km - Hinova-Portile de Fier II;



DN 56C - 50 km - Porţile de Fier II-Salcia;



DN 57 - 63,60 km - Orsova-Moldova Noua;



DN 67 - 39,15 km - Drobeta Turnu Severin - Tirgu Jiu;



DN 67A - 23,53 km - Strehaia-Brosteni- Motru DN 67D - 37,73 km - Baia de Arama-

Valea Cernei
La 31 decembrie 2013, reţeaua drumurilor publice totaliza 1 872 km, din care: drumuri naţionale 449
km si drumuri judetene si comunale 1 423 km.
Transportul in comun al pasagerilor a fost asigurat de 55 autobuze si microbuze. In anul 2013 cu aceste
mijloace de transport au calatorit 762,8 mii pasageri.
Pana la sfasitul anului 2013, alimentarea cu apa prin instalatii centralizate se realiza in toate cele 5
localitati urbane si in 38 de comune din cele 61 existente in prezent.
Reteaua de alimentare cu apa are o lungime de 901,9 km, consumul total de apa pentru populatie fiind
de 8.885 mii de mc.
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Canalizarea apelor uzate se realizeaza prin instalatii centralizate in 5 localitati urbane si in 15 comune
din cele 61. Reteaua de canalizare in judetul Mehedinti avea o lungime de 280,8 km la sfasitul anului
2013.
2.4.5.Economia judeţului Mehedinţi
Avantajat de poziţia geografica, cu deschidere la Dunăre, judeţul Mehedinţi a cunoscut inca din
vechime o bogata activitate de comerţ, de transporturi navale in special cele de marfuri. O dezvoltare
importanta in ultimii ani au cunoscut serviciile comerciale si publice menite sa satisfaca cerintele
crescande ale populatiei.
Din punct de vedere economic in judet exista importante capacitati de productie in domeniul
constructiilor navale, de vagoane, de prelucrare a lemnului, de fabricare a produselor anorganice, de
fabricare a mobilierului din lemn, a celulozei si a hartiei, a confectiilor textile, industriei alimentare,
capacitati de extragerea carbunelui si de producere a energiei electrice (hidro si termo).
Nivelul de trai din judetul Mehedinti este "erodat" de o rata ridicata a somajului si a criminalitatii,
precum si de o contributie modesta a locuitorilor la economia locala.
Mehedinti s-a clasat pe penultimul loc in topul judetelor cu cele mai bune conditii de viata de
Romania, intr-un clasament realizat de cotidianul „Gandul” pe baza a sapte indicatori socio-economici
oficiali.
Judetul Mehedinti are a treia cea mai mare rata a somajului din Romania si se afla pe ultima pozitie a
podiumului si in ceea ce priveste numarul persoanelor condamnate definitiv de catre o instanta de
judecata. La nivelul anului 2011, 349 de persoane la 100.000 de locuitori au fost găsite vinovate de
către instanţe, media naţionala fiind cu 36 de procente mai mica.
Salariile sunt singurele care au contribuit la rotunjirea in sus a mediei judetului. Chiar si asa, lefurile
angajatiilor din Mehedinti sunt mai mici decat media nationala.
Salariul mediu net inregistrat la finele anului trecut la nivelul judetului era de circa 1.296 de lei, cu
15% mai putin decat media de la nivelul intregii economii, respectiv 1.538 de lei.
Totodata, productivitatea locuitorilor din Mehedinti, care contribuie la economia locala cu circa 3.764
de euro pe an, este cu 44% mai scazuta decat media nationala, ceea ce indica un mediu de afaceri
anemic.
Printre cele mai importante companii din judet se numara Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
(RAAN), cu afaceri de circa 168,9 milioane de euro in 2011 si peste 3.600 de angajati, potrivit celor
mai recente date ale Ministerului Finantelor Publice (MFP).
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La 31 decembrie 2013, in judeţul Mehedinţi erau inregistrate 3 419 unitati locale active,
structura acestora pe domenii de activitate si pe clase de marime dupa numarul de salariati.
La nivelul judeţului Mehedinţi, unităţile locale active cu pana la 9 salariaţi deţin ponderea
majoriţara, respecţiv 86,86 la suţa din numarul ţoţal pe judeţ.
Din analiza reparţizarii numarului uniţaţilor locale acţive din judeţul Mehedinţi pe ramuri de acţiviţaţe
rezulţa ca ponderea cea mai mare o deţine comerţul, cu 40,78 la suţa, urmaţ de acţiviţaţea ţransporţ si
depoziţare cu 13,58 la suţa, indusţrie, cu 8,98 la suţa, consţrucţii, cu 7,69 la suţa, acţiviţaţi
profesionale, sţiinţifice si ţehnice, cu 6,09 la suţa, hoţeluri si resţauranţe, cu 5,79 la suţa si agriculţura,
silviculţura si pescuiţ, cu 3,51 la suţa.
Principalele semne de dezvolţare indusţriala ale judeţului Mehedinţi sunţ legaţe de infiinţarea
porţului Turnu Severin in anul 1852 si a aţelierului de reparaţ vapoare in anul 1858. Acesţ aţelier sţa la
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baza dezvolţarii ulţerioare a Sanţierului naval care ajunge in 1914 sa fie cel mai mare din Romania si
unul din cele mai imporţanţe pe Dunare.
Dezvolţarea acţiviţaţii economice a orasului esţe sţimulaţa prin infiinţarea in anul 1863, in
ţimpul domniei lui Alexandru I. Cuza, a primei circumscripţii comerciale din Romania. Orasul devine
un imporţanţ nod ruţier si feroviar, aici formandu-se convoaiele care circulau pe Dunare in amonţe si
in aval.
Dupa 1900 indusţria orasului se diversifica infiinţandu-se Fabrica de bomboane (1902),
Abaţorul, Fabrica de ţabacarie a fraţilor Damianoff (1906). In perioada comunisţa se deschid:
Combinaţul de prelucrare a lemnului, Combinaţul de celuloza si harţie, Fabrica de anvelope, precum si
Combinaţul de apa grea. Toţ in aceasţa perioada se consţruiesc cele doua hidrocenţrale de la Porţile de
Fier I si II.
La sfarsiţul anului 2013 in judeţul Mehedinţi acţivau: 14 uniţaţi in indusţria exţracţiva, 307
uniţaţi in indusţria prelucraţoare, 15 uniţaţi in producţia si furnizarea de energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer condiţionat, 33 unitati in distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor,
activitati de decontaminare.
Dintre principalele unitati care activeaza in industria judetului Mehedinti arnintim:
Hidrocentrala Porţile de Fier I - cea mai mare hidrocentrala de pe Dunare cu o putere instalata de 2
160 MW din care jumatate revine Romaniei si jumatate Serbiei. Navigatia pe Dunare este asigurata de
sistemul de ecluze situat pe ambele maluri avand o capacitate totala de trafic de 52,4 milioane tone pe
an pe cate un sens.
Hidrocentrala Porţile de Fier II - cu o putere instalata de 500 MW din care jumatate revine
Romaniei, este amplasata la 60 km in aval de orasul Drobeta-Turnu Severin.
SC Severnav SA - denumirea actuala a Şantierului Naval Turnu Severin, infiintat in 1852 de catre o
firma austriaca. Cifra de afaceri inregistrata in 2011 era de 118 966 mii lei.
SC Meva SA - unul din cei mai mari producatori de vagoane din Romania, este specializata in
fabricarea materialului rulant, respectiv productia de vagoane cisterna sau de marfa, cu o cifra de
afaceri la 31 decembrie 2011 de 26 446 mii lei.
SC Forsev SA - parte a Şantierului Naval Turnu Severin care a fost privatizata in 1998 devenind o
societate pe actiuni americano-romana, care produce diverse piese forjate in matrita, avand in 2011 o
cifra de afaceri de 22 509 mii lei.
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Romag Prod - este o sucursala a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, avand ca principal
obiect de activitate productia de apa grea necesara Centralei Nucleare de la Cernavoda. Capacitatea
anuala a uzinei este de 360 tone apa grea. De asemenea, unitatea produce apa supergrea si superusoara.
SC Cildro SA - societate comerciala pe actiuni cu traditie in prelucrarea si industrializarea lemnului,
avand ca obiect principal de activitate fabricarea produselor stratificate din lemn: placaj, panel, furnire
etc.
SC Euro Tyres Manufacturing SRL - are ca obiect de activitate fabricarea anvelopelor si a
camerelor de aer, reesaparea si refacerea anvelopelor.
Santierul Naval Orsova SA este specializat in constructia de nave si structuri plutitoare.
Judetul Mehedinti este singurul din tara unde pe primele trei locuri in clasamentul meseriilor cu
cel mai mare numar de salariati se afla trei platite, preponderent, de la bugetul statului.
In anul 2013, pe primul loc, cu o creştere de 14,2% fata de anul 2012,regăsim profesorii din
invatamantul secundar general.
Al doilea loc in clasament, cu 1.701 angajaţi din totalul de 39.441 de pe piaţa locala a muncii se
afla funcţionarii publici (caen 8411).
Podiumul este completat de medici, in spitalele din Mehedinţi lucrând 1.687 de persoane.
Din punct de vedere al afacerilor desfăşurate de companiile private din judeţ, Mehedinţi se afla
pe ultimul loc la nivel naţional, cele 4.116 firme inregistrate aici avand o cifra de afaceri totala de 900
de milioane de euro, deci de 91 de ori mai mica decât cea consemnata in Bucureşti in 2012, respectiv
81,9 miliarde de euro.
Din suprafaţa totala a judeţului de 493 289 ha, numai 59,47 la suta, respectiv 293338 ha, sunt
destinate sectorului agricol. Structura suprafeţei agricole a judeţului, la finele anului 2013, este
prezentata mai jos:
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In anul 2013 cele mai mari suprafeţe au fost cultivate cu porumb pentru boabe, 44,11 la
suta, grau 33,07 la suta, orz si orzoaica 3,45 la suta, plante uleioase 1,95 la suta , legume 6,16 la suta si
cartofi 7,32 la suta.
2.4.6.Cultura in judetul Mehedinti

Activitatea culturala in judeţul Mehedinţi are ca reper important Palatul Cultural „Theodor
Costescu" din Drobeta-Turnu Severin construit in perioada 1912-1928. In acest edificiu isi are sediul
Biblioteca „I.G. Bibicescu", avand ca baza de pornire cartile donate de fostul guvernator al Bancii
Nationale a Romaniei. De asemenea, Palatul Cultural mai cuprinde: o sala de teatru, un cinematograf si
Muzeul „Dr. C. I. Istrati". In judet functionau la 31 decembrie 2013 un numar de 176 biblioteci, din
care 59 publice.
Principalele muzee si monumente sunt: Muzeul regiunii Portilor de Fier infiintat in anul 1881,
Casa memoriala Gheorghe Radulescu Motru, Monumentul comemorativ al Revolutiei din 1821 din
Cerneti, Muzeul Parohial Eselnita, Expozitia Hidrocentrala Portile de Fier, Monumentul Cripta al
eroilor din 1916-1918 din Drobeta-Turnu Severin.
Din vestigiile arheologice existente pe teritoriul judetului se numara Complexul arheologic din
Drobeta-Turnu Severin care cuprinde: ruinele castrului roman construit in anii 103-105 d.Hr., ruinele
podului lui Traian, ruinele termelor romane, turnul lui Justinian (sec.VI), ruinele cetatii medievale.
Alte vestigii arheologice sunt ruinele cetatii Ada Kaleh, care au fost stramutate de pe insula Ada Kaleh
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pe ostrovul Simian, in vederea realizarii lacului de acumulare Portile de Fier I si ruinele cetatii Trikule
(sec.XVI).
Din multitudinea monumentelor istorice care au caracter religios amintim: Biserica din lemn
Sf. Apostoli Petru si Pavel din Brebina (1757), Biserica de lemn Sf. Voievozi din Godeanu (1783),
Biserica de lemn Sf. Voievozi din Isverna (1783), Biserica Domneasca Sf. Treime din Cerneti (1663),
Biserica fostei manastiri Sf. Voievozi din Baia de Arama (1699), Biserica Grecescu din Drobeta-Turnu
Severin (1803), Manastirea Gura Motrului (1512), Manastirea Vodita (1364), Manastirea Cetate
Strehaia (1645), Schitul Topolnita Sf. Cruce (1646).
Patrimoniul cultural din mediul rural trebuie valorificat si inclus in circuitul turistic rural si
cultural existent la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, care cuprinde o varietate de obiective, de la
asezari si arhitectura rurala traditionala, pana la biserici de lemn si asezari preistorice. Din cele 7
muzee etnografice in aer liber existente la nivel national, 2 se afla in Regiunea Sud Vest Oltenia:
Muzeul Etnografic Curtisoara, Orasul Bumbesti-Jiu, Satul Curtisoara, Judetul Gorj, Muzeul Etnografic
Bujoreni, Comuna Bujoreni, Satul Bujoreni, Judetul Valcea. Integrarea lor in circuitul turistic regional
ar permite o promovare mai eficienta a patrimoniului rural, in cadrul unui sistem judetean si regional al
turismului rural, cultural si religios. Pe de alta parte, mediul urban gazduieste importante elemente de
patrimoniu cultural care ar putea fi valorificate pentru dezvoltarea turismului cultural in cadrul oraselor
Turism
La 31 decembrie 2013 in judetul Mehedinti activau 42 unitati de cazare turistica, din care: 15
hoteluri si moteluri, 12 pensiuni turistice, 15 pensiuni agroturistice, cu o capacitate totala de 1 768
locuri. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in anul 2013 a fost de 20,4 la suta.
Obiectivele turistice din judeţul Mehedinţi cuprind, pe langa muzee, vestigii arheologice,
monumente istorice cu caracter religios prezentate in secţiunea anterioara, si o mulţime de obiective
turistice naturale, astfel:
 Monumente ale naturii: Cazanele Dunarii si Varful lui Stan, Podul lui Dumnezeu;
 Rezervaţii naturale: Rezervatia botanica Gura-Vaii-Varciorova, Rezervatia botanica Svinita,
Rezervatia Lunca Vanjului, Rezervatia naturala Ponoarele, Padurea Balvanesti, Padurea de liliac
Ponoarele, Rezervatia botanica Fata-Virului, Rezervatia botanica Dealul Dohomnei;
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 Fenomene carstice si peşteri: Complexul carstic Topolnita, Izbucul si pestera Isverna, formatiuni
carstice in Balta, Pestera Bulba, Pestera Gura Ponicovei, Pestera lui Epuran, Pestera Topolnita cu o lungime explorata de 10 330 m, a doua ca marime din tara;

 Monumente istorice: Podul lui Traian
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 Chei pe vaile unor rauri: Cheile Bulba, Cheile Costestilor, Cheile Topolnitei;
 Zone fosilifere: punctul fosilifer Bahma-Varciorova cuprinzand cele mai bogate depozite de
fosile miocene din tara;
 Constructii tehnice: Sistemele Hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si Portile de Fier
II;

 Lacuri de acumulare: Ostrovul Mare;
 Lacuri naturale: Lacul carstic Zatonul Mare si Zatonul Mic.
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2.5. Contextul local de dezvoltare durabila
2.5.1 Prezentarea generala a comunei Ilovita
Resedinta de comuna Ilovita este situata in partea de sud-vest a teritoriului administrativ si
se dezvolta de-a lungul drumurilor principale si a drumului judetean 607 C. Satul Ilovita este asezat la
confluenta raului Bahna cu paraul Racovat, directia vaii fiind aproximativ nord - sud. Valea este relativ
ingusta nedepasind 300 m si in mare parte este ocupata de albia raului Bahna care colecteaza toate
apele din zona. Ca forma a vetrei, satul Ilovita se intinde pe o lungime a vaii paraului Racovat pana la
varsarea acestuia in raul Bahna si prezinta o ramificatie spre est in punctul Prejneni, de-a lungul DJ
607 C.
Satul Ilovita se invecineaza la est cu satul Bahna find despasit de acesta prin Dealul Carmpul
Bahnei si Dealul Curchia. Spre vest si sud - vest, satul Ilovita, se invecineaza cu municipiul Orsova,
vecinatate asigurata prin Dealul Tarovat. Spre sud, satul Ilovita se invecineaza cu drumul national 6
(drumul european 70) si cu fluviul Dunarea, limita find inchisa cu punctul Satul de Vacanta Bahna.
Spre sud - est, satul Ilovita se invecineaza cu comuna Breznita de Ocol, find despasit de aceasta prin
Dealul Duhomna si Dealul Matorat, iar spre nord, satul Ilovita se invecineaza cu comuna Toplet din
judetul Caras-Severin, fiind despasit de acesta prin Dealul Dranac.
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Localitatea Bahna este situata in partea de nord - est a teritoriului administrativ, la circa. 4 km
fata de satul de resedinta, pe traseul DJ 607 C. Satul Bahna se invecineaza la est cu satul Moisesti find
despartit de acesta prin Dealul Boldovin si Dealul Lenisca. Spre est, satul Bahna se invecineaza cu
comuna Ciresu si in partea de sud - est, se invecineaza cu satul Bunoaica, ce apartine acestei comune,
despartirea de acestea fiind facuta prin Dealul Gogoeva si Dealul Frasin. In partea de vest, satul Bahna
se invecinea cu satul Ilovita, iar la sud, are ca vecini comunele Breznita de Ocol (satul Jidostita) si
com. Izvorul Barzii (satul Schitul Topolnitei), find despartite de acestea prin Dealul Duhonma si
Dealul Matorat. In partea de nord, satul Bahna se invecineaza cu judetul Caras - Severin, granita fiind
reprezentata de Dealul Grosanu, Dealul Foienfir si Ogasul Racovat.

Localitatea Moisesti este situata in partea de nord a teritoriului administrativ, la circa. 8 km
fata de satul de resedinta si se accede in localitate din DJ 607 C pe traseul drumului comunal 2, care
este nemodernizat. Satul Moisesti se invecineaza la est cu satul Negrusa, care apartine comuna Ciresu,
despartirea fiind facuta prin Dealul Boielaz si Dealul Ganeacului, iar la apus, se invecineaza cu satul
Bahna, la sud se invecineaza cu DJ 607 C si raul Bahna si la nord se invecineaza cu judetul CarasSeverin, limita contituind-o Ogasul Racovat.
Comuna Ilovita detine o suprafata de 8364 ha din care in intravilan 161 ha in extravilan 8203 ha, o
populatie 1317 de locuitori, 412 gospodarii, 479 nr. locuinte, 2 gradinite si 2 scoli.

2.5.1.1.Relieful si solurile
Relieful este predominant deluros, cu trecere spre zona de munte, cu inaltimi variind intre 400 800 m, o buna parte a teritoriului administrativ fiind impadurit. Ca si caracteristica generala, relieful
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comunei Ilovita este un relief de munte si podis, iar cele 3 localitati componente ale comunei se
situeaza pe vaile Bahnei si Racovalului.

Solurile sunt brun acide montane si podzoluri, cu fertilitate medie. Din punct de vedere
geologic, teritoriul comunei Ilovita este constituit din formatiuni cristaline si sedimentare.
Formatiunile cristaline apartin domeniului getic si sunt reprezentate prin sisturi cuarstice si gnaise, iar
depozitele sedimentare sunt reprezentate prin marne, pietrisuri si calcare organogene care apartin
neogenului.
Terenuri cu riscuri naturale pe teritoriul comunei Ilovita se intalnesc in lungul cursului
principalelor ape de suprafata: Bahna si Racovat, precum si de-a lungul cursului mai multor torenti
care coboara de pe versantii de pe raza satelor Ilovita si Bahna.
Localitatile comunei Ilovita sunt situate in depresiuni, marginite de dealuri si munti, fiind
afectate de anumite fenomene de degradare cum sunt: eroziunile torentiale realizate de torenti (ogase),
eroziunile de suprafata realizate de siroiri lineare, care se produc pe unele strazi secundare (ulite) ale
localitatilor.
Datorita reliefului specific si a structurii geologice a litologiei, comuna Ilovita are urmatoarele
categorii de terenuri:
 725 ha - terenuri acide,
 44 ha terenuri nisipoase,
 899 ha terenuri cu eroziuni de suprafata
 135 ha terenuri cu pietrisuri si stancarii.
Comuna Ilovita se incadreaza in zona seismica e caracterizata prin Ks = 0.12 si cu o perioada de colt
Tc = 1.
2.5.1.2.Clima se caracterizeaza prin ierni relativ lungi si cu zapada abundenta si prin ierni racoroase.
Vanturile dominante din regiune, bat iarna din sectorul vestic (vest, nord - vest, sud - vest), iar vara,
vanturile au o intensitate redusa cu viteze anuale maxime mai mari de 20 m./sec.
Clima este temperat-continentala cu usoare influente submediteraneene. Temperatura medie a
aerului in luna cea mai calda (iulie) a anului este de: 30-35 grade Celsius, iar in luna cea mai rece a
anului este de: minus - minus 6 grade Celsius.
Media anuala a umiditatii relative este de 76%, iar cantitatea medie anuala de precipitatii este de 550
- 800 mm.
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Curentii de aer predominant sunt din vest, nord - vest, nord - est, iar vitezele maxime anuale ale
vantului depasesc 20 m / s.
Adancimea de inghet este 0,90 m.
Ape de suprafata - localitatile Ilovita si Bahna sunt strabatute de paraul Racovat si de raul Bahna. De
asemenea, sunt mai multi torenti care coboara de pe versanti si care pot produce viituri si chiar
inundatii, si anume:
-

In satul Bahna: Ogasul Bisericii,Ogasul Foienfirului, Ogasul Mare, Ogasul Cimitirului,
Ogasul Topolii;

-

In satul Ilovita: Ogasul lui Ricu, Ogasul lui Stanila, Ogasul Curchiei, Ogasul Trestiei,
Ogasul Arveti,Ogasul Clepei, Ogasul Sudoamelor, Ogasul Lespezi, Ogasul lui
Craciun, Ogasul Cimitirului, Ogasul Puiu Baca.

Ape subterane - polii din acumulari in patura de alterare a rocilor cristaline au o presiune redusa si
capacitate mica de inmagazinare. Adancimea la care se afla aceste acumulari este intre 2 - 4 m.

2.5.1.3.Caile de transport - se caracterizeaza prin aceea ca pe teritoriul comunei Ilovita nu exista
unitati sau retele de transporturi, transportul auto pentru calatori si marfuri se face prin firme
specializate cu sediul in municipiului Orsova si in municipiul Drobeta Turnu-Sevenin.
Locuitorii comunei sunt deserviti zilnic prin curse regulate de autobuze sau microbuze apartinand
unor firme specializate pentru transporturi in comun.
Distanta de la resedinta de comuna si pana la cel mai apropiat oras - Orsova, este de 11 km pe DJ
607, care se intersecteaza cu DN 6 (drumul european 70), care face legatura atat cu municipiul Orsova,
cat si cu municipiul Drobeta Turnu-Severin, care se afla la o distanta de 25 km.
Distantele de la satul de resedinta si pana la localitatile componente comunei sunt urmatoarele:
- 4 km pana in satul Bahna,
- 8 km pana in satul Moisesti.
2.5.1.4.Dezvoltare economica -

se caracterizeaza prin aceea ca in comuna Ilovita nu exista

amplasate obiective industriale mari, activitatea economica find reprezentata de mici unitati in cadrul
gospodariilor individuale, nesemnificative si de agenti economici cu activitate predominanta de comert
cu amanuntul in magazine nespecializate.
Activitati economice principale: Creşterea animalelor, în special ovine şi caprine.
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2.5.1.5.Zona industriala - lipseste, iar pe raza comunei Ilovita nu exista nici exploatari miniere sau
petroliere si nici depozite sau rezervoare, ori alte capacitati de stocare.
Resurse naturale - subsolul dispune de rezerve reduse de carbune brun (cu posibilitati reduse de
exploatare) si calcare pentru fabricarea varului pe Valea Racovatului si in punctul Bechet si Duhomna.
Teritoriul administrativ al comunei Ilovita se afla in imediata apropiere a Golfului Bahna si a
Manastirii Vodita, comuna Ilovita reprezentand din punct de vedere turistic un tranzit pe valea Bahnei
spre rezervatiile naturale si fosilifere Curchia si Lespezi si spre Dealul Duhomnei unde se afla o padure
in suprafata de 50.00 ha, care constituie un monument al naturii, find declarata rezervatie naturala de
interes national.
Pe baza particularitatilor geografice si a resurselor turistice, comuna Ilovita se poate dezvolta cu
zone de agrement pentru case de vacanta.
Obiective de utilitate publica de pe raza comunei Ilovita sunt urmatoarele:
 constructii administrative: sediul Primariei si al Consiliul Local Ilovita cu regim de inaltime - P
+ M, precum si Postul de Politic Ilovita cu regim de inaltime;
 constructii invatamant: scoala cu clasele I-VIII Ilovita cu regim de inaltime P + 1, Scoala cu
clasele I-IV Bahna, alaturi de care functioneaza si Gradinita de Copii Bahna, cladirea avand
regim de inaltime - P, Gradinita de copii Ilovita - cu regim de inaltime - P.
 constructii cultura: Caminul Cultural Ilovita cu regim de inaltime - P, Caminul Cultural Bahna
cu regim de inaltime - P. Caminul Cultural Moisesti cu regim de inaltime
 constructii sanatate: Cabinetul individual de familie al d-nei dr. Torsin Tiberiu Dan cu sediul in
satul Ilovita, care functioneaza in incinta unei constructii cu regim de inaltime P + 1,
constructie care apartine domeniului public de intenes local.
 constructii culte: Biserica din cadrul Parohiei Ilovita pentru satul Ilovita si 2 Biserici din cadrul
Parohiei Bahna pentru satele Bahna si Moisesti, fiecare sat avand si cate un cimitir.
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2.5.1.6.Vecinatati - Teritoriul administrativ al comunei Ilovita, compus din satele Ilovita, Bahna si
Moisesti, este amplasat in partea de vest a judetului Mehedinti si se invecineaza:
 La nord cu comuna Ciresu,
 La est cu comunele Ciresu si Izvorul Barzii,
 La sud cu fluviul Dunarea si cu DN 6 (E 70),
 La vest cu municipiul Orsova si comuna Toplet din judetul Caras-Severin.
Activitati specifice zonei:
Arta populară: cusutul manual tradiţional şi ţesutul manual la războiul tradiţional, cu influenţe din
Banat şi din zona de nord a judeţului Mehedinţi.
Evenimente locale: Hramul satului Iloviţa - 15 august; Hramul satului Bahna - 8 septembrie; Hramul
satului Moiseşti – Rusaliile; Serbarea câmpenească "Fii satului", în ultima duminică a lunii iulie.

2.5.1.7.Influente - comuna Ilovita fiind in vecinatatea municipiului Orsova si a municipiului
Drobeta Turnu-Severin este sub influenta celor doua municipii sub toate domeniile economice si
sociale alaturi de aspectele pozitive referitoare la relatiile de piata, fiind remarcate aspectele pozitive
referitoare la migrarea populatiei tinere catre orase, precum si preferinta frecventarii institutiilor de
invatamant si cultura.
Riscuri transfrontaliere - La nivelul comunei Ilovita nu sunt implicatii cu privire la riscuri
transfrontaliere.
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Teritoriul administrativ al comunei include o parte din Parcurile Naţionale “Porţile de Fier” şi
“Domogled – Valea Cernei “ cu rezervaţiile naturale “ dealul Duhovnei “ şi locul fusilier “ Bahna “zone protejate.

2.5.1.8.Politicul si Economicul
Guvernarea comunei Iloviţa este asigurată de Consiliul local alcătuit din 9 membri. Pe teritoriul
comunei există filiale locale a opt partide politice.
Valoarea potenţialului economic al comunei Iloviţa este dată de următorii factori:
 populaţia şi forţa de muncă (populaţia aptă de muncă a comunei reprezintă 35% din populaţia
totală);
 resursele naturale:


solurile cernoziomice foarte productive, pretabile culturilor mari şi solurile aluvionare,
pretabile legumiculturii
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în subsol rezerve mari de agregate naturale (nisipuri, pietrişuri şi balast) exploatabile din
lunca Dunării, necesare construcţilor;



fondul piscicol (Dunărea) şi fondul forestier sunt nevalorificate deşi în teritoriul
comunei suprafaţa ocupată de ape reprezintă 12% ar cea ocupată de păduri 28%

 reţeaua rutieră în general bine dezvoltată, ce asigură legătura între toate localităţile
judeţului;
Pe teritoriul comunei, contrar resurselor existente, nu au fost înfiinţate activităţi economice care să
valorifice potenţialul de care dispune comuna.
2.5.1.9.Turismul-Ecoturismul
Este o formă de turism în care motivația principală a turistului este obsevarea și aprecierea naturii și a
tradițiilor locale legate de natură. Aceasta se poate practica prin vizitarea zonelor relativ neafectate de
activitățile umane, cu un impact redus asupra mediului natural și socio-cultural. Astfel de zone le
întâlnim în Podişul Mehedinți unde turiştii se pot bucura de produse ecologice şi pot beneficia de o
cazare în case tradiționale, putând lua parte, dacă doresc, la activitățile gospodăriei.
Mănăstirea Vodița din comuna Ilovita, județul Mehedinți; Manastirea Vodita se afla in apropierea
satului Varciorova din judetul Mehedinti.
Rezervaţii naturale: Dealul Curchia, Dealul Lespezi şi Dealul Duhovna, face parte din Parcul Natural
"Porţie de Fier"; Monumentul "Crucea" cu alfabet chirilic, situat în satul Bahna.

Aceasta reprezinta cea mai veche ctitorie voievodala atestata documentar si totodata primul asezamant
monahal din tara noastra administrat autonom dupa regulile bisericii orientale stabilite de Sfantul
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Vasile cel Mare. Biserica a fost ridicata intre anii 1370-1372 de Sfantul Nicodim pe cheltuiala
voievodului Vladislav I. Inca de la infiintare a fost inzestrata de domnitor cu valoroase odoare
bisericesti, bani si alte venituri. Toate daniile facute Manastirii Vodita de Vladislav Voievod au fost
intarite ulterior de catre urmasii acestuia: Dan I, Mircea cel Batran, Dan al II-lea, Vlad Dracul si Radu
cel Frumos.
La sfarsitul secolului XIX din biserica celei mai vechi ctitorii voievodale atestate documentar mai
ramasesera doar cateva ziduri, iar din chiliile inconjuratoare se mai vedeau doar temeliile. In vederea
reconstruirii acestei stravechi manastiri, in luna martie 1990 s-a constituit, in municipiul Drobeta
Turnu Severin, Societatea „Vodita”, avand binecuvantarea vrednicului de pomenire Nestor
Vornicescu, Mitropolitul de atunci al Olteniei.
La propunerea acestei fundatii, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat, in sedinta din
luna ianuarie 1991, reinfiintarea Manastirii Vodita, ca manastire de calugari cu viata de obste.
In perioada 1991-1995 s-a construit aici un impunator corp de chilii, in care se mai afla staretia si
trapeza manastirii. De asemenea, in anul 1995 a inceput executia unei frumoase biserici de lemn, la
realizarea careia au fost preluate si unele elemente din stilul traditional maramuresan.
In prezent, noua biserica este terminata si a fost sfintita la data de 29 iulie 2001.
Activităţi de tip idustrial şi depozitare
Activitatea de tip industrial nu există. Activitatea de construcţii necesită a fi organizată, deoarece
comuna dispune de rezerve mari de balast.
La nivelul comunei işi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de societati: 3 SRL-uri, 6 II-uri, 2
PFA-uri.
Acestea au o cifra de afaceri cuprinsa intre 10000 si 30000 de ron pe an, iar domeniile de activitate pe
care le desfasoara sunt: comert cu amanuntul, productie produse de panificatie.
Agricultura - reprezintă în prezent activitatea de bază a comunei şi este prestată de gospodăria
familială în medie cu 3,5 ha teren, cu mijloace tradiţionale dar şi mecanizate.
Suprafaţa agricola este de 1.923 ha din care:

Teren arabil

Păşuni şi fâneţe

Vii şi livezi

1.054 ha

842 ha

27 ha
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2.5.2.Bilantul politicilor intreprinse in teritoriu

In ceea ce priveste politicile de dezvoltare intreprinse, activitatea autoritatilor administratiilor
publice locale din Comuna Ilovita, detine o serie de proiecte finalizate sau in curs de realizare.
Politicile de dezvoltare locală de pe cuprinsul comunei Ilovita au fost orientate în principal către
reabilitarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor, proiecte ce au putut fi finantate din fonduri PNDRAFIR.

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Denumire proiect
Proiect integrat ,,Infiinatare system centralizat de alimentare cu apa in
loc Ilovita si Bahna ,Infiintare retea canalizare si realizare statie de
epurare ,modernizare drum comunal Moisesti, reabilitare camin
cultural Bahna, gradinita P+M comuna Ilovita
‘’Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii ,in comuna Ilovita,judetul Mehedinti’’
,, Modernizarea Strazi Principale Si Secundare, Comuna
Ilovita,Judetul Mehedinti”

Sursa de finantare

Masura 322-FEADRPNDR

Masura 125A- FEADR

PNDL
FONDUL DE
INTERVENTIE LA

4.

„Refacere drumuri satesti degradate pe 11,8 km si drumuri de

DISPOZITIA

exploatare degradate pe 11 km in satele Ilovita, Bahna si Moisesti ”

GUVERNULUI
HG 752/2016,HG
975/2016
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3.ANALIZA SWOT
Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Ilovita a fost efectuata o analiza amanuntita a
situaţiei existente privind teritoriul, populaţia, activităţile economice, precum şi organizarea socială şi
instituţională de la nivelul acestuia. Această analiza SWOT a rezultat în urma analizei diagnostic a zonei,
a interpretării şi analizării chestionarelor prezentate în Partea I din Planul de Dezvoltare Locală a comunei
Ilovita, precum şi în urma colaborării cu actorii locali din sectorul public, privat şi societatea civilă. Acest
lucru a permis conturarea unei viziuni asupra particularităţilor economice şi sociale de la nivelul
teritoriului, prin ierarhizarea problemelor şi efectuarea analizei SWOT.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a mediului intern şi extern a unui proiect. Numele provine
din coroborarea initialelor: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunitati), Threats (riscuri).
Punctele forte şi cele slabe (factori eminamente interni) sunt legate de teritoriu şi de strategiile de
dezvoltare ale comunelor integrate in acesta. Oportunităţile şi ameninţările (factori eminamente externi)
sunt in legatura cu mediul economic de piaţă, cat şi din direcţia concurentei, dar pot fi influentate atât de
factori interni din cadrul teritoriului, cat şi de factori externi, din afara acestuia; de regulă sunt factori
economici, politici sau sociali asupra cărora zona în general nu are nici un control. Analiza SWOT ia în
considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie, precum şi extrapolarea datelor cu
privire la zonele unde există cunostinţe mai putin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă,
cum şi în ce condiţii teritoriul îşi poate îndeplini planul.
Unele "oportunităţi" şi "amenintari" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale teritoriului.
Din analiza SWOT elaborată asupra comunei Ilovita, se desprind următoarele domenii de interes
împărţite în 4 mari categorii: Teritoriul, Populaţia, Activităţile economice şi Organizarea socială şi
instituţională.
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Puncte tari
 Potential turistic bun favorabil dezvoltarii unui turism de calitate.
 O comunitate conştientă
 Există capacitate organizatorică în comună
 Capacitate personală pentru atragerea fondurilor europene
 Există o tradiţie bogată
Puncte slabe
 Nevalorificarea resurselor turistice conform potentialului existent
 Probleme educaţionale la grupele sărace
 Acces limitat la infrastructura sanitară
 Investiţii reduse în tehnologii de protecţie a mediului
 Nu există în comuna acces pe internet cu mare viteză
 Nu există depozite autorizate pentru deşeuri
 Probleme de mediu afectând apa, aerul si solul.
Oportunitati
 Integrarea Europeană care va determina atât o creştere a comerţului trans-frontalier, intrarea
pe pieţe europene cât şi atragerea de fonduri pentru dezvoltarea economico-socială a
comunei Ilovita;
 Capacitate turistica ridicată;
 E aproape de oraşele Orsova si Drobeta Turnu Severin;
 Extinderea Intenet-ului care ar putea suplini lipsa altor posibilităţi de comunicare;
 Potenţial de dezvoltare a unor grupuri de IMM-uri în comuna;
 Posibilităţi de realizare a parcurilor industriale şi parcurilor tehnologice;
Amenintari
 Lipsa de facilităţi oferite investitorilor străini poate reduce volumul investiţiilor;
 Dezvoltarea limitată a sectorului industrial;
 Migrarea populaţiei tinere către zonele urbane;
 Îmbătrânirea comunei
 Mică activitate din partea tinerilor în administraţiei comunei
 Nu există un depozit de deşeuri conform cerinţelor moderne
 Creşterea decalajului educaţional între mediul urban şi cel rural;
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4. INTEGRARE EUROPEANA
Comuna Ilovita deţine resurse care pot acţiona ca si un motor generator de dezvoltare locala,
precum accesul rutier la un drum european si la un drum judetean, existenta unor terenuri fertile
destinate agriculturii, a industriei prelucratoare (a produselor de origine vegetala si animala, activitati de
prelucrare a lemnului si derivatelor acestuia, activitati mestesugaresti, artizanale etc.)
Localitatea prezinta potential de dezvoltare ca zona potrivita agroturismului, agroturismului de weekend sau cultural.
Pentru a atinge insa toate conditiile necesare dezvoltarii locale, administratia publica locala trebuie sa se
foloseasca de toate parghiile la indemana sa pentru a asigura conditii de viata de calitate.
In acest sens se poate contura o viziune de dezvoltare a comunei Ilovita, intelegand prin aceasta o
imagine inspirata a unui viitor dorit, un scop global si durabil, servind ca fundament pentru procesul de
planificare strategica.
Pentru sustinerea realizarii acestei viziuni, strategia de dezvoltare trebuie sa contureze cateva directii
generale de dezvoltare, cai de urmat pentru administratia publica locala si pentru toti factorii care pot
contribui la dezvoltarea de ansamblu a localitatii, astfel incat eforturile acestora sa fie unite intr-un mod
constructiv, respectand principiile de baza ale dezvoltarii.
Pornind de la analizele SWOT detaliate anterior, am creat premisele pentru conturarea unui cadru
strategic de dezvoltare locala in asa fel incat, pe baza unor directii generale de dezvoltare care sa
corespunda domeniilor de sprijin negociate intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, sa putem
fixa actiuni concrete posibil de realizat la nivel local pe termen mediu si lung.
In evoluţia comunei se evidenţiază următoarele priorităţi de susţinere:
- imbunatatirea calităţii vieţii prin echiparea localităţilor cu obiective publice corespunzătoare

(implementarea sistemului centralizat de alimentare cu apa si canalizare)
- stimularea infiintarii de intreprinderi mici cu obiect de activitate prelucrarea resurselor locale,

rezervarea unor terenuri pentru incurajarea iniţiativei private in domeniul micii producţii si servicii;
- reconsiderarea importantei targurilor comunale, a sărbătorilor tradiţionale, religioase si promovarea

patrimoniului cultural din comuna Ilovita;
- alcătuirea unei reţele de circulaţie corespunzătoare, dimensionarea corecta a arterelor si profilurilor

caracteristice, amenajarea intersecţiilor, reabilitarea intregului sistem rutier din comuna;
- dezvoltarea de proiecte de infrastructura turistica, tehnica si de protecţia mediului prin diverse

programe.
Pentru a atinge insa toate condiţiile necesare dezvoltării locale, administraţia publica locala trebuie sa se
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folosească de toate parghiile la indemana sa pentru a asigura condiţii de viata de calitate.
In acest sens se poate contura o viziune de dezvoltare a comunei Ilovita, intelegand prin aceasta o
imagine inspirata a unui viitor dorit, un scop global si durabil, servind ca fundament pentru procesul de
planificare strategica.
Pentru sustinerea realizarii acestei viziuni, strategia de dezvoltare trebuie sa contureze cateva directii
generale de dezvoltare, cai de urmat pentru administratia publica locala si pentru toti factorii care pot
contribui la dezvoltarea de ansamblu a localitatii, astfel incat eforturile acestora sa fie unite intr-un
mod constructiv, respectand principiile de baza ale dezvoltarii.
Pornind de la analizele SWOT detaliate anterior, am creat premisele pentru conturarea unui cadru
strategic de dezvoltare locala in asa fel incat, pe baza unor direcţii generale de dezvoltare care sa
corespunda domeniilor de sprijin negociate intre Guvernul României si Comisia Europeana, sa putem
fixa acţiuni concrete posibil de realizat la nivel local pe termen mediu si lung.
Direcţiile de dezvoltare identificate sunt:
1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunei
2. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune socială
3. Dezvoltarea activităților culturale și turistice
4. Dezvoltarea si diversificarea sectorului economic
5. Creșterea eficienței energetice și protecția mediului înconjurător
6. Consolidarea capacitatii administrative la nivel local
Directiile de dezvoltare vor putea fi urmate prin intermediul unor seturi de obiective si a unor actiuni
specifice pentru implementarea fiecareia dintre ele, pe care le detaliem in continuare.

Direcţia nr. 1: „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunei"
Obiectivul strategic nr. 1: Creșterea mobilității, accesibilității, conectivității și atractivității comunei
prin investiții în infrastructura de transport rutieră
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere va facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, imbunatatirea accesului pe pietele regionale,
crestere eficientei activitatilor economice, reducerea consumului de timp si energie, creand conditii
pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive.
De asemenea, va imbunatatii cooperarea inter-regionala si va contribui semnificativ la cresterea
competitivitatii intreprinderilor/firmelor si a mobilitatii fortei de munca, prin urmare la o dezvoltare
mai rapida a judetului pe ansamblu:
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Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Modernizare si reabilitare: drumuri satesti, drumuri comunale, drumuri agricole si forestiere;
 Reabilitare poduri si podete;
 Construcţia, modernizarea aleilor pietonale, trotuarelor şi pistelor pentru biciclete;
Obiectivul strategic nr. 2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Construcţia, extinderea, modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a
gazelor naturale;
 Construcţia, extinderea, modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare a
energiei electrice;
 Construcţia, extinderea, modernizarea reţelelor de alimentare cu apă pentru consumatori casnici
si industriali;
 Implementarea unor masuri de management al apelor subterane si de suprafata;
 Amenajarea cursurilor de apa din comuna;
 Lucrari de amenajare a albiilor pe raurile/paraurile din comuna;
 Construcţia, extinderea, modernizarea sistemelor de canalizare şi a unei staţii de
epurare;
 Implementarea retelei de iluminat public cu becuri economice de ultima generatie care sa aiba
ca efect atat reducerea consumului cu energie electrica, cat si reducerea costurilor de intretinere
prin durata foarte lunga de functionare a acestora.
 Extinderea retelei de iluminat public in intravilanul si extravilanul Comunei Ilovita;
 Reabilitarea, modernizarea infrastructurii edilitare (amenajare târguri, pieţe agroalimentare,
capele mortuare, cimitire etc.);
 Finalizarea, revalorificare, amenajare a clădirilor abandonate/clădirilor existente
deţinute de autorităţi publice sau terenuri nefolosite şi pregătirea lor pentru noi activităţi.
Directia nr. 2: Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune socială
Obiectivul strategic nr. 1: Sprijinirea sistemului de invatamant si a formarii profesionale continue
In ansamblu, exista o tendinta descrescatoare a numarului de elevi inscrisi, aspect care
afecteaza in mod negativ procesul educational.
In ultimii ani au fost alocate fonduri de la bugetul local pentru intretinerea unitatilor scolare, dar cu
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toate acestea sunt necesare dotari suplimentare, precum si interventii pentru modernizarea acestora.
Astfel, se recomanda masuri de imbunatatire a calitatii procesului educational prin reabilitarea,
modernizarea si extinderea infrastructurii de invatamant, cresterea eficientei interne a şcolilor,
reflectata in rata de cuprindere scolara si in rata de absolvire, facilitarea comunicarii intre factorii
implicati (directorii de scoli, cadrele didactice, reprezentantii administratiei publice locale,
reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Mehedinti).
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Realizarea grupurilor sanitare la Scoala cu clasele I-IV Bahna;
Obiectivul specific nr. 2 : Cresterea calitatii formarii profesionale continue a locuitorilor
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Construcția/reconstrucția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea
infrastructurii de formare profesională la toate nivelurile;
 Crearea şi promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea
creșterii calității serviciilor;
 Facilitarea accesului tuturor persoanelor din mediul rural la educaţie, la formare profesională, la
activităţi sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate, inclusiv prin
restructurarea rețelei școlare;
 Dezvoltarea acțiunilor inovative în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la piața muncii;
 Dezvoltarea de programe educaționale specifice, familiarizarea copiilor cu valorile tradiționale;

Obiectivul specific nr. 3 : Asigurarea accesului la infrastructura de sănătate și servicii medicale de
calitate pentru toți locuitorii
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate la nivel local;
 Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare dispensare medicale;
 Asigurarea asistenţei medicale primare;
 Acțiuni de atragere/menținere a personalului medical în localitate.
 Crearea şi promovarea unor programe privind instruirea şi familiarizarea populaţiei privind
modul de viaţă sănătos, alimentaţia sănătoasă şi prevenirea îmbolnăvirilor cronice;
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Direcţia nr. 3: „Dezvoltarea activităților culturale și turistice"
Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea culturala a comunei
In comuna exista trei camine culturale: Caminul Cultural Ilovita, Caminul Cultural Moisesti si
Caminul Cultural Bahna. In comuna exista si monumente istorice, ce pot reprezenta un punct de
plecare in conturarea unei strategii de promovare a patrimoniului cultural. Se observa probleme legate
de infrastructura si baza materiala in declin, de resursele financiare insuficiente pentru practicarea si
revitalizarea unor obiceiuri si forme de exprimare culturala traditionale, de accesul dificil la sursele de
informare (mass-media, carti, internet etc.), de abandonul practicilor traditionale in favoarea
"modernitatii”.
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Reabilitarea monumentelor istorice din comuna si promovarea lor;
 Consolidarea identitatii culturale si sporirea sentimentului de apartenenta la spatiul socialcultural pentru locuitorii comunei, prin:
a. Realizarea unei strategii culturale si a unui program de actiuni culturale;
b. Crearea unui comitet consultativ creat;
c. Organizarea anual de evenimente cultural-artistice specifice comunei;
d. Organizarea anuala a zilei comunei;

 Modernizarea, dotarea caminelor culturale din Comuna Ilovita;
 Construirea unui nou camin cultural in satul Ilovita;

Obiectivul strategic nr. 2: Sustinerea si dezvoltarea turismului
Comuna detine un potential turistic bun favorabil dezvoltarii unui turism de calitate.
Ilovita este o pitoreasca comuna de munte, avand o valoarea deosebită ambientală,
arhitecturală şi peisagistică a zonei. Se recomanda crearea unui pachet de promovare a potenţialului
turistic al comunei prin colaborarea cu agenţii de turism, asociaţii si fundaţii, alte autoritati publice,
pentru urmatoarele categorii de turism:
Turismul cultural si de agrement: se pot utiliza tradiţiile şi obiceiurile locale, obiectivele
turistice şi gastronomia locala pentru stimuleaza dezvoltarea acestui tip de turism.
Agroturismul: datorita cadrului natural si activitatilor mestesugaresti specifice se poate
dezvolta acest tip de turism, in special prin amenajarea agropensiunilor.
Acţiunile care sunt recomandate:
 Dezvoltarea infrastructurii turistice in Comuna Ilovita;
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 Organizarea de evenimente ce pun in valoare traditiile si obiceiurile;
 Transformarea produselor mestesugarilor locali in branduri pentru localitate;
 Infiintarea de structuri de cazare pe raza Comunei Ilovita;
 Crearea/ modernizarea Infrastructurii de acces la monumentele istorice;
 Realizarea sistem de iluminare si semnalizare a monumentelor istorice /turistice;
 Marcare trasee pentru zona turistica;
 Realizare baza sportiva in satul Ilovita.
Directia nr. 4: „Dezvoltarea si diversificarea sectorului economic"
Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea si cresterea calitatii activitatilor in domeniul agricol
Masuri de dezvoltare a agriculturii
Agricultura reprezintă una dintre activităţile înregistrate la nivelul comunei Ilovita. Activitatea
agricolă se confruntă cu o serie de pericole determinate de dificultăţi în a face faţă produselor din
import (adesea acestea au un preţ mai competitiv). La acestea se adaugă faptul că în ultimii ani,
productivitatea în agricultură a scăzut foarte mult datorită divizării pământului, ceea ce a avut drept
rezultat exploataţii mici, mecanizare limitată, neutilizarea celor mai bune tehnici agricole, probleme în
menţinerea în stare bună a infrastructurii agricole. în plus, restructurarea industrială a determinat
reîntoarcerea în agricultură a forţei de muncă semi-calificate, fapt care a avut ca rezultat extinderea
agriculturii de semi-subzistenţă. De asemenea, producătorii agricoli se confruntă cu o serie de
dificultăţi în ceea ce priveşte modul de exploatare a pământului (şi utilajele folosite), insuficiente
asociaţii agricole care să dezvolte o agricultură intensivă. Creşterea competitivităţii are în vedere
sprijinirea investiţiilor în domeniul dotării cu maşini şi utilaje, introducerea de soiuri cu productivitate
mai ridicată, creşterea dimensiunilor exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii şi alte măsuri
specifice care să ducă la creşterea randamentului folosirii terenurilor agricole de bună calitatea din
judeţ. In sectorul zootehnic s-a înregistrat de asemenea un declin continuu. In acest sens, se va sprijini
consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători precum şi dezvoltarea nişei de piaţă
a agriculturii ecologice. O posibilitate pentru realizarea acestor obiective este şi atragerea de noi
investitori străini, care au capacitate financiară pentru realizarea unei îmbunătăţiri a tehnologiei (se
recomanda în acest sens intensificarea măsurilor de informare şi promovare cu privire la potenţialul
agricol al zonei).
Masurile recomandate in cadrul acestui obiectiv sunt:
 Sprijinirea consolidarii de noi ferme;
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 Promovarea asociaţiilor de producători
 Incurajarea practicarii apiculturii;
 Infiintarea de sere si solarii;
 Cresterea suprafetelor cultivate cu legume;
 Infiintarea unor cooperative agricole care sa reuneasca exploatatiile agricole mici si medii;
 Centru de colectare, sortare, prelucare si desfacere a legumelor.
Obiectivul specific nr. 3:Diversificarea activităţilor economice
Sectoarele economice reprezentate in comuna Ilovita pot fi dezvoltate si diversificate datorita
existentei fortei de munca, dar si spatiilor disponibile. Productia obtinuta din culturi si cresterea
animalelor este folosita atat pentru nevoi proprii cat si pentru comercializare.
Masurile recomandate in cadrul acestei directii sunt:
 Dezvoltarea facilitaţilor de sprijinire a activitatilor economice
 Identificarea si stimularea unor noi afaceri in mediul rural
 Construire/dotare hala de desfacere produse lactate
Direcţia nr. 5: Creșterea eficienței energetice și protecția mediului înconjurător
Obiectivul strategic nr. 1:Utilizarea energiilor alternative:
Eficienta energetica, utilizarea rationala a resurselor naturale si gestionarea eficienta din punct de
vedere economic a echipamentelor constituie cerinte cheie pentru durabilitatea serviciilor publice de
utilitati. Cerintele dezvoltarii durabile sunt legate de eficienta energetica sporita a cladirilor, mijloace
ecologice de transport, iluminat si incalzit, astfel incat sunt prioritare urmatoarele masuri pe termen
mediu si lung:
 Reducerea pierderilor de energie termica;
 Introducerea sistemelor ecologice de iluminat si incalzit;
 Campanii de informare si conştientizare a populatiei.
Principalele actiuni/proiecte care pot fi promovate de administratia locala in cadrul celor trei masuri
mentionate sunt:
 Reabilitarea termica a cladirilor in care functioneaza Institutiile Publice;
 Certificarea energetica a cladirilor Institutiilor Publice;
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 Cresterea eficientei energetic;
 Introducerea panourilor solare ca surse de incalzire si preparare a apei calde pentru institutii si
pentru locuinte;
 Introducerea panourilor fotovoltaice – infiintare parcuri fotovoltaice;
 Editarea de materiale de informare;
 Actiuni de informare desfasurate de Ziua Mediului - 5 iunie;
 Actiuni de informare desfasurate de Ziua Internationala a Apei - 22 decembrie
Obiectivul strategic nr. 2: Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deşeurilor, cât şi
reabilitarea siturilor contaminate industriale
Acţiunile identificate sunt:
 Investiții în sistemele de gestionare a deșeurilor menajere, industriale, medicale etc.;
 Valorificarea deşeurilor solide colectate, inclusiv prin compostare, precum şi a nămolurilor de
la staţiile de epurare;
 Inregistrarea cetăţenilor într-un program special de compostare la domiciliu;
 Identificarea, curățarea, decontaminarea suprafețelor (solurilor) poluate;
 Demolarea clădirilor și planarea terenurilor, pentru stoparea poluării și îmbunătățirea
 mediului din rural;
Obiectivul strategic nr. 3: Dezvoltarea sistemului de gestiune şi control al factorilor de mediu și
intervenții în situații de urgență
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Realizarea infrastructurii necesare structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 Investiții în echipamente specifice pentru prevenirea și gestionarea riscurilor apărute,
inclusiv a instituțiilor care asigură supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat;
 Investiții în infrastructura de prevenire a situațiilor de urgență (îndiguiri, regularizare
cursuri de apă, etc.);
 Acțiuni preventive de informare și conștientizare a populației în situații de urgență,
inclusiv tabere pentru elevi;
 Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Ilovita;
Pentru a putea face fata diverselor interventii, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
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organizat la nivelul comunei Ilovita necesita dotarea cu echipamente de specialitate, organizarea de
sesiuni de instruire a voluntarilor si nu in ultimul rand, realizarea de campanii de informare si
constientizare pentru cresterea capacitatii locuitorilor de a actiona responsabil in cazul aparitiei unei
situatii de urgenta si angajarea de personal specializat.
Obiectivul strategic nr. 4: Protejarea biodiversității și alte acțiuni de protecția mediului
Masuri/ acţiuni care pot fi realizate:
 Implementarea planurilor de management a ariilor protejate și a studiilor de evaluare a
stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate;
 Organizarea și derularea de campanii de informare și constientizare a populației în
ceea ce privește protejarea mediului;
 Definirea si stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate sa
evite si sa prevină producerea unor evenimente dăunătoare și să reducă efectele
acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg;
 Menținerea calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor
pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri;
 Acțiuni de informare și conștientizare a populației privind calitatea aerului
înconjurător;
 Acțiuni pentru conservarea şi refacerea ecosistemelor și a habitatelor deteriorate;
 Crearea/menținerea rețelei de spații verzi, parcuri, inclusiv plantarea cu arbori a
spațiilor publice și a trotuarelor de pe artera principala de circulație.
Direcţia nr. 6: „Consolidarea capacitatii administrative la nivel local"
Obiectivul strategic nr. 1: Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de
administraţia publică:
Dezvoltarea capacitatii administrative reprezinta un demers important de modernizare a
institutiei, care trebuie transformat intr-o preocupare continua.
Instruirea si formarea continua a personalului din Primarie in domeniile specifice de activitate
este de mare importanta mai ales in domeniul managementului proiectelor cu finantare nerambursabila.
Pe termen mediu, pe masura ce contextul economico-social va permite modificarea si
extinderea organigramelor primariilor, este importanta urmarirea crearii unui department specializat in
atragerea si utilizarea fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit in acest domeniu.
Recomandam pentru atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor deja instruite in domeniu sau a
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celor care au acumulat experienta practica, atragerea tinerilor absolventi de studii superioare,
colaborarea cu sectorul asociativ, cu institutiile adminsitratiei publice judetene.
Avand in vedere existenta infrastructurii educationale si de sanatate in localitate,
consideram ca este oportuna si accesarea unor fonduri nerambursabile care sa duca la cresterea
capacitatii administrative a managerilor acestor institutii in special in relatia cu administratia
publica locala, in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite, in contextul descentralizarii.
Acţiunile identificate sunt:
 Instruirea si formarea continua a personalului prin organizarea de cursuri de specializare a
funcţionarilor implicaţi in procesul de formulare si implementare a politicilor publice;
 Cresterea capacitatii administrative a managerilor instituţiilor publice;
 Implementarea proiectelor de e-guvernare pentru eficientizarea activității administrației
publice;
 Îmbunătăţirea capacităţii administrative pentru a sprijini utilizarea raţională a resurselor
financiare disponibile, inclusiv asistenţa financiară nerambursabilă;
Obiectivul specific nr. 2: Imbunatatirea activităţii de relaţii publice
Imbunatatirea unei asemenea activitati este esenţiala si necesita următoarele trei categorii de resurse:
 Resurse umane care sa fie pregatite in domeniul legislatiei privind transparenta actului
decizional si liberul acces la informatiile publice. Recomandam de asemenea organizarea unor
intalniri semestriale cu cetatenii comunei, sub forma unor dezbateri publice cu privire la stadiul
investitiilor si masurile preconizate;
 Existenta unor spatii adecvate, cu vizibilitate, avand aceasta destinatie;
 Echipare adecvata.
Masurile identificate in cadrul acestui obiectiv specific:
 Cresterea transparentei si credibilitatii in fata cetatenilor
 Dezvoltarea institutionala
Astfel, principalele actiuni/proiecte care pot fi promovate de administratia locala sunt urmatoarele:
 Organizarea unor intalniri periodice cu cetatenii;
 Cresterea gradului de informare public;
 Cresterea gradului de participare a cetatenilor la luarea deciziilor;
 Certificare ISCIM;
 Parteneriate/asociatii de dezvoltare intercomunitara / protocoale de colaborare
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Obiectivul specific nr. 3: Modernizarea instrumentelor de lucru
Pentru asigurarea succesului si eficientei unei administraţii publice, este necesara implementarea unor sisteme inovative, cum ar fi aplicatii sau programe informatice pentru imbunatatirea
nivelului de colectare a impozitelor si taxelor locale, pentru managementul documentelor, pentru
evidenta financiar contabila etc., precum si dotarea cu echipamente ITC, birotica.
Masuri in cadrul obiectivului:
 Modernizare primarie;
 Imprejmuire sediu primarie;
 Amenajarea curte primarie;
 Dotarea cu centrala termica a sediului primariei;
 Achizitionarea de echipamente IT noi;
 Upgradarea echipamentelor IT existente;
 Implementarea unui sistem de plata electronic al taxelor si impozitelor locale
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5. SURSE DE MASURI SI ACTIUNI - PREZENTAREA MASURILOR
În urma elaborării planului de dezvoltare locală, care cuprinde priorităţile, obiectivele acestora
şi măsurile din PNDR şi/sau măsuri propuse de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, s-au elaborat
măsurile de dezvoltare în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceste măsuri fac obiectul unuia
sau mai multor proiecte identificate în cadrul priorităţilor stabilite la nivelul teritoriului.
Proiectele care se regăsesc în scopul uneia dintre măsurile Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005
respectă intensitatea ajutorului prevăzută pentru măsura respectivă.
Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr.1698/2005 sunt sprijinite,
dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală, aşa cum rezultă
din priorităţile identificate la nivelul teritoriului. În cadrul fişelor acestor măsuri, sunt descrise
obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, precum şi
criteriile pentru selecţia proiectelor.
Astfel, în raport cu priorităţile şi nevoile identificate la nivelul teritoriului acoperit de comune
au fost elaborate un număr de 5 măsuri de dezvoltare care se regăsesc în scopul uneia dintre măsurile
Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 şi o măsură de dezvoltare din afara măsurilor specificate
în Regulamentului (CE) nr.1698/2005:

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima
dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.
OBIECTIVELE submăsurii 6.1:

- Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate
agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se
asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea
procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

- Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în
vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
BENEFICIARII:

- Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
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instalează ca unic șef al exploatației agricole;

- Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se
instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în
ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul
exploatației respective
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:
 va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
SCOPUL investițiilor

sprijinite

în

cadrul

acestei

sub- măsuri este

sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi
mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de
locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

- Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul
rural;

- Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi
mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul
rural;

- Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;
BENEFICIARII:

- Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea
prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

- Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
- Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de
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Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii proiectului(start-ups)
SPRIJINUL NERAMBURSABIL:


va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a
depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.


va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și
de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor
pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei
(în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității
activelor fixe.
OBIECTIVELE submăsurii 6.3:

- Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
- Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;
BENEFICIARII:

- Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria
de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:
* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)
SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:


se acordă în două tranșe astfel::

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;


se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)
144

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVITA

2018-2020

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijin pentru
microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități nonagricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

- Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități nonagricole desfășurate în zonele rurale;

- Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea
veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;
BENEFICIARII:

- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
-

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada
cofinanțării;

- Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în
microîntreprinderi și întreprinderi mici
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului


nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali



va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

SubMăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în
raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele
de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1:

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității
activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

- Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în
exploatații comerciale;
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- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și
comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare
integrate.
BENEFICIARII:

- Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
- Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard)
sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:


pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;



pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din

sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv
300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;


pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil
va fi de 30% și nu va depăși:


pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro;



pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru

legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
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pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;
În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși

maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea competitivității
exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea
și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor
existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și
îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a
comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din
surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARII:
• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor
agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte
acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească
interesele propriilor membri
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer
Ferme mici:
intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 100.000 euro pentru achiziții simple;
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- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie
etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Ferme medii :
intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie
etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).
Ferme mari:
intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Forme asociative :
intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
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Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea
și/ sau dezvoltarea de produse agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea întreprinderilor
care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole
cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:

- Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
- Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
- Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a
emisiilor GES;

- Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Creşterea numărului de locuri de muncă.
BENEFICIARII:

- Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
- Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
-

40% pentru alte întreprinderi

- nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc
la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care
conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de
tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în
cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat

149

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVITA

2018-2020

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este acordă pentru investiții
corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și
marketingul produselor din fructe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

- modernizarea și crearea de unități de procesare;
- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
- creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
- îmbunătățirea controlului intern al calității;
- creșterea numărului de locuri de muncă;
- scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES
BENEFICIARII care

pot

solicita

sprijin nerambursabil prin

această

submăsură

sunt:

- Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
- Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru
procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a
Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Întreprinderi micro și mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși:
· 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare,
condiționare, procesare și comercializare);
Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare,
condiționare, procesare și comercializare).
Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
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· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare,
condiționare, procesare și comercializare).

SubMăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea performanței
economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea
creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, îmbunătăţirea performanţei
economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în agricultură.
OBIECTIVELE submăsurii 4.3:
· sM4.3 - IRIGAȚII:
· Modernizarea infrastructurii de irigații.
· sM4.3 - AGRICOL:
· Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole;
· Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;
· Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.
· sM4.3 - SILVIC:
· Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier.
BENEFICIARII:
· sM4.3 - IRIGAȚII:
· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole
în conformitate cu legislația în vigoare.
· sM4.3 - AGRICOL:
· Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau Asociații ale acestora constituite conform legislației naționale
în vigoare.
· sM4.3 - SILVIC:
· Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile
acestora conform legislației în vigoare;
· Unități Administrativ Teritoriale și/ sau Asociații ale acestora, proprietari de pădure;
· Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
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· sM4.3 - IRIGAȚII - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi
nu va depăşi:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP);
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și
repompare (SPA, SRP).
· sM4.3 - AGRICOL - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile,
şi nu va depăşi
– 1.000.000 Euro/ proiect.
· sM4.3 - SILVIC - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi
nu va depăşi:
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.

Submăsura 9a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de înființare a grupurilor
de producători în sectorul pomicol.
OBIECTIVELE submăsurii 9a:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
· O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
· Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
· Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
· Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;
BENEFICIARII:
· Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și
care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte
de solicitarea sprijinului;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să
depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an
Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe
anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a
fost recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin
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intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe
baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani
înainte de aderarea la grup.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul
grupului astfel:
• anul I - 10%; anul II - 8%; anul III - 6%; anul IV - 5%; anul V - 4%.
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