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Dragi cetăţeni,
De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să
propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când
mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră fac tot ce-mi sta în putinţă să modernizez
aceasta comună şi sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a Uniunii
Europene.
În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost
elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea
vreau sa vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată.
Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine
posibilităţile de dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi
desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei condițiilor geografice,
sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pentru
perioada 2021-2027.
În plus faţă de cele arătate în cadrul lucrării putem vorbi de necesitatea
elaborării de noi proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul
Naţional de Redresare şi Rezilienţa. Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi
cele viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţii viaţa locuitorilor comunei Iloviţa.
Această strategie de dezvoltare locală vizează o perioada de 7 ani şi poate fi
realizată prin voinţa dumneavoastră.
Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza proiectele
prin care vom reuşi să modernizăm şi comuna din care facem parte cu mândrie. Astfel,
împreuna ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom fi fericiţi să
vedem cum copii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia modernă sau cum
vom putea să folosim sistemul de canalizare şi epurare al apei potabile. Ca primar al
comunei Ilovița vă mulţumesc că mă sprijniţi şi am incredere totală că şi de acum
înainte vom forma o adevarată echipă şi împreună vom sărbatori finalizarea oricărui
proiect evidenţiat în Strategia de Dezvoltare Locală.
Adresăm pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au
contribuit la elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii care
au dus la identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care s-au
implicat activ în acest proces ne-au ajutat pe noi, administrația publică locală, să
regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem mai bine rolul și rostul în viața
comunităţii noastre.
PATĂȘANU ȘTEFAN
Primarul Comunei ILOVIȚA
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Prezentare metodologică
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin:
deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură,
îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.);
valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare;
randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de
semisubzistenţă;
spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la
credite;
o piaţă a terenurilor nefuncţională;
o modestă orientare către export;
investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare;
accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;
creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse
riscului de sărăcie şi excluziune socială;
o administraţie publică ineficientă;
o serie de riscuri pentru oameni.
Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a opune în serviciul
său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu pe care omul l-a
modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și l-a umplut cu creațiile
sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă rustică” a omului.
Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop creșterea
durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea ce poate duce la
asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de dezvoltare au în vedere
schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un timp îndelungat, iar problemele
rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare
programe succesive, cu efecte durabile.
Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii locale din
Ilovița, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi reprezentanţii
administraţiei publice.
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Obiectivul acestei Strategii este de a susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale
comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice care au la bază analiza a 4 factori
importanţi:resurse, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă
localitatea.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița reprezintă instrumental de lucru al
administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală.
Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective superioare sau către
premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgențelor,
avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiții, toți
factorii interesați de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de
prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât direcțiile de
dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale
administrației publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se doreste ca la final Strategia de Dezvoltare
Locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei Ilovița. Importanța acestui
aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunității în implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală, cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente a
acesteia.
Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul
tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei publice,
mediului de afaceri, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale, dar şi
cetăţeanului simplu interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că acest
instrument va fi deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea
resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor proiecte de anvergură
pentru Comuna Ilovița.
Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii:
 validitate ştiinţifică - procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte
cerinţele tehnice ale planificării strategice;
 principiul coerenţei - acesta se referă la corelarea strategiei locale cu documentele
de planificare de rang superior precum şi cu documente locale;
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administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în
etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;
 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi
din comunitate;
 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte
interesele comunităţii ca întreg;
 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu înseamnă
finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și
completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările
care se produc la nivelul comunităţii).
Viziunea de dezvoltare a Comunei Ilovița trebuie să înglobeze materializarea în
timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni
europeni.
În aceste conditii, Ilovița trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu
standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura,
servicii publice și comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa
cetăţeanului, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional potențialul
existent.Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor
demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și
private.
Orice comunitate deţine caracteristici specific care o diferenţiază de alte comunităţi
similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de aceste
caracteristici.
Întrebările cele mai importante sunt: Ce diferenţiază Comuna Ilovița de alte
comune asemănătoare judeţului Mehedinți, din România şi din regiune (Europa
Centrală şi de Est)? Care sunt elementele strategice pozitive şi negative care pot fi
identificate la nivelul comunei noastre?
Studiul fizionomiei comunei Ilovița constă în analiza aspectului exterior dar şi a
texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii locuinţelor, a construcţiilor în
general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi economico-sociali. Astfel, topografia
reliefului incluzând izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă
hotărâtoare asupra aspectului general al comunei.
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materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv zone de
amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură socială.
Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au dezvoltat, precum
şi condiţiilor istorice.
Ilovita este situată în partea de sud-vest a teritoriului administrativ şi se dezvoltă de-a
lungul drumurilor principale şi a drumului judetean 607 C. Satul Iloviţa este aşezat la
confluenţa râului Bahna cu pârâul Racovaţ. Are o populație de 1400 de persoane. Distanța de
la comună până la Dunăre este de 2 km. Satul Ilovița este străbătut de râul Racovăț care se
unește cu râul Bahna, având izvoarele undeva dincolo de Podeni (în preajma satului Gornenți);
împreună se varsă în golful Bahna, format de apele Dunării care au inundat gura de vărsare a
râului Bahna. Cel mai apropiat oraș este Orșova, la o distanță de 11 km, apoi Drobeta Turnu
Severin, la 25 km depărtare
Localităţile comunei Ilovița sunt caracterizate de anumite funcţii specifice unui
teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi economice, culturale, în
care se desfăşoară viaţa. Principala funcţie a satelor este cea agricolă dată de majoritatea
populaţiei ce lucrează în această ramură economică.
Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură. Aceştia din
urmă produc necesarul agricol pentru consumul propriu în gospodării, nefiind salariaţi ai
unei asociaţii agricole sau ai unei ferme de exploatare agricolă.
Funcţia comercială este de asemenea prezentă în toate localităţile şi, prin aceasta se
asigură necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul magazinelor universale, în
majoritate alimentare.
Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. În localitate funcționează
Cabinetul individual de familie al dr. Torsin Tiberiu Dan cu sediul în satul Ilovița, care
funcționează în incinta unei construcții cu regim de înaltime P+1, construcție care aparține
domeniului public de interes local.
Funcţia culturală este determinată de desfăşurarea activităţilor de învăţământ, culturale
şi de recreere intelectuală. Există Școala cu clasele I-VIII Ilovița cu regim de înaltime P+1,
Școala cu clasele I-IV Bahna, alături de care funcționează și Gradinița de Copii Bahna,
clădirea având regim de înaltime - P, Gradinița de copii Ilovița - cu regim de înaltime - P.
Construcții cultură: Căminul Cultural Ilovița cu regim de înaltime - P, Căminul Cultural Bahna
cu regim de înaltime - P. Căminul Cultural Moisești cu regim de înalțime construcții culte:
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Biserica din cadrul Parohiei Ilovița pentru satul Ilovița și 2 Biserici din cadrul Parohiei Bahna
pentru satele Bahna și Moisești, fiecare sat având și câte un cimitir.
În concluzie comuna Ilovița oferă oportunități foarte bune pentru dezvoltarea de
activități economice în comerț, construcții sau agricultură. Este nevoie de personal calificat
în toate domeniile. Numai așa putem ridica productivitatea la calitatea cerută de piața unică
europeană.
Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este Planul de
Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea pe care o vizam să
nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să afecteze arhitectura
tradițională a comunei.
Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și copiii noștri.
Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate dezvolta și performa pe piata
muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de servicii sociale de calitate și va găsi
plăcerea spațiilor publice pentru recreere și refacere. De abilitatea şi determinarea noastra în
procesul de punere în practică a acestui document depinde atingerea obiectivului final: o
comună ospitalieră mai curată și mai sigură.
În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de dezvoltare a
comunei pornind de la următoarele elemente:
importanţa regională a comunei
afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi,
importanţa contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru
locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii),
afirmarea comunei Ilovița ca şi comunitate financiar-economică,
necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace,transparente şi
responsabile la nevoile comunităţii,
importanţa activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării
comunitare
dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare
în viaţa comunităţii.
Viziunea propusă pentru comună este:
Comuna Ilovița va fi un centru al inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care
să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; o comună cu autorităţi locale responsabile şi
deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată.
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Această viziune a rezultat în urma unor întâlniri organizate şi facilitate de Primăria
comunei Ilovița cu reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai unor instituţii de stat şi private din
comuna noastră.
Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică sunt următoarele:

1. Realizarea analizei preliminare.
Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor comunităţii vizate.
Această analiză cuprinde elemente diverse:
 elemente de istorie a comunităţii;
 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente de
infrastructură, etc);
 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala misiune a

analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează comunitatea
şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de aceasta.

2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.
Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a comunei
Ilovița. Această viziune trebuie să ţină seama de elementele principale ale analizei
preliminare.
3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost elaborate
sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice.
Domenii strategice principale:
 dezvoltare şi competitivitate economică;
 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);
 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia cu unităţile de
învăţământ)
 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate).
Metodologia presupune următoarele elemente principale:
 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);
 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;
 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice identificate;
 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.
Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost invitate să ia
parte toate părţile interesate.
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Sintezele au fost modificate pe baza acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să
reflecte realitatea şi să reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii.

4. Articularea documentului strategic.
Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor sectoriale
bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta este necesar să fie analizat de
Consiliul Local, de partidele politice şi de societatea civilă din Ilovița, forma lui finală putând
fi asumată ca document de planificare strategică pentru comunitate.
Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei Ilovița:
 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale planificării
strategice);
 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din
comunitate);
 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte interesele
comunităţii ca întreg);
 coerenţă şi continuitate(construcţia documentului de planificare nu înseamnă finalizarea
procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor şi completărilor
viitoare).
Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei publice locale
care va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiectivele superioare sau către premisele
obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor şi
dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
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Capitolul 1- Context de dezvoltare
1.1 Contextul european

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat bugetul
alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de actualul sistem.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.
Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la
Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice.
3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale.
4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale
și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
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Obiectivul de politică 1 - O Europă mai inteligentă-Transformare
industrială inovatoare și inteligentă
Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a consolida capacitățile și
competențele în materie de cercetare și inovare, precum și preluarea tehnologiilor
avansate în toate regiunile din România

Investiții prioritare pentru a valorifica avantajele digitalizării pentru cetățeni,
societăți comerciale și guverne
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Investiții prioritare pentru a consolida creșterea și competitivitatea întreprinderilor
mici și mijlocii

Investiții prioritare pentru a consolida competențele legate de specializare
inteligentă
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Obiectivul de politică 2 - O Europă mai verde, cu emisii scăzute de
carbon și mai ecologică – Tranziția către o energie nepoluantă și
echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, adaptarea la
schimbările climatice și prevenirea riscurilor
Investiții prioritare pentru a promova măsuri de eficiență energetică și energia
din surse regenerabile
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Investiții prioritare pentru a promova adaptarea la schimbările climatice,
prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor
Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a promova gestionarea durabilă a
apelor

Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a finaliza sistemul de gestionare a
deșeurilor, pentru a promova tranziția la o economie circulară
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Investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea, infrastructurile verzi în
mediul urban și a reduce poluarea
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Obiectivul de politică 3 - O Europă mai conectată - Mobilitate și
conectivitatea regională a tehnologiei informației și comunicațiilor
Investiții cu un rang ridicat de prioritate pentru a dezvolta rețele transeuropene de
transport durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale,
inclusiv un acces îmbunătățit la rețelele transeuropene de transport, mobilitatea
națională, regională și transfrontaliera
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Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a promova mobilitatea urbană
multimodală durabilă

Investiții pentru a consolida conectivitatea digitală

19 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

Obiectivul de politică 4 - O Europă mai socială-Implementarea
Pilonului european al drepturilor sociale
Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii
prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, anticiparea nevoilor în
materie de competențe și sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii
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Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a îmbunătăți calitatea, eficacitatea și
relevanța pentru piața forței de muncă a sistemelor de educație și formare; pentru
a promova accesul egal la educația favorabilă incluziunii și la învățarea pe tot
parcursul vieții
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Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a favoriza incluziunea activă, pentru
a promova integrarea socioeconomică a comunității rome, pentru a consolida
accesul la servicii de calitate, pentru a aborda problema deprivării materiale și
pentru a investi în locuințe, asistență medicală și infrastructura de îngrijire pe
termen lung

22 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

23 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

Obiectivul de politică 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin
promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și
de coastă și a inițiativelor locale
Investiții prioritare pentru a promova dezvoltarea integrată și securitatea în zonele
urbane

Investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a sprijini dezvoltarea locală
integrată socială, economică, culturală și de mediu și securitatea
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor
priorități li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție
de prosperitatea relativă a statelor membre.
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai
puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în
mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor,
nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a
reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare
de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare
conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale.
Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6% din FEDR dezvoltării
urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților
dedicat autorităților urbane, sub denumirea
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021- 2027:
Concentrare tematică
 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
 Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate
 25% din FSE+ pentru incluziune socială
 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
Aspecte financiare (CFM)
 Forma principală de finanțare - granturile
 Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru
Fondul de Coeziune; 40% pentru regiunile mai dezvoltate.
 Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor
 TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția
operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
 Dezangajarea - regula „N+2”.
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Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE),
următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura instituțională, cât
și în cea strategică.

În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul
Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de
Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Transport (POT)
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare alocare
financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din domeniul
Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele din
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domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din cadrul
Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI
Valea Jiului.
În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat creșterii
capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului printre
direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.
Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze infrastructura
pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului National de Hematologie,
construcție și dotare pentru un Laborator de Referință National, precum și alte intervenții în
domeniul medical.
MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune
și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne
(Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru mangementul
frontierei și vize).
Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în
următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor
programe:
Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul
tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare.
Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție
instrumente financiare.
Prin Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în
domeniul turismului, culturii și patrimoniului cultural.

27 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

Capitolul 2. Analiza socio-economică a Comunei Ilovița
2.1. Scurt istoric

Comuna Ilovița fiind în vecinătatea municipiului Orșova și a municipiului Drobeta
Turnu-Severin este sub influența celor două municipii sub toate domeniile economice și
sociale alături de aspectele pozitive referitoare la relațiile de piată, fiind remarcate aspectele
pozitive referitoare la migrarea populației tinere către orașe, precum și preferința frecventării
instituțiilor de învățământ și cultură.
Satul Bahna este o așezare veche, care apare în documente încă din secolul al XIV-lea. În anul
1374 apare prima atestare documentară apreciată ca siliște dăruită de domn mănăstirii Vodița,
iar în anii 1424 – 1863 satul și moșia au aparțint de Mănăstirea Tismana. Satul Bahna a fost
reședință de comună între anii 1864 – 1892 și 1925 și 1938, după care, până în anul 1864, a
aparținut de comuna Vârciorova, iar mai apoi a trecut la comuna Ilovița de care aparține în
prezent. În anul 1984 satul avea o populație de 532 locuitori ce aveau ca ocupații de bază
creșterea vitelor, pomicultura și agricultura.
Localitatea Ilovița este amintită în hristoave în anul 1409 sub numele de Elhovița, iar moșia
apare stăpânită de Mănăstirea Tismana și în anul 1835 era locuită de 35 de familii. Până în anul
1964 satul aparținea de comuna Vârciorova, după care a devenit reședință de comună.
Localitatea Vârciorova a fost reședință de comună ce avea în administrare satele Ilovița,
Bahna și Moisești, așezată pe malul stâng al Dunării. În partea de est avea ca hotar satul GuraVăii, la vest orașul Orșova, la nord dealul Dohomna și la sud fluviul Dunărea, aproape de
insula Ada-Kaleh, acoperită de apele Dunării în anul 1968, ca urmare a construirii barajului
Porțile de Fier. Precum insula, și localitatea Vârciorova a dispărut sub apele Dunării odată cu
construcția barajului. Până în primăvara lui 1970 toate gospodăriile au fost strămutate la
Schela, în Vârciorova Nouă, vatra satului fiind inundată.
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.
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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.
Monumente istorice
În comuna Ilovița există mai multe monumente istorice: Moara din satul BAHNA, comuna
ILOVIŢA, cu numarul de identificare MH-II-m-B-10247 ce datează din anul 1890, Casa Maria
Ghiţă Str. Principală 130 sat BAHNA; comuna ILOVIŢA cu numarul de identificare MH-IIm-B-10248 ce datează din anul 1880, Casa de lemn Lungu Ghiţă sat ILOVIŢA, comuna
ILOVIŢA, nr. 422 cu numarul de identificare MH-II-m-B-10346 ce datează din anul 1880.
Mănăstirea Vodița din comuna Ilovita, județul Mehedinți reprezintă cea mai veche ctitorie
voievodală atestată documentar și totodată primul așezămant monahal din țara noastră
administrat autonom după regulile bisericii orientale stabilite de Sfântul Vasile cel Mare.

Biserica a fost ridicată între anii 1370-1372 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului
Vladislav I.
Încă de la înființare a fost înzestrată de domnitor cu valoroase odoare bisericești, bani și alte
venituri. Toate daniile făcute Mănăstirii Vodița de Vladislav Voievod au fost întărite ulterior
de către urmașii acestuia: Dan I, Mircea cel Batran, Dan al II-lea, Vlad Dracul și Radu cel
Frumos.
La sfarșitul secolului XIX din biserica celei mai vechi ctitorii voievodale atestate
documentar mai rămaseseră doar cateva ziduri, iar din chiliile înconjurătoare se mai vedeau
doar temeliile.

29 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

În vederea reconstruirii acestei străvechi mănăstiri, în luna martie 1990 s-a constituit, în
municipiul Drobeta Turnu Severin, Societatea „Vodița”, având binecuvântarea vrednicului de
pomenire Nestor Vornicescu, Mitropolitul de atunci al Olteniei.
La propunerea acestei fundații, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în
ședința din luna ianuarie 1991, reînființarea Mănăstirii Vodița, ca mănăstire de calugări cu
viața de obște.
În perioada 1991-1995 s-a construit aici un impunător corp de chilii, în care se mai afla stăreția
și trapeza mănăstirii. De asemenea, în anul 1995 a inceput execuția unei frumoase biserici de
lemn, la realizarea căreia au fost preluate și unele elemente din stilul tradițional maramureșan.
În prezent, noua biserică este terminată și a fost sfințită la data de 29 iulie 2001.
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.
2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă
Ilovița este situată în partea de sud-vest a teritoriului administrativ și se dezvoltă de-a
lungul drumurilor principale și a drumului judetean 607 C. Satul Ilovița este așezat la
confluența râului Bahna cu pârâul Racovaț. Are o populație de 1400 de persoane. Distanța de
la comună până la Dunăre este de 2 km. Satul Ilovița este străbătut de râul Racovăț care se
unește cu râul Bahna, având izvoarele undeva dincolo de Podeni (în preajma satului Gornenți);
împreună se varsă în golful Bahna, format de apele Dunării care au inundat gura de vărsare a
râului Bahna. Cel mai apropiat oraș este Orșova, la o distanță de 11 km, apoi Drobeta Turnu
Severin, la 25 km depărtare
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Reședința de comună - Ilovița este situată in partea de sud-vest a teritoriului
administrativ și se dezvoltă de-a lungul drumurilor principale și a drumului judetean 607 C.
Satul Ilovița este așezat la confluența râului Bahna cu pârâul Racovaț, direcția văii fiind
aproximativ nord - sud. Valea este relativ îngustă nedepășind 300 m și în mare parte este
ocupată de albia râului Bahna care colectează toate apele din zonă. Ca formă a vetrei, satul
Ilovița se intinde pe o lungime a văii pârâului Racovaț până la vărsarea acestuia în râul Bahna
și prezintă o ramificație spre est în punctul Prejneni, de-a lungul drumului judetean DJ 607 C.
Satul Ilovița se învecinează la est cu satul Bahna fiind despărțit de acesta prin Dealul
Câmpul Bahnei și Dealul Curchia. Spre vest și sud - vest, satul Ilovița, se învecinează cu
Municipiul Orșova, vecinătate asigurată prin Dealul Tarovăț. Spre sud, satul Ilovița se
învecinează cu drumul național 6 (drumul european 70) și cu fluviul Dunărea, limita fiind
închisă cu punctul Satul de Vacanță Bahna. Spre sud - est, satul Ilovița se învecinează cu
comuna Breznița de Ocol, fiind despărțit de aceasta prin Dealul Duhomna și Dealul Matorat,
iar spre nord, satul Ilovița se învecinează cu comuna Topleț din județul Caraș-Severin, fiind
despărțit de acesta prin Dealul Drănac.
Localitatea Bahna este situată în partea de nord - est a teritoriului administrativ, la
circa. 4 km față de satul de reședința, pe traseul DJ 607 C. Satul Bahna se învecinează la est cu
satul Moisești fiind despărțit de acesta prin Dealul Boldovin și Dealul Lenisca. Spre est, satul
Bahna se învecinează cu comuna Cireșu și în partea de sud - est, se învecinează cu satul
Bunoaica, ce aparține acestei comune, despărțirea de acestea fiind facuta prin Dealul Gogoeva
și Dealul Frasin.
În partea de vest, satul Bahna se învecinează cu satul Ilovița, iar la sud, are ca vecini
comunele Breznița de Ocol (satul Jidostița) și comuna Izvorul Bârzii (satul Schitul Topolniței),
fiind despărțite de acestea prin Dealul Duhonma și Dealul Matorat. În partea de nord, satul
Bahna se învecinează cu județul Caraș-Severin, granița fiind reprezentată de Dealul Grosanu,
Dealul Foienfir și Ogașul Racovaț.
Localitatea Moisești este situată în partea de nord a teritoriului administrativ, la circa. 8
km fată de satul de reședință și se accede în localitate din DJ 607 C pe traseul drumului
comunal 2, care este nemodernizat. Satul Moisești se învecinează la est cu satul Negrușa, care
aparține comunei Cireșu, despărțirea fiind făcută prin Dealul Boielaz și Dealul Găneacului, iar
la apus, se învecinează cu satul Bahna, la sud se învecinează cu DJ 607 C și râul Bahna și la
nord se învecinează cu județul Caraș-Severin, limita constituind-o Ogașul Racovăț.
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Comuna Ilovița deține o suprafață de 8364 ha din care în intravilan 161 ha în extravilan
8203 ha, o populatie 1316 de locuitori, 412 gospodării, 479 nr. locuințe, 2 grădinițe și 2 școli.
Conform datelor culese de la Institutul Național de Statistică, la data de 01.07.2020
populația comunei Ilovița se ridică la 1271 de locuitori din care 660 barbaţi si 611 femei, în
scădere față de recensământul anterior din 2011, când se înregistraseră 1316 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (97,11%). Pentru 2,81% din populație, apartenența etnică
nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(97,11%). Pentru 2,81% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate diversificat ceea
ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a veniturilor, respectiv
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată, de la activităţi comerciale la
prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ.
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile
comerciale. Locuitorii comunei Ilovița se ocupă cu agricultura şi cu creşterea animalelor.
Comuna dispune de asemenea de alimentare cu energie electricǎ, serviciu de salubritate,
telefonie fixă şi cablu Tv.
Ca instituţii publice, pe raza comunei Ilovița, putem aminti:
 Primăria si Consiliul Local Ilovița;
 Postul de Poliţie;
 Poștă;
 Gradinița de Copii Bahna și Gradinița de copii Ilovița;
 Școala cu clasele I-VIII Ilovița, Școala cu clasele I-IV Bahna;
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 Căminul Cultural Ilovița, Căminul Cultural Bahna, Căminul Cultural Moisești;
 Biserica din cadrul Parohiei Ilovița pentru satul Ilovița și 2 Biserici din cadrul Parohiei Bahna
pentru satele Bahna și Moisești.
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Capitolul 3. Analiza situaţiei existente
3.1. Aşezare şi relief
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Comuna Ilovița este situată în partea de sud-vest a teritoriului administrativ și se dezvoltă de-a
lungul drumurilor principale și a drumului județean 607 C.
Latitudine / Longitudine : 44° 45' 23" N / 22° 28' 22" E

Satul Ilovița este așezat la confluența râului Bahna cu pârâul Racovaț. Albia râului Bahna
colectează toate apele din zonă și, la vărsarea în Dunăre, formează Golful Bahna, unde se
găsește o așezare compusă din case de vacanță.
Valea este relativ îngustă nedepașind 300 m și în mare parte este ocupată de albia râului
Bahna care colectează toate apele din zona. Ca formă a vetrei, satul Ilovița se întinde pe o
lungime a văii pârâului Racovaț până la vărsarea acestuia în râul Bahna și prezintă o
ramificație spre est în punctul Prejneni, de-a lungul drumului județean 607 C.
Relieful este predominant deluros, cu trecere spre zona de munte, cu înaltimi variind
între 400-800 m, o bună parte a teritoriului administrativ fiind împădurit. Ca și caracteristică
generală, relieful comunei Ilovița este un relief de munte și podiș, iar cele 3 localități
componente ale comunei se situează pe văile Bahnei și Racovațului.
3.2. Solurile sunt brun acide montane și podzoluri, cu fertilitate medie. Din punct de
vedere geologic, teritoriul comunei Ilovița este constituit din formațiuni cristaline și
sedimentare. Formațiunile cristaline aparțin domeniului getic și sunt reprezentate prin sisturi
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cuarstice și gnaise, iar depozitele sedimentare sunt reprezentate prin marne, pietrișuri și calcare
organogene care apartin neogenului.
Terenuri cu riscuri naturale pe teritoriul comunei Ilovița se întâlnesc în lungul cursului
principalelor ape de suprafața: Bahna și Racovaț, precum și de-a lungul cursului mai multor
torenți care coboară de pe versanții de pe raza satelor Ilovița și Bahna.
Localitațile comunei Ilovița sunt situate în depresiuni, mărginite de dealuri și munți,
fiind afectate de anumite fenomene de degradare cum sunt: eroziunile torențiale realizate de
torenți (ogașe), eroziunile de suprafată realizate de șiroiri lineare, care se produc pe unele străzi
secundare (ulițe) ale localităților.

Datorită reliefului specific şi a structurii geologice a litologiei, comuna Ilovița are urmatoarele
categorii de terenuri:
 725 ha - terenuri acide,
 44 ha terenuri nisipoase,
 899 ha terenuri cu eroziuni de suprafată
 135 ha terenuri cu pietrișuri și stâncării.
Comuna Ilovița se încadrează în zonă seismic, e caracterizată prin Ks = 0.12 și cu o perioadă
de colț Tc = 1.
3.3 Clima se caracterizează prin ierni relativ lungi și cu zapadă abundentă și forte
răcoroase. Vânturile dominante din regiune, bat iarna din sectorul vestic (vest, nord - vest,
sud - vest), iar vara, vânturile au o intensitate redusă cu viteze anuale maxime mai mari de 20
m/sec.
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Clima este temperat-continentală cu ușoare influențe submediteraneene. Temperatura
medie a aerului în luna cea mai caldă (iulie) a anului este de: 30-35 grade Celsius, iar în luna
cea mai rece a anului este de: minus - minus 6 grade Celsius.
Media anuală a umiditatii relative este de 76%, iar cantitatea medie anuală de precipitații
este de 550 - 800 mm.
Curenții de aer predominant sunt din vest, nord - vest, nord - est, iar vitezele maxime anuale
ale vântului depășesc 20 m/s. Adâncimea de îngheț este 0,90 m.
Ape de suprafață – localitățile Ilovița și Bahna sunt străbătute de pârâul Racovăt și de râul
Bahna. De asemenea, sunt mai multi torenți care coboară de pe versanți și care pot produce
viituri și chiar inundații, și anume:
 În satul Bahna: Ogașul Bisericii,Ogașul Foienfirului, Ogașul Mare, Ogașul Cimitirului,
Ogașul Topolii;
 În satul Ilovița: Ogașul lui Ricu, Ogașul lui Stănila, Ogașul Curchiei, Ogașul Trestiei,
Ogașul Arveți, Ogașul Clepei, Ogașul Sudoamelor, Ogașul Lespezi, Ogașul lui Crăciun,
Ogașul Cimitirului, Ogașul Puiu Baca.
Ape subterane - polii din acumulări în pătura de alterare a rocilor cristaline au o presiune
redusă și capacitate mică de înmagazinare. Adâncimea la care se află aceste acumulări este
între 2 - 4 m.
3.4 Flora si fauna
Flora este constituită din specii vegetale (arbori, arbuști și ierburi) distribuite în
concordanță cu structura geologică, caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice
sau altitudini. Fauna este una diversificată și reprezentată de mai multe specii de mamifere,
păsări, pești, amfibieni și reptile, unele protejate prin lege.
Datorită condițiilor deosebite de clima, relief și sol, viața pulsează cu intensitate și
decorul fermecator al naturii este format din numeroase și diverse specii de plante și animale.
Teritoriul comunei este caracterizat prin prezența unor habitate naturale specifice stepei și
silvostepei astfel:


Covorul vegetal are caractere de munţi scunzi; se încadrează în etajul nemoral (al
pădurilor de stejar), subetajul de amestec fag - gorun; în partea de S si SV pe suprafeţe
apreciabile se dezvolta păduri submediteraneene de stejar pufos (Qvercus pubescens, Q.
virgiliana), carpinita (Carpinus orientalis), gorun balcanic (Q. dalechampii), cu
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sambovina (Celtis australis) și nuc (Juglans regia) sau cu alun turcesc (Corylus colurna),
versantul dunărean etc;
 Pădurile de fag sunt alcătuite din fagul balcanic (Fagus sylvatica);
 În zonele de podis, îndeosebi pe calcare se dezvoltă tufiȘuri de tip submediteranean
(„şibleacuri”), alcătuite din specii submediteraneene, carpato - balcanice și sud europene termofile precum: mojdreanul (Fraxinus ornus), carpinita, liliac (Syringa,
vulgaris), corn (Cornus mas), scumpia (Cotinus coggigria), darmox (Viburnum
lantana), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), nuc etc.

 Covorul vegetal din Podișul Mehedinți, ca urmare a populării permanente din trecutul
preistoric, a suferit schimbări mari atât ca suprafața, cât și ca structură și compoziție;
pădurile au fost defrișate pe suprafete întinse (peste 40 %) iar locul lor a fost luat de
pajiști și terenuri cultivate, astfel ca, pe alocuri, este greu de restabilit covorul vegetal
natural; de asemenea, în locul pădurilor defrisate sunt larg dezvoltate tufărișurile de
ienupar și grupări de ferigă.
 Particularitatea faunei din comună constă în prezenta numeroaselor elemente faunistice
de diferite origini, îndeosebi sudice; existând o diversitate mare de medii de viată pe o
suprafață relativ restrânsă, se găsesc numeroase animale specifice în egală măsură
regiunilor de munte, de deal, de lunci etc; dintre reptile, o nota aparte o dau doua specii
mediteraneene: vipera cu corn (Vipera ammodytes), care preferă suprafetele calcarose și
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broasca țestoasă de uscat (Testudo hermanni hermanni), localizată mai ales în regiunile
cu tufărisuri și pământ afânat și la liziera pădurilor;
 Dintre batracieni aici trăieşte broasca râioasă cafenie (Bufo bufo), tritonul (Triturus
vulgaris) si salamandra (Salamandra salamandra);
 În 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;
 În padurile de fag din partea nordică și nord-vestica traieste ursul (Ursus arctos) animal specific padurilor de munte; tot în padurile de fag și de fag cu gorun traiesc:
veverița (Sciurus vulgaris), jderul (Martes martes), viezurele (Meles meles), căprioara
(Capreolus capreolus)
Individualitatea geografică a teritoriului susține o alternanța a pădurilor de fag și gorun
iar clima cu influențe submediteraneene a avut un rol însemnat în configuratia actualei
structuri vegetative.

Mare parte a calcalelor sunt despădurite sau acoperite cu păducel, corn, porumbar,
scumpie, ienupăr, liliac și amestec de fagi izolați. În multe locuri liliacul salbatic formeaza
adevarate paduri.
Compoziţia floristică a pajiștilor este, de asemenea, abundentă în elemente mediteraneene
întalnindu-se aici pajiști care acopera o mare parte a terenurilor cu păduri defrișate. Drumurile
forestiere au înlesnit defrișarea doar în partea de est a ținutului se observa a conservare mai
bună a pădurilor.
Locul fosilifer Bahna este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic) situată în județul Mehedinți, pe teritoriul
administrativ al comunei Ilovița.
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Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Mehedinți (în Podișul Getic, în Munții
Almăjului și Locvei), pe teritoriul vestic al satului Bahna și cel nordic al localității Ilovița.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și se
întinde pe o suprafață de 10 hectare.
Aria protejată este inclusă în Parcul Natural Porțile de Fier și reprezintă o zonă depresionară
în bazinul râului Bahna, unde, în mai multe nivele litologice (strate cu conglomerate
de calcare, argile, argile marnose și marne și marnă) se află importante depozite de faună
fosiliferă (constituită în cea mai mare parte din moluște, echinide și foraminifere) datată
în sarmațian.

Satele Ilovița și Bahna sunt incluse în Parcul Natural Porție de Fier, ceea ce face ca
pe teritoriul comunei și în împrejurimi să existe trasee ecoturistice frecventate de cei care
doresc să îmbine activitățile de recreere și agrement cu cele instructiv-educative: Traseul
Ecoturistic Ţarovăţ, Traseul Ecoturistic Racovăț-Boldovin
Rezervaţia paleontologică Bahna (Racovăţ, Lespezi, Curchia) este prima rezervaţie
paleontologică din România, cu o faună fosilă de circa 16 milioane de ani. În astfel de arii
protejate, colectarea de fosile şi roci este absolut interzisă. Chiar în marginea localităţii Iloviţa,
într-un afloriment de forma unui amfiteatru, este conservat fundul mării sarmaţiene, în care
trăiau melci, scoici, corali acum 16 milioane de ani.
Datorita reliefului specific și a structurii geologice a litologiei, comuna Ilovița are
urmatoarele categorii de terenuri: 725 ha - terenuri acide, 44 ha terenuri nisipoase, 899 ha
terenuri cu eroziuni de suprafata 135 ha terenuri cu pietrișuri și stâncării.
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Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Ilovița este constituit din formațiuni
cristaline și sedimentare.
Formațiunile cristaline apartin domeniului getic și sunt reprezentate prin sisturi cuarstice
și gnaise, iar depozitele sedimentare sunt reprezentate prin marne, pietrișuri și calcare
organogene care apartin neogenului.
Porțiuni din soluri sunt usor mecanizabile, în general fertile, au proprietăți fizice
favorabile, dispun de substante nutritive bogate, au o alimentare freatică foarte bună și pot fi
folosite pentru culturi.

Nisipul este plantabil, permitând obținerea unor recolte bogate în ansamblul economic și
geografic al comunei. Suprafaţa agricolă 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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Vegetația cultivată cuprinde culturi porumb, cartof, sfecla de zahăr, legumele care nu au
nevoie de prea multă caldură și tolerează umiditatea mare. Din această categorie ar putea face
parte: fasolea, mazărea, varza (gulie, conopidă etc), bobul, dovleacul, etc.
Vegetația spontană a suferit în ultimele două secole modificări însemnate, ca urmare a
intervenției omului care a defrișat pădurile de pe suprafețe întinse, determinând despădurirea
Câmpiei în scopul transformării lor în zone pentru practicarea agriculturii sau pașunării
animalelor. Lunca Dunării a fost de asemenea afectată de marile transformari precum
indiguirile, desecările și irigațiile.
3.5 Reteaua hidrografică
Dunărea, cel de-al doilea fluviu ca lungime si debit din Europa, dupa Volga (3690) km
și un bazin hidrografic de 817 km pătrati, își desfașoară cursul pe teritoriul României pe o
distanța de 1075 km, între Bazias și Sulina, iar pe teritoriul județului Mehedinți pe o
distanță de 220 km din amonte de gura de vărsare a pârâului Poloteva, localitatea Șvinita
pâna în apropierea vărsării Drincei în Dunăre, la Cetate. Distanța de la comună până la fluviul
Dunăre este de 2 km.
Din antichitate și până în anul 1453, fluviul a fost fluviu roman. După căderea
Constantinopolului Dunărea devine fluviu turcesc.
Abia în anul 1829, Pacea de la Adrianopol stabilește libertatea navigației pe Dunșre,
fluviul devenind apă internațională.
Râul Bahna se află în apropierea satului Iloviţa, după confluenţa cu râul Racovăţ.
Râul Bahna este un curs de apă, afluent al Dunării.
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3.6 Zona industrială – lipsește, iar pe raza comunei Ilovița nu exista nici exploatări
miniere sau petroliere și nici depozite sau rezervoare, ori alte capacităti de stocare.
Resurse naturale - subsolul dispune de rezerve reduse de cărbune brun (cu posibilități
reduse de exploatare) și calcare pentru fabricarea varului pe Valea Racovățului și în punctul
Bechet și Duhomna.
Teritoriul administrativ al comunei Ilovița se află în imediata apropiere a Golfului Bahna și a
Mănăstirii Vodița, comuna Ilovița reprezentând din punct de vedere turistic un tranzit pe valea
Bahnei spre rezervațiile naturale și fosilifere Curchia și Lespezi și spre Dealul Duhomnei unde
se află o pădure în suprafață de 50.00 ha, care constituie un monument al naturii, find declarată
rezervație naturală de interes național.
Pe baza particularitaților geografice și a resurselor turistice, comuna Ilovița se poate
dezvolta cu zone de agrement pentru case de vacanță.
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 desfasoară
activitatea urmatoarele categorii de societați: 10 Societați cu raspundere limitată, 4
Intreprinderi individuale și 5 Persoane fizice autorizate. Acestea au o cifră de afaceri cuprinsă
intre 10.000 şi 30.000 de Ron pe an, iar domeniile de activitate pe care le desfasoară sunt:
comerț cu amănuntul, producție produse de panificație, lucrări de construcții rezidențiale și
nerezidențiale, exploatare forestieră, facilități de cazare.
3.7. Infrastructură
O componentă importantă a spațiului rural și un element de prim ordin al resurselor
dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale: infrastructura fizică și
infrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului de civilizație și de dezvoltare a
satelor.
3.7.1. Infrastructura de transport rutier
O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării incluziunii
sociale și a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de infrastructură. În
zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare
naționale și, prin urmare, reprezintă principalele centre economice, sociale și cultural ale
județului și obiective de interes local. Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor
rurale depinde în mod esențial de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază
existente.
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În perspectiva viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție competitivă
pentru investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață în
comunitate și servicii sociale corespunzătoare.
Drumurile, în mediu rural, reprezintă principala cale de transport.
Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce se desfășoară pe aceste
drumuri mai au mult de recuperat până a ajunge la ceea ce reprezintă normalitate la nivelul
Uniunii Europene. Deși infrastructura de bază a zonelor rurale (drumurile, alimentarea cu apă
și infrastructura canalizării) a fost susținută în ultimii ani atât prin fonduri naționale, cât și prin
fonduri UE, aceasta este încă subdezvoltată, limitând creșterea economică și gradul de ocupare
a forței de muncă, și afectează negativ calitatea vieții populației rurale.
Administrația publică locală și-a propus, în conformitate cu lista de investiții incluse în
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița pentru perioada 2021-2027, modernizarea
drumurilor comunale în satele Iloviţa, Bahna şi Moiseşti, amenajare și construire pod râul
Bahna, punctul plai, precum şi amenajări şi regularizări de torenţi şi ogaşe.
Transportul în comun
Transportul în comun se caracterizează prin aceea ca pe teritoriul comunei Ilovița nu
există unitați sau rețele de transporturi, transportul auto pentru călători și mărfuri se face prin
firme specializate cu sediul în municipiul Orșova și în municipiul Drobeta Turnu-Sevenin.
Locuitorii comunei sunt deserviți zilnic prin curse regulate de autobuze sau microbuze
apartinând unor firme specializate pentru transporturi în comun.
Distanta de la reședinta de comună și până la cel mai apropiat oraș - Orsova, este de 11
km pe DJ 607, care se intersectează cu DN 6 (drumul european 70), care face legătura atât cu
municipiul Orșova, cât și cu municipiul Drobeta Turnu-Severin, care se află la o distanța de 25
km.
Distanțele de la satul de reședință și până la localitațile componente comunei sunt urmatoarele:
- 4 km până în satul Bahna,
- 8 km până în satul Moisești.
3.7.2. Utilităţi publice
3.7.2.1. Alimentare cu apă și canalizare
În prezent, în localitățile comunei Ilovita nu dispun de alimentare cu apă în sistem
centralizat, alimentarea cu apă făcându-se din fântâni publice și private săpate și din izvoare.
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Canalizarea - în localitățile componente ale Comunei, nu există canalizare în sistem
centralizat, locuitorii utilizand latrine uscate, iar apele pluviale se scurg libere pe rigole sau
șanturi spre râul Bahna și spre pârâul Racovăt,
Administrația publică locală și-a propus, în conformitate cu lista de investiții incluse în
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița pentru perioada 2021-2027, inființarea
rețelei publice de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare pentru a deservi populația
comunei, aceasta fiind una dintre prioritățile comunei.
Având în vedere situația existentă, se menționează că este strict necesară respectarea
legislației privind protecția apelor, prin asigurarea unei distanțe de protecție de 10m în
jurul captărilor acviferelor și prin realizarea sistemului de canalizare al apelor uzate (conform
Legii apelor nr.107/1996, art.16 și19; HG 930/11.08.2005 a Normele speciale din 11august
2005 privind caracterul și mărimea zonelor de proțectie sanitară și hidrogeologică și a
Ordinului 119 din 4 feb.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind
mediul de viață al populației).
3.7.2.2 Alimentarea cu energie electrică
În prezent, majoritate locuinţelelor sunt conectate la reţeaua de electricitate.
Alimentarea cu energie electrică a Comunei se face din stația de transformare 220/110
I20 kv Drobeta Turnu-Sevenin prin intermediul LRA, 20 kv pe stâlpi de beton. Din LEA 20
KV fiind racordate:
 3 posturi de transformare în satul Ilovita,
 1 post de transformare în satul Bahna,
 1 post de transformare în satul Moisești. Traseele retelei de medie tensiune 20 kv și
înaltă tensiune 220/110 kv și posturile de transformare sunt poziționate pe plansee IT și
echipare tehnico-edilitară
O necesitate în viitor care se impune este alimentarea cu energie electrică a locuințelor
agricole neelectrificate, ridicarea nivelului calitativ al întregii echipări tehnice prin
modernizare și retehnologizare. Administrația publică locală și-a propus, în conformitate cu
lista de investiții incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița pentru perioada
2021-2027, extinderea și modernizarea rețelei de iluminat stradal la nivelul comunei Ilovița
prin realizarea unei instalații de iluminat LED şi înfinţarea de parcuri fotovoltaice. Aceasta este
necesară atât pentru protejarea mediului, în vederea unei evolutii cu efecte benefice și
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durabile asupra teritoriului, cât și pentru asigurarea parametrilor tehnici nominali ai fiecărei
instalații în scopul creării confortului necesar tuturor beneficiarilor.
3.7.2.3 Rețelele de internet și de telecomunicații
În comuna Ilovița există atât rețea de telefonie fixă cât și mobilă, având acoperire în toate
rețelele naționale. Comuna Ilovița dispune de rețeaua de televiziune prin cablu, dar și cu
ajutorul antenelor de la diverși furnizori de televiziune.
De asemenea, comuna are acces la internet tot printr-o retea din fibra optică, internetul
funcționând în sediul Primăriei și al școlilor.
3.7.2.4 Rețeaua de alimentare cu gaze naturale
În comuna Ilovița nu există rețea de alimentare cu gaze pentru populație. Atât datorită
lipsei fondurilor, cât și datorită costului ridicat de racordare a gospodariilor la rețeaua de
gaze, un astfel de proiect de înființare a rețelei de distibutie a gazelor natural către populație
nu s-a realizat până în prezent. Aceastǎ utilitate edilitarǎ este greu de realizat deoarece în zona
nu se află Rețea Naționala de Distibuție Gaze Naturale.
3.7.2.5 Serviciul public de salubritate
La nivelul comunei există un contract pentru colectarea deșeurilor cu un operator
economic – contract de delegare a gestiunii.
Depozitarea necontrolată a deșeurilor și/sau dejecțiilor constituie o sursă majoră de
poluare și degradare a terenurilor. Problema deșeurilor este tot mai acută datorită creșterii
cantității acestora, timpul de degradare al acestora fiind destul mare. Acesta se poate întinde
pe mai multe generații.
Odata cu integrarea țării în Uniunea Europeană, problema gestionării deseurilor a devenit
importantă, atat datorita normelor de mediu ce trebuie respectate la nivel european,

cât și

datorită creșterii cantității acestora. De aceea reprezintă o prioritate urmărirea și interzicerea
depozitării necontrolate a deșeurilor menajere, concomitent cu derularea unor campanii de
conștientizare a locuitorilor. Comuna Ilovița are în prezent un contract pentru colectarea
deseurilor cu un operator economic, asigurandu-se astfel gestiune eficientă a

colectării

deșeurilor. Cu toate acestea, se mai depun deșeuri pe marginea drumurilor, pe albiile cursurilor
de apă, în păduri si pe terenurile agricole. Depozitarea necontrolată a deșeurilor constituie o
sursa majoră de poluare și degradare a terenurilor. Reziduurile sunt depozitate fără a se ține
seama de natura lor: textile, sticlă, metal, mase plastice, etc.
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Lucrarile de administrare și întreținere a domeniului public precum:
 curațarea șanțurilor și rigolelor;
 lucrări de întreținere a drumurilor comunale și sătești;
 decolmatarea podețelor, șanțurilor și rigolelor;
 colectarea deșeurilor de la coșurile publice și transportarea acestora în spatiul special
amenajat;
 cosirea ierbii de pe domeniul public al drumurilor comunale;
 curațirea vegetației de pe drumurile comunale care încurcă circulația.
Aceste lucrări se realizează în cea mai mare măsură cu persoane beneficiare a ajutorului
social, apte de muncă (Legea 416/2001 privind venitul minim garantat), cu cetățenii, care au
obligația de a participa la lucrările edilitar-gospodărești, conf. OG 21/2002 privind
gospodărirea localitătilor urbane și rurale.
Lucrările edilitare ce nu pot fi executate cu beneficiarii de ajutor social, sunt executate cu
fonduri de la bugetul local.
3.7.3. Locuinţe
Având în vedere că fondul locuibil este într-o stare medie și indicii de locuire indică un
confort sub medie la nivel județean, regional, national, se apreciază că trebuie continuată
îmbunatațirea nivelului de confort al locuințelor existente prin:
 Reparare, consolidare, modernizare;
 Extinderi cu camera de locuit;
 Extinderi cu dependinte și anexe;
 Extinderea lucrărilor de alimentare cu apă;
 Introducerea canalizării.
Necesitațile de teren pentru construcții de locuit se pot satisface eficient doar prin
asigurarea unui flux productiv de funciar în toate zonele intravilanului, care să furnizeze
permanent investitorilor terenuri aflate în proprietate particulară.
Extinderile în suprafețe mari pe terenuri agricole introduce în intravilan fără rețea
stradală se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate în reglementările urbanistice).
Zona de locuit este prevazută a fi protejată de zonele producatoare de disconfort. Astfel, au
fost rezervate zone de protecție sanitară a locuințelor dimensionate conform normelor și
prevazute în general cu plantații de protecție.

47 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

Fondul de locuinţe construite este unul dintre punctele forte ale spaţiului rural analizat,
care spre deosebire de alte elemente componente ale acestui spaţiu, a înregistrat după 1990 o
evoluţie favorabilă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.
3.8 Populația
Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu, astfel
cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia în timp reprezintă punctul
de pornire al tuturor analizelor. Populația rurală reprezintă cea mai dinamică componentă a
spațiului rural și o resursă potențială deosebit de importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol
hotărâtor în definitivarea politicilor de dezvoltare rurală.
Populaţia comunei Ilovița, reprezentată prin totalitatea oamenilor ce locuiesc pe teritoriul
acestui spaţiu geografic, diferă ca număr în decursul zecilor şi sutelor de ani.
Evoluţia demografică a comunei Ilovița, aşa cum rezultă din statisticile vremii, reflectă
atât dezvoltarea în timp a localităţii, cât şi procesul istoric de formare a satelor acesteia.
Numărul exact de locuitori, la o anumită dată, se poate afla numai în urma recensămintelor.
Este cunoscut faptul că spaţiul comunei Ilovița a fost locuit încă din cele mai vechi
timpuri, dar datele despre populaţia aşezată aici nu sunt precise.
La nivelul anului 2020 comuna Ilovița are o populaţie totalǎ de 1271 locuitori. Astfel, din
punct de vedere procentual populaţia comunei Ilovița reprezintǎ aproximativ 0,7% din
populaţia totalǎ a judeţului Mehedinți.
Nu se întrevăd evoluţii deosebite pe termen scurt şi mediu la acest capitol. Singurele
măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică sunt cele legate de
activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce depind in mare parte de
administraţia locală.
Conform datelor culese de la Institutul National de Statistica, la data de 01.07.2020
populația comunei Ilovița se ridică la 1271 de locuitori din care 660 barbati și 611 femei, în
scădere față de recensământul anterior din 2011, când se înregistraseră 1316 locuitori.
Indicatori demografici
În cadrul populaţiei comunei Ilovița nu a existat niciodată o egalitate numerică între sexul
masculin şi cel feminin.
Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2020, conform datelor
oferite de Institutul Naţional de Statistică, din numărul total al locuitorilor 1271, 660 persoane
(51,92%) sunt bărbaţi şi 611 (48,08%) sunt femei.
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Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau scăderea
numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile natalităţii, respectiv a
numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a numărului persoanelor decedate, în
cursul unui an.
Scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al
transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.
Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată într-un întins spaţiu
exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea biologică a colectivităţii Ilovița.
Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă schimbărilor ca urmare
a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a mişcării migratorii (imigrările şi
emigrările).
Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei populaţii, reprezintă o
componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi mortalitate. Totuşi, importanţa
mişcării migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul reproducerii populaţiei,
deoarece, prin intermediul acesteia se realizează numai o deplasare a unor efective de populaţie
dintr-o colectivitate în alta. Evoluţia în timp a numărului şi structurii populaţiei este şi
rezultatul mişcării migratorii.
Mişcarea migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care constă în
schimbarea statului rezidenţial. Datorită existenței și permanentizării fluxurilor de populație
urban- rural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere numerică și procentuală evidentă a
numărului de locuitori prezenți în comună.
3.9. Forţa de muncă
La nivelul comunei Ilovița îşi desfǎşoarǎ activitatea SRL-uri, II-uri, PFA-uri având ca
domeniu de activitate comerţ cu amanuntul, alimentaţie publicǎ, lucrari de construcţii clădiri
rezidențiale și neredențiale, exploatare forestieră și facilități de cazare.
Forţa de muncă din comuna Ilovița, este cuprinsă din angajaţii Consiliului Local,
angajaţii societăţilor comerciale din comună (magazine), şi celelalte societăţi mai importante.
Forța de muncă: potrivit datelor statistice de la ultimul recensământ din anul 2011,
populația activă reprezintă 45% din total populație, din care populația ocupată este de 94%
persoane, în special în sectorul agricol privat.
 Unitațile de producție: În teritoriul comunei sunt incinte pentru obiective economice
(de depozitare si agrozootehnice) în proprietate privată și a persoanelor fizice.
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 Resursele naturale - solurile productive, pretabile culturilor mari, pretabile
legumiculturii.
De asemenea, în subsol există rezerve mari de agregate naturale (nisipuri, pietrișuri și
balast) exploatabile din carierele din lunca Dunării, necesare construcțiilor,
 Instituții publice și servicii: Învățământ, asistență medicală, dotari culturale și
administrative,
În general, satisfac necesitațile locuitorilor;
 Infrastructura și echiparea tehnico-edilitară:

reteaua rutieră este în general bine

dezvoltată și asigură legătura între toate localitațile județului,
Pe teritoriul comunei, contrar resurselor existente, nu au fost inființate activități
economice (mica industrie) care să valorifice potențialul de care dispune comuna, uman și
material.
Activitațile care functionau pana în anul 1990 au fost desființate, fermele de animale
depopulate, desființate, iar spațiile de depozitare și incintele fostelor ferme s-au privatizat.
La acest moment, pe raza comunei nu exista unitati de creștere a animalelor.
În prezent, principalele activități economice întalnite în comuna Ilovița, sunt: agricultura
și prestari servicii (lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale, comerț cu amanuntul,
exploatare forestieră, facilități de cazare).
Domeniile în care se poate investi cu succes sunt:
 ferme de creștere a animalelor

 piscicultura;
 agricultura;
 legumicultura;
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 linii de prelucrare a producției agricole;
 valorificarea resurselor de balast și nisip;
 parcuri de mașini și utilaje agricole;
 servicii;
 industria ușoara (exista forța de munca disponibilă);
 turism (facilități de cazare pentru agroturism).
În concluzie, localitatea Ilovița dispune de potențial natural valorificabil în special în
domeniul turismului și agriculturii, astfel ca evoluția comunei în perspectivă trebuie orientată
spre o valorificare eficienta a potențialului de care dispune.

3.10 Agricultura
Agricultura este activitatea de bază a locuitorilor din comuna Ilovița, suprafata
agricolă fiind exploatată în proportie de 89% din gospodaria individuala. În ceea ce priveste
profilul producției agricole, comuna Ilovița se încadrează în zona de munte profil pășuni,
păduri și creșterea animalelor.

Baza tehnico-materială pentru exploatarea terenurilor agricole este reprezentată de
utilaje proprii ale proprietaților particulare, și anume: 8 tractoare, 3 motocositoare, 2 pluguri
pentru tractor, 138 pluguri cu tracțiune animală, 50 grape cu tracțiune animală, 1 combină
autopropulsată pentru recoltat cereale păioase, 3 remorci pentru tractor, 3 autovehicule pentru
transport marfă cu capacitate pana la 1,5 tone, 2 autovehicule pentru transport mărfuri cu
capacitate peste 1,5 tone, 153 cane și căruțe.
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Fondul funciar – suprafața teritoriului administrativ al comunei Ilovița este de 8.243 ha,
suprafața teritoriului intravilan este de 40 ha, suprafața ocupată de păduri este de 4.767 ha, iar
suprafața agricolă este de 1.923 ha, din care: 1.054 ha - arabil, 842 ha – pașuni și fânete, 27 ha
- vii și livezi.
Pașunile și fânetele sunt apreciabile ca suprafața la nivelul comunei, sunt în proprietate
particulară, si sunt exploatate relativ eficient datorită fertilitații crescute a solului. Astfel,
numarul de animale crescute în gospodaria particulară este mediu, raportat la potentialul
agricol.
În concluzie activitatea agricolă favorabilă sectorului zootehnic și celui cerealier
înregistrează

un declin ușor rezultat al situației actuale din economie -lipsa fondurilor bănesti

pentru fertilizarea și ameliorarea terenurilor, prețuri mari la lucrările agricole, și nu în ultimul
rând valorificarea necorespunzatoare a produselor obținute. Baza tehnico-materială la nivelul
comunei este redusă. Rezultă faptul că gospodaria privată lipsită de utilaje, în care predomină
persoane îmbătrânite,

nu se poate dezvolta singură fără fenomenul asociativ în ferme, fără

sprijinul statului prin subvenționare și organizarea sistemelor de colectare și vânzare a
produselor agricole și animaliere.
Gospodariile au în proprietate teren agricol, locuitorii practicând o agricultură de
subzistentă,

ceea ce reprezintă un dezavantaj prin prisma obiectivelor actuale de dezvoltare

ale politicii agricole europene.
Creșterea animalelor reprezintă una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale locuitorilor zonei
studiate. Dezvoltarea acestei ramuri a agriculturii a fost favorizată de terenurile agricole
fertile și de pașunile
relativ întinse care asigură pașunatul în timpul sezonului cald și plantele de nutreț care, prin
cosit, asigură necesarul din sezonul rece (aproximativ 842 ha).
La nivelul comunei Iloviţa, sunt înregistrate un număr de 500 de bovine, din care: 220 - vaci și
bivolițe, 4 - juninci gestante, 100 - boi de muncă, 120 - tineret femel, 56 - tineret mascul, 1.213
- porcine, 1.250- ovine, 250 - caprine, 14 – cabaline, 15.600 - păsari.
3.11 Turismul și meșteșugurile
Sectorul serviciilor s-ar putea dezvolta prin ridicarea potențialului agroturistic al comunei
ținând cont de peisajele oferite de natură, aerul curat și tradițiile existente în zonă. Comuna
Ilovița intră în limita Parcurilor Naturale Porțile de Fier și Domogled - Valea Cernei. Limita de
est a Parcului Natural Porțile de Fier urmează aceeași limită cu cea a județului Mehedinți, pe
Dealul Dranacului, trece pe valea Racovațului, prin satul Ilovița, traversează valea Jidoștiței la
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vest de Susița și merge spre sud pana la fluviul Dunărea pe la est de Dealul Varanicului.
Comuna Ilovița dispune de un cadru natural deosebit, principalul element atractiv al
comunei fiind relieful, prin frumusețea peisajului, valoarea turistică, a reliefului fiind
amplificată de factorii geografici, climat, retea hidrografica și vegetație.
Totodată, comuna Ilovița se situează în calea fluxurilor turistice care se deplasează spre
partea de nord a judetului,comunele: Cireşu, Balta, Podeni, Oraşul Baia de Aramă. 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.
Unul dintre obiectivele turistice din zonă este Mănăstirea Vodița din comuna Ilovița,
județul Mehedinți care se afla în apropierea satului Varciorova din judetul Mehedinti și
reprezintă cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar și totodată primul așezamânt
monahal.

Rezervaţii naturale: Dealul Curchia, Dealul Lespezi şi Dealul Duhovna, face parte din
Parcul Natural "Porţile de Fier"; Monumentul "Crucea" cu alfabet chirilic, situat în satul
Bahna.
Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ expansiune în
ultimele decenii.
Turismul cultural este o formă de turism care se adresează unei sfere mai largi de turişti şi se
realizează prin vizitatrea obiectivelor patrimoniului istoric (vestigii arheologice, monumente,
edificii religioase, muzee etnografice şi de obiective de tehnică populară), vizitarea muzeelor,
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participarea la evenimente culturale (spectacole folclorice de muzică, dans, sărbători
tradiţionale, expoziţii). Şi această forma de turism se adresează unui public avizat şi reprezintă
o formă modernă de a petrece vacanţa.
Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti cautǎ odihnǎ și relaxare, alţii aventurǎ, unii
turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti vor sǎ descopere locuri noi sau sunt interesaţi de
obiectivele cultural - istorice sau de manifestǎrile culturale.
Turismul ecumenic sau monastic a apărut încă din evul mediu şi s-a dezvoltat foarte puternic
în timpurile moderne. Pelerinajul a condus la construirea de drumuri şi aşezări, a făcut să
înflorească comerţul şi industriile, a popularizat aspectele culturale ale acestora. După anul
1989, odată cu redobândirea libertăţii de credinţă, în zonă s-a manifestat o creştere a interesului
pentru spiritualitatea religioasă materializată prin vizitarea unor aşezăminte ca, Mănăstirea
Vodiţa.
Refacerea sǎnǎtǎţii se numarǎ de asemenea, printre motivaţiile turistice frecvent întâlnite.
Principalele resurse locale ce pot revitaliza sectorul turistic sunt:
 Produse agricole:
- Produse lactate – în comunǎ existând crescǎtori de animale;
- Fructe, legume
 Meşteşuguri tradiţionale
În ceea ce priveşte domeniul turismului, Consiliul Local al comunei Ilovița va avea
în vedere urmtoarele obiective:
- Cu o modernizare a infrastructurii în general, şi cu precǎdere a cǎilor de circulatie
rutierǎ, a reţelelor de alimentare cu energie electricǎ, apǎ şi canalizare, vor putea fi promovate
forme de turism şi produse turistice noi: turism de week-end, turismul de recreere,
agroturismul.
- Comuna este favorabilă turismului de tranzit și agroturismului în această zonă
pitorească prin peisaj și cadru natural.
3.12 Educație
În anul şcolar 2019-2020, în comuna Ilovița, activitatea didactică se desfașoară în patru
unitați școlare, dintre care două grădinițe și două școli, una cu clasele I-VIII, în satul Ilovița și
una cu clasele I-IV în satul Bahna. În cadrul acestor unități de învătământ existente în comuna
Ilovița predau cadre didactice calificate.
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Starea fizică a cladirilor în care se desfășoară procesul de învătământ nu se află la
standardele corespunzatoare desfașurării activității de predare, toate clădirile necesitând
renovari.
De asemenea, este necesară construcția unei săli de sport și amenajarea unor terenuri de
sport multifuncționale

pentru elevi, iar langă grădinițe este recomandată amenajarea unor

locuri de joacă.
Totodată, în fiecare an din bugetul local sunt alocate fonduri pentru întreținerea curentă și
igienizarea tuturor clădirilor în care funcționează școlile și grădinițele de pe raza comunei
Ilovița.Cadrele didactice împreuna cu elevii desfășoară diverse activitați social-educative cu
sprijinul părinților.
3.13 Cultura, sport și agrement
Obiceiurile tradiționale s-au integrat în viata social-culturala a satului contemporan,
accentuandu-se valențele lor sociale și etice, funcția lor formativ-educativă, modelând omul
în spiritul generosului etos popular.
În comuna Ilovița functionează următoarele instituții culturale:
• Cămine Culturale - în comuna Ilovița exista trei camine culturale. Căminul din satul
Moisești este reabilitat, cel din satul Bahna este reabilitat și dotat, iar Căminul Cultural din
satul Ilovița nu a fost reabilitat și nici dotat.
Activitățile desfășurate în cadrul căminelor culturale vizează:
- Promovarea și conservarea patrimoniului imaterial;
- Reprezentarea comunei la diferite activități culturale;
- Organizarea de programe cultural-artistice cu diferiți parteneri locali și nu numai.
- Cercetarea etnografică;
- Organizarea de spectacole cultural-artistice în parteneriat cu școala din Comuna Ilovița;
Administrația publică locală și-a propus, în conformitate cu lista de investiții incluse în
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița pentru perioada 2021-2027, amenajare zonă
verde de agrement, înființare centru multifunctional în cadrul caruia pot fi organizate activități
legate de creșterea nivelului de educatie al populației, zone de studiu, workshop și/sau
brainstorming dar și prezentari sau conferinţe pe teme de utilitate publică care au ca scop
dezvoltarea comunei, zone pentru practicarea diferitelor tipuri de activități sportive.
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În comuna Ilovița există mai multe monumente istorice: Moara din satul BAHNA,
comuna ILOVIŢA, cu numărul de identificare MH-II-m-B-10247 ce datează din anul 1890,
Casa Maria Ghiţă Str. Principală 130 sat BAHNA; comuna ILOVIŢA cu numărul de
identificare MH-II-m-B-10248 ce datează din anul 1880, Casa de lemn Lungu Ghiţă sat
ILOVIŢA, comuna ILOVIŢA, nr. 422 cu numărul de identificare MH-II-m-B-10346 ce
datează din anul 1880.
Mănăstirea Vodița din comuna Ilovita, județul Mehedinți reprezintă cea mai veche
ctitorie voievodală atestată documentar și totodată primul așezământ monahal din țara noastră
administrat autonom după regulile bisericii orientale stabilite de Sfântul Vasile cel Mare.
Biserica a fost ridicată între anii 1370-1372 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului
Vladislav I.
Încă de la înființare a fost înzestrată de domnitor cu valoroase odoare bisericești, bani și
alte venituri. Toate daniile făcute Mănăstirii Vodița de Vladislav Voievod au fost întărite
ulterior de către urmașii acestuia: Dan I, Mircea cel Batran, Dan al II-lea, Vlad Dracul și Radu
cel Frumos.
La sfarșitul secolului XIX din biserica celei mai vechi ctitorii voievodale atestate
documentar mai rămaseseră doar cateva ziduri, iar din chiliile înconjurătoare se mai vedeau
doar temeliile.
În vederea reconstruirii acestei străvechi mănăstiri, în luna martie 1990 s-a constituit, în
municipiul Drobeta Turnu Severin, Societatea „Vodița”, având binecuvântarea vrednicului de
pomenire Nestor Vornicescu, Mitropolitul de atunci al Olteniei.
La propunerea acestei fundații, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în
ședința din luna ianuarie 1991, reînființarea Mănăstirii Vodița, ca mănăstire de calugări cu
viața de obște.
În perioada 1991-1995 s-a construit aici un impunător corp de chilii, în care se mai află stăreția
și trapeza mănăstirii.
De asemenea, în anul 1995 a început execuția unei frumoase biserici de lemn, la
realizarea căreia au fost preluate și unele elemente din stilul tradițional maramureșan.
În prezent, noua biserică este terminată și a fost sfințită la data de 29 iulie 2001.
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.
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Locul fosilifer Bahna este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IVa IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic) situată în județul Mehedinți, pe teritoriul
administrativ al comunei Ilovița.
Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Mehedinți (în Podișul Getic, în Munții
Almăjului și Locvei), pe teritoriul vestic al satului Bahna și cel nordic al localității Ilovița.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și se
întinde pe o suprafață de 10 hectare.

Aria protejată este inclusă în Parcul Natural Porțile de Fier și reprezintă o zonă depresionară în
bazinul râului Bahna, unde, în mai multe nivele litologice (strate cu conglomerate
de calcare, argile,
argile marnose și marne și marnă) se află importante depozite de faună fosiliferă (constituită în
cea mai mare parte din moluște, echinide și foraminifere) datată în sarmațian.
Satele Ilovița și Bahna sunt incluse în Parcul Natural Porție de Fier, ceea ce face ca pe
teritoriul comunei și în împrejurimi să existe trasee ecoturistice frecventate de cei care doresc
să îmbine activitățile de recreere și agrement cu cele instructiv-educative: Traseul Ecoturistic
Ţarovăţ, Traseul Ecoturistic Racovăț-Boldovin.

57 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

3.14 Sănătate
Pe raza comunei funcționează:
 Cabinetul individual de familie - doctor Torsin Tiberiu Dan cu sediul în satul
Ilovița;
 O farmacie;
Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate
a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale
acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale.
Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de organizare şi
furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a
activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate.
Administrația publică locală și-a propus, în conformitate cu lista de investiții incluse în
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița pentru perioada 2021-2027 dotarea
dispensarului din comună şi înfiintarea unui serviciu de asistenţă socială.

3.15. Economia locală
Valoarea potențialului economic al teritoriului administrativ al comunei Iloviţa este data de
următorii factori:
 Populația și forța de muncă: potrivit datelor statistice de la ultimul recensământ din
anul 2011, populatia activă reprezintă 45% din total populatie, din care populatia
ocupata este de 94 % - persoane, în special în sectorul agricol privat.
 Unitatile de productie: În teritoriul comunei sunt incinte pentru obiective
economice (de depozitare și agrozootehnice) în proprietate privată și a persoanelor
fizice.
 Resursele naturale - În principal solurile cernoziomice foarte productive, pretabile
culturilor mari și solurile aluvionare, pretabile legumiculturii. De asemenea, în
subsol există

rezerve

mari de agregate naturale (nisipuri, pietrișuri şi balast)

exploatabile din carierele din lunca Dunării, necesare construcțiilor;
 Instituții publice și servicii: învătământ, asistentă medicală, dotări culturale

și

administrative, în general, satisfac necesitațile locuitorilor;
 Infrastructura și echiparea tehnico-edilitară: reteaua rutieră este în general bine
dezvoltată și asigură legatura între toate localitațile județului. Pe teritoriul comunei,
contrar resurselor existente, nu au fost înființate activitați economice (mica industrie)
58 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

care să valorifice potențialul de care dispune comuna, uman și material.
 Fondul piscicol (Dunărea) şi fondul forestier sunt nevalorificate deşi în teritoriul
comunei suprafaţa ocupată de ape reprezintă 12% iar cea ocupată de păduri 28%.
În prezent, principalele activitați economice întâlnite în comuna Iloviţa, sunt: agricultura și
prestări servicii (construcții, comerț cu amanuntul).
Analiza realizată pe baza cifrelor statistice este doar una cantitativă ea bazându-se pe
numărul agenţilor economici, şi nu pe cifra de afaceri, profit sau număr de angajaţi.
O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comuna Iloviţa se impune din două
motive:
• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor astfel de entități pe
teritoriul unei localități îl are în general pentru dezvoltarea și autonomia respectivei comunități;
• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se materializează în fonduri
nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de sectorul de producţie.
În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole (prelucrarea unor materii
prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv asupra comunităţilor
rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la creşterea gradului de utilizare
a forţei de muncă.
Activitatea industrială din cadrul comunei Iloviţa este reprezentată prin câteva unităţi
economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează o mică parte
din populaţia activă a comunei. Comerţul şi serviciile sunt prezente în comuna Iloviţa prin
activităţi diversificate oferite populaţiei, astfel: activităţi de construcţii, zidărie, extractia
pietrisului etc. Mica industrie este reprezentată în comună de către societăţi comerciale
care desfăşoară activităţi diverse.
3.16. Administraţia publicǎ
Conducerea Comunei Iloviţa este reprezentată de către domnul Primar Ptașanu Ștefan,
împreună cu domnul Viceprimar Țuca Ion şi Secretar Ghiorma Mirela
Primǎria Iloviţa este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001
privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi în
conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local Iloviţa privind aprobarea organigramei, a
numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de specialitate constituie
o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria Iloviţa care aduce la
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îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele
curente ale colectivitǎţii locale.
Consiliul Local Iloviţa, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile conferite de Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.
Serviciile furnizate de Primǎria comunei Iloviţa cetǎţenilor sunt:
 asistență socială;
 registru agricol;
 compartiment financiar contabil;
 SVSU;
Consiliul Local Iloviţa este format din 8 consilieri locali. Pe teritoriul comunei există
filiale locale a patru partide politice, astfel în urma alegerilor desfășurate în anul 2020,
componența Consiliului Local Iloviţa arată astfel:
 3 consilieri PNL;
 3consilieri PSD;
 1 consilier Pro Romania
 1consilier USR
Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi bugetul
local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu Consiliul Judeţean
Mehedinti şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mehedinti, încearcă în permanență să
găsească toate sursele financiare posibile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse.
Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de dezvoltare propuse.
Important este că primarul acestei comune va realiza aceste lucruri cu muncă asiduă şi cu
responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local Iloviţa şi al angajaţilor primăriei.
Potrivit legii, primăria comunei Iloviţa îndeplineşte următoarele categorii principale de
atribuţii:
 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor comerciale;
 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;
 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;
 alte atribuţii prevăzute de lege.
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Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt prezentate şi
actualizate la avizierul din incinta primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse la
cunoştinţă celor interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri ale Consiliului local,
declaraţii de avere, organigrama, programul de funcţionare al serviciilor publice, datele de
contact ale instituţiei şi ale reprezentantului legal.
• Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare. Există baze de
date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al primăriei.

3.17. Analiza SWOT
Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi oportunităţile
prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de dezvoltare propus de
prezenta strategie.
De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta, nici atrage
investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei Iloviţa a înţeles pericolul şi
a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală.

61 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, analiza informaţiilor cunoscute şi
sinteza lor printr-o altă perspectivă, mai aplecată spre dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI,
spre programe şi proiecte.
Analiza de faţă stă la baza întregii lucrări şi este forma modernă de a justifica proiecte.
Marea artă a acestei analize este să transformăm, ceea ce până ieri era o imposibilitate,
într-o victorie.
Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce
priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional
resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale
funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani.
Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize
preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a
domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.
Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea
comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul
administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să
identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.
Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe),
Opportunities (oportunităţi), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de
dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a
impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul
cum se compară cu concurenţa.
Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de
regulă, sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are niciun control.
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Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele
cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de
prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate.
În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce
condiţii. Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele slabe”
ale comunei.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la
bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

1. Viaţa economică a comunei Iloviţa, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate
domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să asigure venituri şi
menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile agricole, construirea şi
modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma unor mici ateliere de artizanat,
meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea deşeurilor.
Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a comunei,
aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice, atât asupra comunităţii
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locale, cât şi la nivel naţional. O economie sănătoasă şi prosperă a comunei Iloviţa ar
determina o creştere a bunăstării membrilor ce alcătuiesc această comunitate.
2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie
 făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
 raportul valoarea investiţiei/efecte economico - financiare produse;
 raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor.
Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale noi, care să
permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale, construirea reţelei de canalizare şi
amenajarea staţiilor de epurare a apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu realizarea unor
proiecte integrate de infrastructură - care vor contribui la ameliorarea şi conservarea protecţiei
mediului, sunt obiective majore ce trebuie corelate cu o serie de măsuri care să vizeze
îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole.
3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea atractivităţii
comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea
să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit.
În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva potenţialului
investitor în economia locală a comunei.
Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri crescute ale
locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia resurselor financiare
necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice şi sociale, de
protecţie a mediului pentru promovarea zonei, etc.
Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a riscurilor
care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Iloviţa, fiind împărţită pe capitolele
de mai jos, în vederea atragerii investitorilor şi investiţiilor în zonă.
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1. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI
1. Suprafaţa agricolă

PUNCTE SLABE

a comunei Iloviţa 1.Competitivitatea redusă a producţiei agricole;

este de 1.923 ha este împǎrţitǎ în: teren 2. Infrastructura slab dezvoltată;
arabil 1.054 ha, pǎşune și fânețe 842 ha, vii 3.Agricultura
și livezi 27 ha;

practicată

este

una

de

subzistenţă;

2. Potenţial agricol ridicat (existenţa 4. Ponderea mare a persoanelor vârstnice care
lucrează în agricultură;

culturilor agricole);

3. Existenţa suprafeţelor de pǎşuni şi 5. În sectoarele din agricultură utilarea tehnică
fâneţe

este precară;

4.Posibilitatea extinderii activităţilor

6. Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a

agrozootehnice;

produselor specifice;

5.

Proprietatea

privată

asupra 7. Criza relaţiilor de producţie;

terenului suprafeţei agricole şi a efectivului 8. Sistemul de colectare, prelucrar şi valorificare
superioară

de animale;
6.Utilizarea

redusǎ

a

pesticidelor

îngrǎşǎmintelor;

a

produselor specifice se face în

şi cantităţi mici;
9. Imposibilitatea

producătorilor

agricoli de a

7. Condiţii naturale propice dezvoltării acumula capital şi de a demara activităţi
agriculturii

capabile

să

obţină le aducă

venituri suplimentare.

10.

financiare

produse ecologice;
8.

Costuri

scăzute

pentru

terenurile modernizarea

agricole;
9.Producţii

şi

insuficiente

popularea

să

pentru

infrastructurii

zootehnice;
semnificative

de

pomi 11. Criza mijloacelor de producţie;

fructiferi;

12. Grad scazut de mecanizare;

10. Potenţial pentru dezvoltarea unui 13.
forţei

Promovarea

insuficientă

a

produselor

alimentare şi nealimentare tradiţionale;

puternic sector zootehnic;
11. Existenţa

Fondurile

care

de

muncǎ 14. Lipsa inovării în agricultură;

disponibilǎ la costuri rezonabile;

15. Dificultăţi de comercializare

12. Existenţa forţei de muncă în comună;

agricole;

a producţiei

13. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi 16. Serviciile de consultanţă se confruntă cu
prin utilizarea redusă a îngrăşămintelor.

numărul scăzut de specialişti
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OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Existenţa Planului Naţional Strategic 1. Numărul
pentru Dezvoltare Rurală;

de

concurenţi

în

creştere pentru

produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii

2. Investiţiile din agricultură şi practicarea Europene;
agriculturii

moderne,

de

inundaţii,

eroziune

şi

alunecări de teren;

productivitate;
3. Existenţa

naturale:

mare 2.Fenomene

unei

finanţări

europene 3.Migraţia

forţei

de

muncă

şi

părăsirea

importante pentru agricultură ţintite pe activităţilor agricole;
4.Declinul cercetării–dezvoltării în viticultură la

categorii specifice;
4.

Aprobarea Programului Naţional – nivel naţional;

Cadru de Restructurare şi Modernizare a 5.Orientarea

tinerilor

spre

alte

domenii

de

unor unităţi de profil zootehnic şi din activitate;
industria alimentară;

6.Dezechilibrul

accentuat

între

preţurile

5. Sprijinul oferit de AFIR cu privire la imputurilor tehnologice (îngrăşăminte, pesticide,
seminţe,

accesarea fondurilor europene;
6.

Înfiinţarea

lucrări

mecanice)

şi

preţurile

de

complexelor valorificare a produselor agricole a determinat în

agrozootehnice pentru creşterea animalelor ultimele decenii o puternică
(ovine şi bovine);

producătorilor agricoli;

7. Înfiinţare ferme apicole;

7.Cresterea

suprafetei

decapitalizare

terenurilor

a

agricole

8. Promovarea produselor tradiţionale neutilizate;
locale pe piaţa regională;

8.Absenta unui cadru legal pentru protejarea

9. Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;

productiei agricole interne.

10.Existenţa cadrului legislativ pentru 9. Cadru legislativ instabil;
întemeierea

şi

exploatărilor agricole;

dezvoltarea 10. Slaba informare a producatorilor agricoli cu
privire la normele europene.

11.Accesarea Fondului European Agricol 11.Concurenta
pentru

reprezentată

de

comunele

Dezvoltare Rurală şi Fondului învecinate;

European pentru Pescuit pentru proiectele 12.Resursefinanciarereduse pentru finanţarea şi code investiţii.

finanţarea

proiectelor

finanţate

prin

Fonduri

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
13. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
implementarea proiectelor finanţate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP.
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2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Localităţi aparţinătoare în număr de 3: 1. Drumurile asfaltate şi pietruite în procent
Iloviţa, ca reşedinţă de comună;
unor

2.Existenţa

legaturi

redus.
directe

între 2.Toate localităţile duc lipsa de spaţii verzi

comuna Iloviţa şi municipiul Drobeta Turnu amenajate şi plantaţii de protecţie;
3.Dezinteresul agenţilor economici pentru

Severin;

3.Cai de acces: Drobeta Turnu Severin, la protejarea mediului şi creşterea calităţii
25 km

depărtare,

reşedinţa

judeţului acestuia;

Mehedinti. Comuna are legături uşoare cu

4. Inexistenţa sistemului de canalizare;

centre urbane ce au influenţă complexă asupra 5.Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;
ei şi anume: oraşul Orșova, la o distanță de 6. Slaba diversificare a

societăţilor

în

domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei;

11 km;
4. Gospodăriile

racordate

la

reţeaua 7.Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare a

electrică în procent mare;

apelor uzate;

5. Procent mare din străzi asfaltate;

8.Interesul scăzut al agenţilor economici în

6. Existenţa

reţelelor

de

cablu

TV

comuna Iloviţa;

în protecţia mediului înconjurător;
9. Neefectuarea de lucrări de stabilizare în

7. Existenţa infrastructurii

de

telefonie zonele ce prezintă pericole de alunecări de

mobilă şi fixă în comuna Iloviţa în procent teren;
mare;

10.Rampa de deşeuri, neconforma cu cerinţele

8. Reţea de iluminat public;

UE;

9.Eforturi ale autoritiţilor locale de aplicare 11.Educaţia ecologică este superficială;
riguroasa

a

legislaţiei

privind

protecţia 12.Insuficienta preocupare
economici

mediului;
10.Dezvoltarea

reţelei

de

operatori

în

recuperarea

a

agenţilor

şi

refolosirea

de ambalajelor.

transport particulari, în judeţ;

13.Infrastructura de transport slab dezvoltată;

11.Existenţa alimentarii cu apa, electricitate;

14.Lipsa instalaţiilor de producere a apei

12.Existenţa unităţilor medicale umane.

potabile;
15.Colectarea neselecţionata a deşeurilor, în
vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii sau
valorificari lor;
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16.Colectarea şi depozitarea deşeurilor în
locuri care nu respectă legislaţia europeană de
mediu;
17.Reţeaua de

canalizare

inexistentă

în

unele localitati ale comunei;
18.Dotarea

necorespunzătoare

cu

echipamente;
19.Educaţia

ecologică

neimplicarea

superficială,

factorilordedecizie

în

formareaopiniilor viguroase;
20.Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în
vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau
valorificării lor.
OPORTUNITĂŢI
1.

Proiect

pentru

canalizare

AMENINTARI
pentru 1. Resurse financiare insuficiente pentru

întreaga comuna;

finanţarea

şi

co-finanţarea

proiectelor

2.Alimentarea cu apa a satelor componente;

finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de

3.Modernizarea drumurilor comunale;

Coeziune, FEADR şi FEP;

4. Extinderea şi modernizarea trotuarelor în 2. Distrugerea padurilor din extravilanul
comună;

comunei.

5. Realizarea reţelei de canalizare şi a 3. Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi
staţiei de epurare în paralel cu realizarea unor implementarea
proiecte integrate de infrastructură care
contribui

la

ameliorarea

finanţate

din

vor Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,

şi conservarea FEADR şi FEP;

protecţiei mediului;
6. Îmbunătăţiri

proiectelor

4. Informaţii sumare legate de normele
funciare

în

vederea europene de mediu în rândul IMM;

asigurării şi amenajării pajiştilor necesare 5. Cunoştinţe
asigurării hranei animalelor;

insuficiente

legate

de

elaborarea şi implementarea proiectelor

7. Modernizarea infrastructurii rutiere prin finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de
programe judeţene;
8.

Coeziune, FEADR şi FEP, pentru proiecte de

Mărirea suportului financiar acordat de infrastructură şi mediu;

Uniunea

Europeană

prin

Fonduri 6.Schimbarile climatice;

Structurale pentru finanţarea proiectelor de

7. Riscurile de mediu: inundaţii, alunecări de
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infrastructură şi mediu;

teren; eroziunea solului, seceta, cutremurele;

9. Posibilitatea accesării unor programe de 8. Defrişările necontrolate;
finanţare comunitare ale Uniunii Europene 9. Instabilitatea legislaţiei;
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în 10.Indiferenţa faţă de protecţia mediului.
mediul rural, în special FEADR.

3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1.Forţa de muncă existentă şi nefructificată la 1.Resurse financiare la nivel local insuficiente
valoarea reală;
2. Existenţa

pentru susţinerea şi promovarea unor investiţii;
unei

comunităţi

de

afaceri 2.Folosirea

locale reprezentată prin societăţi comerciale;
3. Prezenţa

unor

activităţi

unor

tehnologii

vechi,

cu

productivitate şi eficienţă economică scăzută;

economice 3.Lipsa unui management calitativ la nivelul

neagricole în ultimii ani;

afacerilor mici;

4. Forţǎ de muncǎ disponibilǎ;

4.Inexistenţa unor forme de promovare a

5. Existenţa

reţelelor

de

comunicaţii comunei pentru creşterea numarului de turişti

(telefonie, internet, cablu);
6. Obţinerea

pe teritoriul acesteia;

produselor

ecologice

existenţa potenţialului;

prin 5.Infrastructuradeficitarăde

asistenţă

pentru

afaceri;

7. Potenţial de dezvoltare a turismului în 6. Lipsa investiţiilor străine;
zonă

7.Lipsacanalelor de colectare a produselor

8. Obţinerea

produselor

ecologice

existenţa potenţialului;
9. Spaţii

şi

terenuri

8.Absenţa implementării
disponibile

dezvoltǎri antreprenoriale;
10.Preocuparea

prin agricole;
sistemului

de

pentru calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;

introducerea 9.Informareasuccintăcuprivire

pentru

la

normele

tehnologiilor noi şi pentru activitatea de europene;
cercetare – dezvoltare;
11.

Existenţa

economici,

în

care

10. Absenţa implementarii sistemului

localitate
ajutǎ

la

a

de

agenţilor calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
dezvoltarea produselor;

localitǎţii şi la crearea de noi locuri de 11.Venituri mici ale populaţiei;
muncǎ.

12.Informareacu privire la normele europene;

12. Preocuparea pentru introducerea

13.Folosirea unor tehnologii vechi,cu
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tehnologiilor noi şi pentru activitatea de productivitate
cercetare-dezvoltare.

şi

eficienţa

economica

scazuta;
14.Inexistenţa unor contacte mai strânse între
administraţie şi agenţii private;
15.Scadereaniveluluidepregatirealresurselor
umane;
16.Spirit antreprenorial local redus;
17.Lipsa unui sistem informaţional adecvat
susţinerii

activitaţilor

din

toate

ramurile

economiei, în vederea diversificarii gamei
serviciilor şi activitaţilor productive;
18.Lipsa unor investiţii economice de tip
parteneriat public – privat;
19.Lipsa unei strategii de marketing local şi
insuficienta

promovare

a

produselor

şi

serviciilor locale.
OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor 1. Legislaţia în continuă schimbare;
2. Oferte de creditare greu accesibile (garanţii

productive;

2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre mari);
mediul urban spre comunitatea Iloviţa.

3.Numarul in scadere a populatiei active;

3. Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii 4. Datorită infrastructurii sociale neadecvate,
din comună care pot fi folosite pentru raportate la potenţialul comunei investitorii au
dezvoltări antreprenoriale;

un interes scăzut pentru începerea afacerilor în

4. Valorificare resurselor locale, realizând comună;
producţii ce iau calea oraşului;

5. Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor

5. Participarea la târguri de profil;

locale;

6.

Programe

guvernamentale

pentru 6. Rata ridicată a dobânzii la credite;

încurajarea iniţiativelor locale, în special în 7. Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte
domeniul

dezvoltării

zootehniei

şi

a negative asupra pieţei muncii, economiei locale

infrastructurii aferente;

şi asistenţei sociale în perspectivă;

7. Existenţa resurselor locale, care pot fi

8. Criza economică la nivel global dar şi
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valorificate la potenţialul maxim al lor;

naţional;

8. Programe nationale de sprijinire a IMM prin 9. Receptivitate şi flexibilitate scăzută a
populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei, care

acordarea de granturi
9. Posibilitatea

accesării

creditelor

cu determină în timp decalaje economice mari.

dobândă subvenţionată pentru crearea de
noi locuri de muncă în mediul rural;
10.Valorificarea tradiţiilor locale în diverse
activităţi economice;
11.Programe guvernamentale în derulare de
susţinere a sectorului IMM;
12.Asistenţă financiară din partea Uniunii
Europene

pentru

IMM-uri, prin Fonduri

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi
FEP;
13.Încheierea de parteneriate a autorităţilor
locale, cu investitori locali sau străini.

4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existenţa unităţilor şcolare;

1.Scăderea calităţii învaţamântului la nivel

2.Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin naţional cu repercursiuni la nivel local;
existenţa grădiniţelor;

2.Scăderea

demografică

a

populaţiei

va

3. Existenţa căminelor culturale, şi a unui conduce la micşorarea populaţiei scolarizate
în învăţământul primar şi gimnazial;

teatru de vara;

4.Rezultate bune obtinute de elevii din 3.Lipsa unor politici educationale care să
comuna;

fie corelate cu cererea de pe piata muncii;

5.Programe de investitii pentru reabilitarea 4.Costul ridicat al programelor de educatie
infrastructurii educationale;
6. Aplicarea

unor

programe

profesionala a adultilor;
pentru 5. Lipsa psihologilor şcolari;

stimularea procesului de învătare continuă;

6. Lipsa spaţiilor de joacă pentru copii;

7.Implementarea programelor de integrare a 7. Cadre specializate care fac naveta.
copiilor de etnie în unitaţile învaţamantului

8. Sistem educaţional incomplet – nu există
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programe de pregatire pe tot parcursul vieţii;

obligatoriu;

8. Majoritatea locuitorilor comunei au un 9.Scaderea nivelului de pregatire al resurselor
nivel

ridicat

de

pregătire

şcolară

profesională;

şi umane;
10. Gradul de acoperire relativ ridicat a

9. Management şcolar adecvat în unitaţile de posturilor
învaţamant public;

didacticedinşcoli

cadre

suplinitoare;

10. Reducerea numarului de elevi ce revin la 11. Procentajul
un cadru didactic;

cu

relativ

ridicat

şcolarizaţi în învaţamantul

de

cu

elevi
clase

11. Autoritaţi locale deschise, interesate de simultane;
procesul educative.

12.Dotari limitate care sa sprijine performanţa
şcolara;
13.Lipsa programelor de calificare, recalificare
pentru şomeri;
unor

14.Inexistenţa

programe

educative

pentru populaţie;
15. Inexistenţa unor programe de tipul a
doua şanse;
16.Spaţii de joaca pentru copii insuficiente;
17.Inexistenţa

unui

centru

de

excelenţa

pentru copii cu rezultate bune;
18.Lipsa masurilor privind prevenirea
abandonului şcolar.
OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Corelarea sistemului național de educație 1.Scăderea gradului de instruire şcolară a
cu cerințele europene în domeniu;

populaţiei tinere;

2. Investiții private în domeniul educației;

2.Scăderea natalităţii datorată şi lipsei de

3. Construirea de noi spaţii de joacă pentru coerenţă a politicilor sociale;
copii;

3.Grad

ridicat

de

părăsire

timpurie

a

4. Realizarea de mini-terenuri pentru activităţi sistemelorde educatie si formare profesională
sportive;

continuă;

5. Reabilitarea școlilor;

4.Necorelarea între politica de reorganizare a

6. Reabilitarea grădiniţelor;

sistemului de educatie si investitiile realizate;

7. Existenţa unor programe comunitare şi

5.Bugetîncă insuficient alocat învăţământului
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naţionale

de

asigurare

a

accesului

la

educaţie pentru populaţiile dezavantajate;

public

generând

fenomene de dotare

materiala in limita necesarului unităţilor sau

8. Politici de stimulare a ocuparii posturilor recurgerea la finanţare paralelă prin aportul
vacante

pentru

cadrele

didactice

şi

a familiilor;

menţinerii cadrelor calificate

6.Plecarea cadrelor didactice din sistemul de
învăţământ

5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Populaţie stabilă în Comuna Iloviţa în 1. Pregătirea

şcolară

şi

deci

nivelul

de

număr de 1271 (iulie 2020).

educaţie al populaţiei rurale mult mai redus decât

2. Populaţia aptă de muncă în procent mare;

în mediul urban;

3. Autorităţile publice locale dotate cu reţea 2. Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban
de calculatoare, internet şi servicii gestionate şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire
cu sistem IT;

profesională înaltă;

4.Personal calificat la nivel de primarie;

3. Perturbarea structurii pe sexe;

5.Transpareţa

funcţionarii

sistemului 4. Locuitorii

instituţional pentru fiecare angajat

zonei

au

o

capacitate

financiară relativ scăzută;

6.Specialişti în domenii variate de activitate 5. Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature
cum ar fi: agricultură, silvicultură şi pescuit, şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii
în industrie şi construcţii precum şi în actuale, în general, şi lafenomenul mobilităţii şi
sectorul terţiar;

reconversiei profesionale, în special;

7. Rata de activitate şi de ocupare ridicate;

6. Generalizarea procesului de îmbătrânire;

8. Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;

7.Capacitatea financiara relativ scazuta

9.

Forţa

de

munca

caracteristicilor

poartă

economiei

a

amprenta locuitorilor zonei;
rurale 8. Sporul

natural

negativ

influenţeaza

dezvoltarea viitoare a comunei prin tendinţa de

predominant agricole;

10.Număr relativ redus al persoanelor inapte îmbatranire a populţiei şi scaderea forţei de
de muncă;

munca;

11.Nivel al şomajului mai redus;

9.Lipsa unor locuri de munca în domeniul

12.Infracţionalitatea extrem de redusă

în activitaţilor productive şi a serviciilor;

comună.

10.Numar

13.Se acordă mare atenţie seviciilor sociale;

dezocupate;

destul

de

mare

al

populaţiei
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OPORTUNITĂŢI
1. Implicarea

autorităţilor

locale

AMENINTARI
în 1. Ieşirea persoanelor calificate din viaţa activă,

problemele comunităţii;
2.

ceea ce duce la micşorarea

Grad redus de ocupare profesională, deci numărului acestora;

potenţial important al forţei de muncă locale, la 2. Fenomenul de reducere a populaţiei rurale;
salarii competitive la nivel regional (faţă de polii 3. Îmbătrânirea demografică;
de creştere);

4.

Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte

3.Exemple de succes ale unor localnici cu negative asupra pieţei muncii,
iniţiativă;

economiei locale şi asistentei sociale în

4. Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;

perspectivă;

5. Grad relativ redus de inadaptare socială a 5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată cu trecerea
locuitorilor comunei;

timpului;

6. Fondurile comunitare puse la dispoziţie în 6. Majorarea numărului şomerilor în rândul tinerilor
absolvenţi.

domeniul social;
Posibilitatea

accesării

unor

programe

de

finanţare guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri.
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6. TURISM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1.Cadru natural deosebit;

1.Resurse financiare insuficiente, investiţii

2.Existenţa obiceiurilor populare;

autohtone şi straine insuficiente;

3.Potenţial de dezvoltare a agroturismului

2.Lipsa de preocupare a cetaţenilor şi

4.Implicarea autorităţilor locale în problemele autoritaţilor
comunităţii;

locale

privind

conservarea

mediului;

5. Exemple de succes ale unor localnici cu 3.Inexistenţa unor forme de promovare a
iniţiativă;

comunei pentru creşterea numarului de turişti
pe teritoriul acesteia.
4. Insuficienţa locurilor de cazare;

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1.Grad redus de ocupare profesională, deci 1. Reacţia redusa a mediului local la
potenţial important al forţei de muncă locale, schimbarile şi provocarile zilelor noastre,
la salarii competitive la nivel regional (faţă de conducand

la

scaderea

polii de creştere);

teritoriului

comunei,

2.Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;

teritorii, considerate

în
mai

competitivitaţii
favoarea
interesante

altor
de

3.Grad relativ redus de inadaptare socială a catre turişti şi investitorii în turism;
locuitorilor comunei;

2.Nepromovarea suficienta a zonei pentru

4.Fondurile comunitare puse la dispoziţie în atragerea turiştilor;
3.Migrarea turistica cǎtre alte regiuni.

domeniul social;
5.Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de
muncă pentru şomeri.
6.Imbunataţirea

condiţiilor

infrastructurii

fizice şi de utilitaţi;
7.Incurajarea unor noi forme de turism (de
agrement, rural, ecologic);
8.Realizare complex turistic;
9.Extinderea reţelei de ferme şi gospodării
autorizate pentru practicarea agro-turismului;
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10.Se poate dezvolta agroturismul şi turismul
de week-end;
11.Disponibilitatea unor resurse suplimentare,
posibil

a

programelor

fi
de

accesate
finanţare

prin
ale

utilizarea
Uniunii

Europene.
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CAPITOLUL 4 DEZVOLTARE REGIONALĂ

Strategia POR SV Oltenia refelectă orientările politicii de coeziune a Uniunii Europene
pentru perioada 2021-2027 și a fost elaborată luând în considerare nevoile și provocările
existente la nivelul regiunii, precum și concluziile Raportului de țară din 2019 pentru România.
Context regional: Regiunea SV Oltenia are o populație de 2.160.306 locuitori,
reprezentând 9,74% din populația totală a României, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale țării.
Populația urbană de 1.078.057, concentrată în cele 40 de orașe, situează regiunea pe
ultimul loc în contextul național, în timp ce populația rurală de 1.082.249 situează regiunea pe
locul 5 la nivel național. Regiunea Sud Vest Oltenia se confruntă cu un declin demografic
cauzat de scăderea natalităţii şi de creşterea migraţiei, în special în rândul populației tinere.
Acest fenomen are implicații negative pentru economie și societate si este caracteristic
tuturor județelor componente.
Regiunea Sud-vest Oltenia se încadrează în categoria regiunilor rămase în urma (lagging
regions), cu venituri scazute și cu o creștere economică redusă.
În context european, regiunea se află printre cele mai sărace regiuni din UE. PIB/locuitor
în regiunea Sud-Vest Oltenia, era conform Eurostat, 7.100 euro în 2017 și 7.900 euro în 2018
(penultimul loc între regiuni) și reprezenta 24%, respectiv 26% din media UE 27 a
PIB/locuitor.
PIB/ locuitor în relație cu cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare, relevă faptul
că, în anul 2017, regiunea Sud-Vest Oltenia a cheltuit 14,2 euro/locuitor ceea ce reprezintă
0,2% din PIB.
Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre regiunile industrializate ale ţării, ponderea
industriei fiind aici de 29,76% comparativ cu 26,78% la nivel naţional.
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Cu toate acestea, contribuția regiunii Sud-Vest Oltenia, la realizarea VAB a ramurii de
activitate industrie, în 2016, la nivel național, este una dintre cele mai mici, de 8,04%, doar cu
puțin peste regiunea Nord-Est 7,8%.
În regiunea SV Oltenia, rata sărăciei a fost de 34.3% in 2018, cu 10,8% peste media
națională, principalele cauze ale sărăciei fiind inactivitatea, nivelul scăzut de instruire,
transmiterea sărăciei de la o generație la alta și lipsa mobilității interregionale.
Strategia programului are rolul de a sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de UE
prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la comeptitivitatea regională,
inovare și digitalizare, eficienta energetică, mobilitate și conectivitate.
Axe prioritare si obiectivele specifice ale Strategiei:
Axa prioritară 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
✓ Consolidarea capacităților de cercetare și inovare și introducerea de tehnologii
avansate;
✓ Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;
Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart
✓ Sprijinirea transformării digitale a economiei regionale și a domeniilor de interes
public si fructificarea beneficiilor sale pentru cetățenii și întreprinderi;
Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
✓ Optimizarea utilizarii resurselor prin sprijinirea si promovarea eficientei energetice,
reducerea emisiilor de carbon și regenerare urbane prin dezvoltarea infrastructurii verzi în
mediul urban;
Axa prioritară 4 - O regiune accesibilă
✓ Creșterea mobilității și conectivitații prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport
rutier moderne și durabile;
Axa prioritară 5 - O regiune educată
✓ Creșterea accesului și participării la un învătământ de calitate, modern, corelat cu
cerințele pieței muncii;
Axa prioritară 6 - O regiune atractivă
✓ Creșterea potențialului culturii și turismului ca vehicule de coeziune și dezvoltare
economică și socială;
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Axa prioritară 7 – Asistența tehnică
✓ Dezvoltarea capacitătii administrative pentru implementarea POR la nivel regional
Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia are la bază nevoile și oportunitați de
dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de
dezvoltare socio-economică a regiunii și complementare cu documentele regionale, naționale
și europene prin care se stabilesc direcții de acțiune strategică:
✓ Consolidarea capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, precum
și preluarea tehnologiilor avansate/ Intensificarea cooperararii între universități/ instituțiile de
cercetare și dezvoltare și mediul de afaceri
Diagnoza realizată în RIS3 constată că performanțele regiunii în ceea ce privește inovația
sunt slabe. Analiza datelor statistice ofera o imagine destul de clară asupra ecosistemului de
CDI din regiune. Astfel, in anul 2016, regiunea Sud-Vest Oltenia avea cel mai mic număr de
întreprinderi cu inovație de produs și/sau proces, comparativ ce restul regiunilor de dezvoltare
(49).
În regiunea Sud-Vest Oltenia, deși numărul total de întreprinderi cu inovație de produs
și/sau proces a crescut de la 25 la 44 (2014), se observă că cele mai multe sunt inovații
nefinalizate sau abandonate. Pe activități economice, cele mai multe întreprinderi sunt în
domeniul Industrie, unde în anul 2016 întreprinderile cu inovație de produs erau doar 3, cele cu
inovație de proces 1, iar întreprinderile cu inovație de produs și proces erau 5, în scădere față
de anul 2012 cu 54,54%.
În funcție de clasa de mărime a întreprinderii, cele mai multe sunt în categoria mici – 30
unități în anul 2014. Sud-Vest Oltenia înregistrează cele mai mici cheltuieli CDI pentru anul
2018. Angajații din cercetare-dezvoltare au reprezentat doar 4,76% din totalul național în
2017, aproximativ 2.132 de lucrători (INS, 2019).
Conform datelor EIS, Regiunea Sud-Vest Oltenia este clasificată în categoria
„inovatorilor modești”, înregistrând cele mai mici punctaje la indicatorii: co-publicații publicprivat, inovatori de produse sau procese și cheltuieli CDI ale mediului de afaceri. Totuși, se
înregistrează punctaje crescute la indicatorii: ocuparea forței de muncă în producție
manufacturieră de nivel mediu și înalt, servicii cu grad ridicat de cunoștințe, co-publicații
științifice, cheltuielile sectorului public în CDI.
Forța de muncă în cercetare și dezvoltare reprezintă 0,49% din populația activă (830
personal de cercetare).
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Cooperarea cercetare/inovare-afaceri rămâne limitată și dezvoltarea acesteia este o
problemă importantă pentru diseminarea inovațiilor în întreprinderi. Sistemul de cercetare este
încă relativ slab dezvoltat, la nivelul regiunii, fiind reprezentat de 2 institute nationale de
cercetare, 3 entitati de TT, laboratoare/departamente la nivelul specializarilor din cele 3
universitati de stat, insuficient integrate în rețelele naționale și europene de excelență.
Problema identificată: Rezultatele modeste obținute de Regiunea Sud-Vest în materie de
cercetare și inovare care limitează perspectivele de dezvoltare și creștere economică
Principala provocare constă în structurarea și transformarea ecosistemului regional de
inovare intr-unul pe deplin funcțional, pentru a sprijini mai bine companiile inovatoare in
realizarea de proiecte mature si adoptarea de tehnologii care pot realiza transferul către
industrie si piata sau chiar pentru a dezvolta noi afaceri în domeniile de specializare inteligentă
identificate in RIS regional.
✓ Creșterea sprijinului pentru dezvoltarea afacerilor pentru consolidarea competitivității
În Regiunea SV Oltenia au fost înregistrate 41.882 unități locale active în 2018, în
crestere de-a lungul ultimilor ani.
Unitățile active din Regiunea SV Oltenia reprezintă numai 7% din totalul înregistrat la
nivel de țară, astfel că regiunea ocupă ultimul loc în clasamentul național la acest indicator.
Conform datelor statistice, în județele din Regiunea SV Oltenia ponderea IMM-urilor
este mică față de județe situate în regiuni de dezvoltare cu activitate economică ridicată.
În ceea ce priveste densitatea IMM-urilor, Regiunea SV Oltenia are o situație
defavorabilă, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, în condițiile în care nici un județ
din regiune nu depășește pragul de 3% al densității IMM-urilor.
Sectorul IMM-urilor este caracterizat printr-un număr mare de micro-întreprinderi și o
cifră de afaceri redusă fața de Statele Memebre și de celelate regiuni din țară.
Numărul unităților locale active de tipul întreprinderilor mici și mijlocii existente la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia este concentrat în județele Dolj (1619), Vâlcea (914), Olt
(728).
Cele mai numeroase forme de activitate sunt microîntreprinderile (0-9 angajați) cu
37.434 unități locale active, urmate de întreprinderile mici (10-49 angajați) – 3731 unități
locale active și întreprinderile mijlocii (50-249 angajați) -580.
Activitatea economică la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia este concentrată în principal
în orașele reședință de județ. Distribuția întreprinderilor nou create pe sectoare de activitate în
regiunea Sud-Vest Oltenia arată că ponderea cea mai ridicată, în decursul perioadei analizate
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2005, 2007-2017, o are Comerțul cu un procent de 31,9, urmat de Industrie cu 22,5%, Alte
servicii – 15,1%, Transport -13,5%, Construcții – 10,5%, Hoteluri și restaurante -6.5%.
La nivelul anului 2017, participarea județelor din Regiunea SV Oltenia la economia
națională a fost destul de modestă: județul Dolj contribuie cu sume ce reprezintă 3,65% din
totalul național, iar județul Mehedinți cu numai 0,49%. Aceasta este o consecință a mai multor
factori, inclusiv, un nivel ridicat de sărăcie al populației și un nivel ridicat de forță de muncă
activă ocupată în agricultura de subzistență.
IMM-urile se confruntă cu provocari privind accesibilitatea scazută, dependentă față de
anumite sectoare și un ecosistem antreprenorial și de inovare imatur. Politica regională
asumată prin RIS va adopta un rol mai clar în dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor
eficiente între actorii ecosistemului (companii private, universități, alte organizații de sprijin),
care ar îmbunătăți mai bine capacitatea IMM-urilor de a-și îndeplini obiectivele de specializare
inteligentă și nevoile industriale.
În acest context, programul propune soluții de finantare pe baza nevoilor distincte ale
IMM-urilor, nu numai în functie de dimensiunea acestora, ci și ținand cont de diferitele faze
ale ciclului de viata al IMM-urilor;
În ceea ce priveste sprijinul financiar pentru structuri de afaceri, acesta va fi direcționat
către stimularea de incubatoare/acceleratoare/parcuri tehnologice pe domeniile de specializare
regionale identificate în RIS.
Totodată, se remarcă interesul crescut din partea autoritatilor publice locale pentru
susținerea dezvoltării economice a teritoriului, prin crearea conditiilor necesare pentru
atragerea și dezvoltarea firmelor (incubatoare, parcuri industriale).
La nivelul Regiunii, exista 7 parcuri industriale, din care 4 sunt funcționale.
Problema identificată: Nivel de scăzut de competitivitate și productivitate al mediului
antreprenorial din regiune, atat la nivel national cât și la nivel European.
✓ Valorificarea avantajelelor digitalizării, sustinerea conceptului de smart city
Conform DESI de la nivelul anului 2019, Romania se clasează pe ultima poziție intre
statele UE in ceea ce privește disponibilitatea digitală a serviciilor publice.
Această poziționare precum și componentele indicelui care plasează serviciile digitale
publice din Romania pe ultima poziție sunt o justificare majoră a intervenției publice prin
fonduri structurale în acest domeniu în perioada 2021-2027.
În regiunea Sud-Vest Oltenia, în 2018, 76,8% din totalul persoanelor in varsta de 16-74
ani, care au accesat internetul în interes personal, pentru a interacționa cu autoritățile, în
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ultimul an, au utilizat internetul pentru obținerea de informații, 63% pentru descărcarea
formularelor oficiale și 36,1% pentru transmiterea formularelor completate.
Per ansamblu, sistemul informatic al administrației este fragmentat, ceea ce reprezintă o
sarcină administrativă pentru cetățeni și întreprinderi.
În general, nivelul de interoperabilitate între serviciile administrației publice este scăzut,
deoarece fiecare instituție publică s-a concentrat asupra propriului său serviciu public digital.
Conform Digital Economy and Society Index (Raportul pt integrarea tehnologiei
digitale), cheltuielile IMM din Romania cu digitalizarea si TC sunt de 10 ori mai mici decât în
statele din vestul Europei: 23% din întreprinderi fac schimb electronic de informații, în timp ce
doar 8% utilizeaza platformele de comunicare socială (UE 25%). Doar 6% din IMM-uri iși
vând produsele online în afara țării, comparativ cu o media a UE de 8%.
Efectele digitalizării pentru companii sunt extrem de pozitive deoarece pentru aproape
90% dintre companii care au introdus digitalizarea a crescut atât avantajul competitiv, cât și
portofoliul de clienți, în timp ce numărul de angajați a rămas relativ constant.
Conceptul Smart City a început sa fie implementat la nivel regional în perioada 2014 2020, dar succesul unor proiecte pilot implementate constituie exemple și oferă soluții de
multiplicat pentru autoritățile locale interesate să ofere un mediu urban propice pentru afaceri
și cetățeni.
În urma procesului de consultare cu autoritățile și instituțiile publice s-au conturat nevoile
lor de digitalizare a activității legate de furnizarea serviciilor publice, și de a susține
implementarea soluțiilor smart pentru a crește eficiența operațională, a împărtăși informații cu
publicul și a îmbunătăți atât calitatea serviciilor guvernamentale, cât și bunăstarea cetățenilor.
De asemenea, sistemul educațional trebuie să se alinieze la obiectivele Agendei Europene
Communication on Opening Up Education, printr-o serie de acțiuni concrete: medii de învațare
și resurse educaționale deschise, conectivitate, digital skills.
Problema identificată: sistemul informatic al administrației este fragmentat, ceea ce
reprezintă o sarcină administrativă pentru cetățeni și întreprinderi.
Regiunea Sud-Vest are rezultate slabe în ceea ce privește aplicarea soluțiilor smart în
domeniile gestionate de administrația publică, serviciile publice digitale și digitalizarea
întreprinderilor.
✓ Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Autoritățile și instituțiile publice sunt utilizatori majori ai energiei, gestionând clădirile
administrației, spitale, școli, iluminat public și alte clădiri publice.
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În regiunea Sud-Vest Oltenia sunt 956.978 locuințe din care 43,56% (416.944) sunt
localizate în mediul urban și 56,44% din locuințe sunt localizate în mediul rural (540.034). În
zona urbană, majoritatea locuințelor sunt în clădiri de tip bloc, în timp ce în zona rurală
locuințele sunt case unifamiliale.
Conform Strategiei Nationala a Locuirii, majoritatea clădirilor rezidențiale utilizate astăzi
au fost construite înainte de anul 1980 când nivelurile de izolare termică erau mult mai mici
decât standardele curente și în lipsa unor standarde de eficiență privind anveloparea clădirii.
Conform INS, din totalul locuințelor existente în regiune, 91,46% sunt construite înainte
de 1990. Pe medii de rezidenta, 83,38% din locuințele din mediul urban si 97,71% din
locuințele din mediul din regiune sunt construite înainte de 1990. Concluzia este că 90% din
clădirile publice si rezidențiale sunt vechi și au nevoie de modernizări sau reabilitări (Grupele
de vechime diferite au probleme și nevoi specifice; structurile din era comunistă au în special
nevoie de modernizări legate de eficiența energetică și întreținerea spațiilor comune, în timp ce
structurile din perioada 1921-1940, precum și unele clădiri din era comunistă au nevoie si de
consolidare seismică).
La ultimul recensământ (2011) 87,31% din locuințele din regiunea Sud-Vest Oltenia nu
beneficiaseră de reabilitare termică a locuinței, prin nicio modalitate. Distribuția locuințelor
nereabilitate termic, la nivel de județe ale regiunii era, în anul 2011, următoarea: 83,33% Dolj,
85,15% Gorj, 87,25% Mehedinți, 91,70% Olt, 90,83% Vâlcea.
Din prelucrarea datelor de la ultimul Recensământ, doar 4,92% din totalul locuințelor din
regiune erau reabilitate termic (6,79% Dolj, 4,79% Gorj, 3,74 Mehedinți, 4,56% Olt, 3,36%
Vâlcea).
Utilizarea eficientă a energiei reprezintă o provocare nu numai din cauza resurselor
limitate şi creșterii continue a costurilor cu energia, dar și din punctul de vedere al schimbărilor
climatice, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Probleme identificate: consum de energie ridicat în clădiri publice si rezidentiale.
✓ Regenerare urbană și spații verzi
La nivel naţional, spaţiile verzi ocupă o suprafaţă de 26.905 ha. În Regiunea Sud-Vest
Oltenia, spaţiile verzi ocupă o suprafaţă de 2.754 ha, reprezentând 10% din totalul naţional al
acestei categorii de terenuri.
1.Indicele spaţiului verde ce îi revine unui locuitor, în conformitate cu normele
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, suprafaţa medie a spaţiului verde este de 50 m²/locuitor, în
timp ce standardul Uniunii Europene este de 26 m2 /locuitor.
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Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca spațiile verzi la nivel urban, unde să se
poată face și activități sportive, să fie la cel putin 15 minute de mers pe jos de zonele de locuit.
Blocările recente datorate pandemiei COVID-19 au arătat valoarea spațiilor urbane verzi
pentru bunăstarea fizică și psihică a cetatenilor. Spațiile verzi pierd deseori în competiția
pentru terenuri, deoarece ponderea populației care trăiește în zonele urbane continuă să
crească.
POR SV Oltenia își propune să inverseze aceste tendințe și să oprească pierderea
ecosistemelor urbane verzi. Promovarea ecosistemelor sănătoase și a soluțiilor bazate pe natură
ar trebui să fie integrate sistematic în planificarea urbană, inclusiv în spațiile publice.
2. Doar cinci dintre municipiile reședință de județ din România îndeplinesc cerința de 26
de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar din regiunea Sud-Vest Oltenia,
niciuna nu se află printre acestea. (Craiova 13,8 mp/locuitor, Drobeta Turnu-Severin 19,3
mp/locuitor, Târgu-Jiu 6,2 mp/locuitor, Râmnicu Vâlcea 15,4 mp/locuitor, Slatina 17,2
mp/locuitor)1.
Se estimează că populația care locuiește în zonele urbane din Europa va crește, depășind
cu puțin procentul de 80% până în 2050.
În perioada de programare 2014-2020 au fost contractate pe POR, 5 proiecte prin
Prioritatea de investitii 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv
a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a
zgomotului, în municipiile reședință de județ, Râmnicu Vâlcea (1), Târgu-Jiu (1) și Drobeta
Turnu-Severin (3), proiecte aflate în curs de implementare. Prin Prioritatea de investitii 4.3
Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate
din regiunile urbane, au fost contractate 6 proiecte, în localitățile Craiova (1), Târgu-Jiu (3),
Drobeta Turnu-Severin(1), Râmnicu-Vâlcea (1), proiecte aflate în curs de implementare.
Prin Prioritatea de investiții 5.2, au fost contractate 4 proiecte, în localitățile Băilești,
Tismana, Brezoi, Călimănești.
Probleme identificate: spații verzi insuficiente, spații publice urbane degradate
✓ Dezvoltarea mobilității regionale și locale
Aproximativ 50% din populația regiunii trăiește în mediul urban, respectiv în 40 de orașe
și municipii, conform datelor statistice din 2018.
Transportul în interiorul zonelor urbane reprezintă o parte vitală a funcționarii acestor
zone ca entități economice și sociale. Congestionarea traficului constituie o problemă în
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creștere în mai multe orașe, pe măsură ce numărul autoturismelor în proprietate personală
crește. Numărul utilizatorilor transportului public din multe orașe și orașe mici nu a inregistrat
o creștere spectaculoasă, luând în considerare o creștere corespunzătoare a numărului de
autoturisme în proprietate privată. Lipsa fondurilor rămâne o problemă serioasă pentru orașele
care fac eforturi conjugate de a inversa această tendință prin modernizarea infrastructurii și a
serviciilor.
În orasele din Regiunea Oltenia transportul în comun este marcat de dificultăti. În cea
mai mare parte acestea se datorează unui parc de mijloace de transport uzat fizic și moral, a
unei retele de străzi orășenești care datează de mai mulți zeci de ani având o lărgime
insuficientă pentru a asigura un trafic fluent în conditiile creșterii numărului de automobile.
Principalul mijloc de transport în comun il reprezintă autobuzele și microbuzele, iar
numărul călătorilor care utilizează mijloace ecologice de transport în comun (tramvai și
troleibuz) reprezintă un procent de numai 22,08% respectiv 2,08% în Oltenia, comparativ cu
24,85% tramvai, 8,02% troleu, 9,64% metrou, în Romania sau, 56,06% tramvai și 18,35%
troleu în Regiunea Vest.
În regiunea Sud Vest Oltenia, in 2018, lungimea liniei simple de tramvai era de 34,4 km,
acest mijloc de transport în comun fiind utilizat doar în judetul Dolj. În regiune există și 27,2
km linie simplă de troleu ( în judetul Gorj).
În 2018 existau doar 29 tramvaie și 13 troleibuze în vreme ce numărul autobuzelor și
microbuzelor a scăzut de la 365 la 296. Totuși, în ultimii 2 ani, flota de autobuze s-a mărit prin
achizitionarea de mijloace de transport cu emisii scazute prin POR 2014-2020.
În ceea ce privește mersul cu bicicletă, există infrastructură pentru bicicliști în unele
orașe, dar este în general neregulată, nu formează o rețea unitară și este de multe ori prost
întreținută. Promovarea mobilității alternative prin încurajarea formelor de transport alternativ
(mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană și dezvoltarea unei
infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete) și extinderea zonelor pietonale, în
special în marile aglomerări urbane, aduce beneficii considerabile și dimensiunii Decarbonare emisiile și absorbțiile GES.
POR vine în întâmpinarea problemelor prezentate mai sus, în mod direct, prin măsuri
concrete de îmbunătăţire a acestui domeniu şi cu efecte pozitive asupra mediului (diminuarea
poluanţilor rezultaţi din trafic, îmbunătăţirea calităţii aerului, reducerea zgomotului în
aglomerările urbane etc).
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Problema identificată: atractivitate scazută transportului public și poluare excesivă a
zonelor urbane ca urmare a utilizării prioritare a transportului personal cu mașina.
✓Conectivitate regional (îmbunătățirea accesului la reteaua TEN-T) și descongestionarea
traficului.
Regiunea Sud Vest Oltenia este traversată de 3 Axe prioritare ale rețelei europene de
transport (TEN-T): Axa prioritară 7 (rutiera), Axa prioritară 18 (fluviul Dunarea), Axa
prioritară 22 (feroviara). În ceea ce priveşte lungimea drumurilor publice, în anul 2018,
regiunea Sud Vest Oltenia se clasa pe locul 5 la nivel naţional, deţinând o reţea rutieră de
11299 km, din care 2200 km drumuri naţionale, 4646 km drumuri judeţene şi 4453 km
drumuri comunale. În regiunea Sud-Vest, 43,30% din drumurile publice sunt modernizate,
însemnând 4893 de km.
În cazul drumurilor județene, procentul celor modernizate este cel mai scăzut din țară:
34,91%, respectiv 1.622 de km. Evaluarea Axei 6 din POR 2014-2020 indică în continuare
nevoia semnificativă de finanțare a sectorului și importanța fondurilor europene ca investiții în
drumurile județene.
În pofida fondurilor europene alocate în ultimii ani pentru modernizarea rețelei de
drumuri județene, aceasta rămâne în continuare insuficient dezvoltată și de o calitate precară.
Astfel, la nivel regional, în anul 2018, drumurile județene erau în proporție de 65,09%
nemodernizate, cel mai mare procent fiind înregistrat în județul Olt (74,11%), urmat de
județele Dolj cu 73,36%, Vâlcea cu 68,86%, Mehedinți cu 59,33%, cel mai ridicat grad de
modernizare a drumurilor județene fiind în cazul județului Gorj, drumurile nemodernizate fiind
în proporție de numai 43,61%.
Având în vedere ca prioritizarea intervențiilor și abordarea strategică sunt elemente cheie
ale procesului de programare pentru perioada 2021-2027, lista proiectelor de infrastructură
rutieră de interes județean va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare
Regională. Acestea vor fi analizate în cadrul Planului investițional pentru dezvoltarea
infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, document strategic la nivel national
care va conține investițiile în infrastructura de transport, orientate spre dezvoltarea coridoarelor
multimodale transnaționale care traversează România. Această analiză are ca scop stabilirea
relevantei proiectelor regionale pentru consolidarea conectivitații naționale cu reteauna TEN-T
existentă și în curs de construcție.
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În majoritatea oraşelor și municipiilor, deficitul de infrastructură se reflectă într-o
mobilitate redusă, trafic de tranzit ridicat la nivelul a numeroase localități care nu beneficiază
de variante de ocolire, timpi mari de așteptare în trafic etc.
Pentru a putea asigura condiții sigure de deplasare în mediul urban dar și pentru a putea
dezvolta proiecte de mobilitate urbană va fi nevoie de susținerea procesului de modernizare a
infrastructurii de transport rutier. În ultima perioadă, studiile de trafic și planurile de mobilitate
urbană durabilă realizate în regiune arată un grad ridicat de congestie pe rețeaua rutieră, cu
efectele negative asociate: poluare fonică și chimică crescute, niveluri ridicate de CO2
deversate în atmosferă, întârzieri în realizarea călătoriilor, viteze comerciale reduse, etc., atât
în aglomerările urbane, cât și pe drumurile dintre acestea.
Pentru a elimina sau reduce aceste efecte negative ale transportului rutier, este nevoie de
măsuri care să conducă la descongestionarea traficului și să orienteze călătorii către moduri de
transport sustenabile (nemotorizate, cu mijloacele de transport nepoluante și/sau de transport
public).
Problema identificată: Infrastructură rutieră regională insuficient conectată la rețeaua
TEN-T (în regiune nu există nici o autostradă), grad ridicat de congestie pe rețeaua rutieră.
✓ Îmbunătățirea infrastructurii de educație și adaptarea la cerințele de pe piața muncii.
În Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2018/2019 populația școlară era de 324.446
persoane, (cu 14,95% mai puțin decât în anul 2011) cu excepția învățământului profesional și
postliceal, fiind în scădere pe toate nivelele de învățământ.
Era repartizată astfel: 46,54% se aflau în învățământul primar și gimnazial, 21,68%
învățământ liceal, 15,05% învățământ preșcolar, 0,52% învățământ antepreșcolar, 2,44%
învățământ profesional, 4,94% învățământ postliceal, 8,82% învățământ superior.
Scăderea populației în învățământul preuniversitar s-a manifestat atât în mediul urban cât
și în mediul rural. Pe ansamblu, scăderea populației școlare în perioada 2011-2018, a fost de
11,03% în mediul urban ( nivel preșcolar și liceal) și de 22,55% în mediul rural (nivel
preșcolar, primar, gimnazial și liceal). În aceeași perioadă, numărul studenților a scăzut cu
2,45%.
Analiza cifrelor având în vedere mediul de rezidență al școlii, arată o creștere continuă a
numărului de elevi în învățământul primar, gimnazial din urban, în detrimentul mediului rural
și procentul covârșitor al elevilor de liceu se regăsește în unitățile școlare din mediul urban,
dată fiind distribuția rețelei școlare. Majoritatea județelor regiunii, păstrează o tendință de
creștere a numărului de elevi în învățământul postliceal.
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În regiune, începând din anul școlar 2014/2015, s-a acordat o atenție sporită
învățământului profesional.
Conform PRAI al Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, 2016-2025, agenții
economici au formulat solicitări de școlarizare exprese, la care ISJ din regiune au răspuns în
procent foarte mare, acest fapt reflectându-se în numărul din ce în ce mai mare de elevi în toate
județele. Nevoile pieței muncii regionale și locale se îndreaptă în continuare spre pentru
calificări de nivel 3, astfel încât continuarea susținerii pentru învățământul profesional și
investițiile în infrastructura educațională sunt măsuri necesare pentru dezvoltarea unei relații
de tip ”win-win” între sistemul de învățământ și mediul economic.
În Sud-Vest Oltenia, procentul de cuprindere în unitățile școlare din mediul urban este
dublu față de cel din unitățile de învățământ din mediul rural, situația fiind similară în toate
județele regiunii, însă se observă o tendință de scădere. Raportat la grupe de vârstă,
cuprinderea într-o formă de învățământ are cele mai mari valori pentru grupele
corespunzătoare nivelurilor de educație primar - grupa de vârstă 7-10 ani (peste 90%) și
gimnazial - grupa de vârstă 11-14 ani (peste 89%).
Pentru învățământul profesional și tehnic prezintă relevanță analiza gradului de
cuprindere pentru grupa de vârstă 15-18 ani. La nivel regional, aceștia sunt cuprinşi într-o
formă de învăţământ în procent de peste 76%. Evoluția este fluctuantă, însă este de remarcat
scăderea înregistrată în regiune în intervalul 2014/2015-2016/2017, de la 80,8%, la 76,8%. În
județele regiunii, scăderea minimă se înregistrează în județul Dolj (2,9%), iar cea maximă în
județul Vâlcea (5,2%).
În anul școlar 2017-2018, în regiunea Sud Vest Oltenia sunt constituite în învățământul
profesional și tehnic, un număr de 996 de clase, cu un număr de 23273 de elevi. Majoritatea
claselor de liceu tehnologic sunt în mediu urban, 879 de clase cu 20512 elevi, față de 117 clase
cu 2761 elevi în mediul rural.
În regiune, discrepanța majoră se observă, între ratele de cuprindere pe medii de rezidență
ale școlilor. Gradul de cuprindere în mediul urban este mult mai mare față de rural pentru toate
nivelurile. Spre exemplu, în anul școlar 2016/2017, la nivelul regiunii, cuprinderea a fost de
158,1% în urban, față de 14,6% în rural. Dolj: 144% în urban, față de 16% în rural; Gorj:
161,4% în urban, față de 21,1% în rural; Mehedinți: 151,6% în urban, față de 14% în rural; Olt:
165,1% în urban, față de 13,6% în rural; Vâlcea: 177,4% în urban, față de 7,6% în rural (cea
mai mare diferență între mediile de rezidență).
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În regiunea Sud Vest Oltenia, în anul școlar 2017-2018 funcționau 114 școli IPT, din
care 33 sunt în mediul rural. Conform PRAI SVO, prin proiectul planului de școlarizare pentru
anul școlar 2018-2019, unitățile IPT au prevăzute contracte-cadru pentru pregătirea practică a
elevilor din învățământul profesional, cu un număr de 272 operatori economici, care și-au
manifestat astfel intenția de organiza stagii de instruire în sediile proprii. Numărul de solicitări
din partea mediului economic a fost mult mai mare, însă capacitatea de absorbție a sistemului
de educație și formare profesională din județe este limitată de numărul de absolvenți de
gimnaziu, care a avut o involuție accentuată în ultimii ani, de existența autorizării/acreditării
pentru anumite calificări și de nevoia de formare a formațiunilor de studiu. Cel mai ridicat grad
de solicitări din partea operatorilor economici este în județul Dolj, 1859 locuri solicitate, iar cel
mai scăzut în județul Mehedinți, 430 de solicitări.
În anul școlar 2018/2019, regiunea Sud-Vest Oltenia avea cel mai mic număr (31.087) de
PC-uri în infrastructura de învățământ, dintre toate regiunile. Acestea reprezentau 7,84% din
totalul național.
Conform Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023, în
Oltenia, peste 60% dintre elevi sunt expusi fenomenului de supraaglomerare în unitățile de
învățământ în județele Gorj și Vâlcea, între 40-60% în județele Dolj și Mehedinți și între 2040% în județul Olt. Fenomenul de supraaglomerare este întalnit în școlile din mediul urban. În
contextul situației de pandemie create de virusul SARS-Cov-2, desfășurarea în bune condiții a
procesului educațional a devenit o problemă vitală pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu
coronavirus.
De asemenea, așa cum rezultă din Raportul de evaluare pentru Axa Prioritara 10
“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale” a POR 2014-2020, infrastructura școlară joacă un
rol important în asigurarea și îmbunătățirea participării la educație și a calității educației.
Problema

identificată:

supraaglomerarea

spațiilor

în

unitățile

de

învățământ,

infrastructura precară și dotare cu echipamente inadecvate.
✓ Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
Oltenia beneficiază de importante resurse turistice, dar, în ciuda acestui fapt, importanța
turismului în economia locală este relativ redusă, contribuind la PIB-ul regional cu doar 1%.
Turismul poate fi însă un vector esențial în dezvoltarea multor zone și în creșterea
gradului de ocupare a forței de muncă într-o regiune în care alternativele nu sunt încă prea
numeroase.
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Capacitatea de cazare turistică existentă la nivelul anului 2018 în regiunea S-V Oltenia
atingea pragul de 22.244 de locuri de cazare, în creştere cu 5,92% faţă de anul 2017.
Turismul este unul dintre cele mai importante domenii economice pentru dezvoltarea
regiunii. Are un rol important pentru regiune, oferă externalități ridicate pentru comerțul cu
amănuntul, serviciile locale și pentru îmbunătățirea calității vieții de rezident, dar, în același
timp, este influențat foarte mult de condițiile locale, cum ar fi transportul, servicii de petrecere
a timpului liber și cultural.
Nevoile din sector acoperă probleme precum forța de muncă (muncitori calificați),
infrastructura (cazare calitativă, paturi suficiente, infrastructură rutieră bună) și investiții în
atractivitatea locului. Toate punctele care lipsesc din nevoile menționate anterior subminează
potențialul unei anumite zone de a deveni un catalizator în regiune.
În regiune, există urmatoarele stațiuni balneare, balneo-climatice și stațiunile turistice în
mediul urban: Novaci (județul Gorj), Băile Govora, Băile Olănesti, Călimanești- Căciulata,
Horezu, Ocnele Mari (județul Vâlcea) și în mediul rural: Baia de Fier, Săcelu, Polovragi,
Peștișani (județul Gorj), Bala (județul Mehedinți), Voineasa (județul Vâlcea).
Acestea reprezintă o resursă majoră pentru turismul de odihnă şi tratament, precum şi
pentru tratamentele medicale. Zona montană a Regiunii Sud – Vest și zona Dunării, cu un
cadru natural deosebit la care se asociază, numeroase monumente de arhitectură religioase sau
civile, poate fi identificată ca zonă cu potenţial turistic ridicat insuficient valorificat.
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform datelor oficiale publicate de Institutul
Național al Patrimoniului în anul 2015, se regăsesc 3.322 monumente istorice. În regiune,
numărul acestora este repartizat la nivelul județelor componente astfel: 700 monumente în
județul Dolj, 503 în județul Gorj, 570 în Mehedinți, 758 în Olt și 791 în județul Vâlcea.
Dintr-un total 391 monumente clasificate categoria A, aproximativ 239 sunt amplasate în
mediul rural.
Patrimoniul cultural se confruntă însă cu provocări importante în ceea ce privește
condițiile fizice care se deteriorează treptat. Starea majorității monumentelor este precară, iar
calitatea siturilor de patrimoniu cultural sau a activităților legate de acesta este considerată
slabă de către vizitatori.
O bună parte dintre acestea necesită conservare, protejare sau investiții pentru dezvoltarea și
valorificarea lor prin includerea în circuite turistice. Infrastructura publică de turism este în
continuare precară.
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În ciuda investițiilor realizate în perioadele anterioare de programare, nevoile privind
modernizarea capacităților de primire și a bazelor de agrement rămân ridicate.
De asemenea, în regiune există infrastucturi turistice care pot fi reabilitate pentru a crește
atractivitatea zonei atât pentru cetațeni, cât și pentru turiști. Totodată, dezvoltarea unor
infrastructuri turistice în regiune ar putea contribui la creșterea atractivitații și, implicit, a
numărului de turiști.
Viziunea dezvoltării turismului în regiunea SV Oltenia corespunde Pilonului 2 din Cadrul
European de acțiune: Patrimoniul cultural pentru o Europă durabilă: soluții inteligente pentru
un viitor coerent și durabil. Pentru a exploata acest potențial, cadrul de acțiune implică trei
direcții de acțiune care vizează:
a) regenerarea orașelor și a regiunilor prin patrimoniul cultural;
b) promovarea reutilizării adaptive a clădirilor de patrimoniu;
c) echilibrarea accesului la patrimoniul cultural prin turism cultural durabil și patrimoniu
natural.
Problema identificată: valorificare insuficienta a potentialului turistic
✓ Dezvoltare urbană durabilă
Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia Europeană a propus ca Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR) să pună un accent mai puternic pe activitățile de
dezvoltare urbană durabilă (DUD), statele membre fiind încurajate să aloce cel puțin 6% din
fondurile FEDR dezvoltării integrate în zonele urbane.
Guvernanta urbană viitoare se va baza pe consultarea dintre autoritățile locale, regionale,
naționale și societatea civilă, ONG-urile, organizațiile comunitare, sectorul privat etc. în luarea
deciziilor (bugetare participativa, dezbateri publice, e-guvernanta, colaborari interinstitutionale
pe diferite niveluri etc.).
În perioada de programare 2021-2027 rolul Autoritaților urbane va fi preluat de consiliile
locale. Consiliile locale de la nivelul municipiilor resedința de județ/municipiilor/orașelor vor
avea responsabilitatea selecției strategice a proiectelor (identificarea listei de proiecte
prioritare), iar Autoritatea de Management va verifica proiectele din punct de vedere al
eligibilitatii și respectării condițiilor de finanțare generale ale programului.
Pentru îndeplinirea rolului pe care îl vor avea în selecția strategică a proiectelor consiliile
locale vor trebui să elaboreze proceduri de selecție a proiectelor care sa aibă la bază un set de
criteria și subcriterii definite în mod clar de această structură, în raport cu necesitățile/
prioritățile de la nível local și coroborat cu prevederile europene.
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Toate zonele urbane care acceseaza fonduri prealocate trebuie să aibă la bază o Strategie
Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) și un Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD),
care să includă o listă de proiecte prioritare pentru întregul buget de investiții de capital estimat
pentru perioada de implementare 2021-2029. Zonele urbane care accesează fonduri doar prin
cereri de propuneri concurențiale (ex: orasele) au obligația de a include proiectele finanțate
într-o strategie sau un plan existent aprobat de consiliul local. Aceste strategii se vor concentra
pe zona urbană și se pot extinde și în zona metropolitana/ZUF, în funcție de necesitățile și
prioritățile de dezvoltare stabilite de fiecare UAT urban.
În plus, finanțarea proiectelor pentru mobilitate urbană este conditionată de existența unui
PMUD, instrument de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea
spatială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.
În prezent în Regiunea Oltenia exista două zone metropolitane constituite sub forma unor
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, și anume Zona Metropolitana Craiova, care cuprinde
24 de localități, dintre care două orașe, și Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin, formată
din 7 localități, dintre care un municipiu.
Având în vedere că în perioada 2014-2020 s-a constatat o lipsă de concentrare a
resurselor, zonele urbane mari primind sume similare cu zonele urbane mici și pentru aceleași
arii tematice, și analizând recomandările Băncii Mondiale pentru urmatoarea perioadă de
programare (2021-2027), este necesar ca pentru centrele urbane mari sa fie pre-alocate fonduri
pentru proiecte cu impact major în zona metropolitana/ZUF și/sau care realizează obiective de
dezvoltare multiple.
Mecanismul de finanțare propus pentru diferitele categorii de zone urbane ține cont de
nevoile dar și de capacitatea acestora de a pregăti propuneri viabile și de a implementa proiecte
complexe. Propunerea de alocare a fondurilor pentru dezvoltare urbană în perioada 2021 –
2027 va fi detaliată pe 3 categorii de așezări urbane și anume, municipii reședință de județ,
municipii și orașe.
Algoritmul de calcul pentru fondurile alocate municipiilor reședința de județ va fi
următorul: 35% din buget va fi distribuit în mod egal între toate muncipiile reședință de județ,
iar restul de 65% va
fi distribuit municipiilor reședință de județ direct proporțional cu populația acestora. Pentru
celelalte municipii algoritmul este similar.
Pentru municipiile reședință de județ și celelalte municipii, care vor beneficia de sume prealocate, se vor lansa apeluri necompetitive, iar pentru orașe se vor lansa apeluri competitive.
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✓ Sistemul de management și control al POR SV
Sistemul de management și control propus la nivel regional va fi format din:
1. ADR Sud-Vest Oltenia care va îndeplini rolul de Autoritate de Management pentru
program;
2. Comitetul de Monitorizare POR SV, structură de tip partenerial, fără personalitate
juridică, cu rol decizional strategic în monitorizarea și evaluarea implementării POR SV, care
va reuni reprezentantii administratiei publice, mediului academic, mediului de afaceri și
societății civile;
3. Consiliul pentru Dezvoltare Regională SV cu rol de asumare și decizie.
Funcția de audit va fi îndeplinită de Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a
României, conform prevederilor proiectului de Regulament Comun.
Intervențiile finanțate prin Programul Operațional Regional Sud-Vest Oltenia vor fi
sincronizate cu cele realizate prin celelalte programe operaționale, precum și prin alte surse de
finanțare naționale și europene.
Obiectivul de Politică 1
În domeniul cercetării/dezvoltării/inovării, intervențiile prevăzute prin POR SV Oltenia
sunt complementare, în primul rând, celor realizate prin Programul Operațional Creștere
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027. În timp ce POR SV
va sprijini îmbunătățirea în princial performanța regională în materie de CDI în domeniile de
specializare inteligentă RIS3, prin investiții în infrastructuri CDI în interesul IMM-urilor,
POCIDIF vizează investiții la nivel național de dezvoltare a capacității CDI a organizațiilor
publice de cercetare în mare parte, dar și a întreprinderilor mari.
Programul Operațional Sănătate (POS) conține intervenții complementare, unde sunt
propuse spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip
FSE+ care susțin cercetarea în sănătate.
La nivel european, intervențiile se află în sinergie cu programul Orizont Europa pentru
perioada 2021-2027, și Programul Spațial European.
Investițiile

privind

creșterea

competitivității

IMM-urilor

sunt

complementare

intervențiilor propuse a se finanța prin POCIDIF, unde se va stimula accesului la finanțare al
IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor financiare. Intervențiile privind sprijinirea IMM sunt
complementare și cu următoarele programe UE:COSME, EASME, InvestEU, Digital
Innovation and Scale-up Initiative
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Obiectivul de politică 2
Intervențiile finanțate prin Obiectivului de Politică 2 ”O Europă mai verde, cu emisii
scăzute de carbon”, intervențiile prevăzute sunt complementare cu cele realizate prin
Programul Operational Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027.
Măsurile de eficiență energetică sprijinite prin PODD privesc îmbunătățirea eficienței
energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari, precum și măsuri de sprijin adiacente,
precum sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare. Prin POR SV se finanțează
creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și publice, și posibil îmbunătățirea
eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate.
În ceea ce privește îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii
verzi în special în mediul urban și reducerea poluării, PODD promovează conservarea naturii
utilizând ca instrument principal dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000. Acțiunile din
POR SV vizează sprijin pentru crearea/extinderea sau îmbunătățirea infrastructurii verzi,
regenerarea spațiilor urbane degradate, conversia functională a terenurilor degradate.
În domeniul mobilității urbane, investițiile susținute prin Programul Operațional
Transport (POT 2021-2027), privind trenurile metropolitane, metrou și materialul rulant sunt
complementare celor finanțate prin POR SV, care vizează creșterea utilizării transportului
public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice, dezvoltarea infrastructurii urbane curate
și infrastructură pentru realimentare cu combustibili alternativi.
Obiectivul de politică 3
În cadrul Obiectivului de Politică 3. „O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității
și a conectivității TIC regionale” intervențiile prevăzute prin POR SV sunt complementare cu
cele realizate prin POT. Acțiunile promovate prin POT vizeaza dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport rutier și feroviar, infrastructura rutieră și feroviară națională, îmbunătățirea mobilității
naționale, transport multimodal, căi navigabile și porturi și siguranța rutieră. Investițiile POR
SV constau, în schimb, în construirea/extinderea infrastructurii (rutiere) care asigură
conectivitatea, directă sau indirectă, la rețeaua și nodurile TEN-T rutiere și în dezvoltarea
infrastructurii rutiere și intermodale de marfă. Măsurile propuse au scopul de decongestionare,
fluidizare și siguranță a traficului.
Obiectivul de politică 4
În cadrul Obiectivului de Politică 4 „O Europă mai socială prin implementarea Pilonului
european al drepturilor sociale”, intervențiile privind îmbunătățirea accesului la servicii de
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin
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dezvoltarea infrastructurii sunt complementare celor realizate prin Programul Operațional
Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027.
Acțiunile din POR SV vizează îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale prin
construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea infrastructurii educaționale
pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar, învățământul primar, gimnazial, liceal (non ÎPT),
universitar și învățământul special organizat în unități de învățământ speciale, învăţământul
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv campusuri. Acestea sunt
completate de măsurile POEO, axate pe creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională, și adaptarea ofertei de educație și formare
profesională la dinamica pieței muncii.
Totodată, intervențiile POR sunt complementare și celor din cadrul Programului
Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), ce include investiții prin DLRC în
infrastructura educațională și măsuri pentru combaterea abandonului școlar al elevilor și
accesul egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii. Se adaugă și
complementaritatea cu măsurile POCIDIF, ce vizează digitalizarea în educație, urmărind
investiții în echipamentele de infrastructură digitală necesare pentru creșterea interoperabilității
în domeniul educației și interconectarea bazelor de date educaționale.
Impactul investițiilor finantate prin POR 2021-2027 ca intervenții la nivel regional va
asigura: modernizarea și dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare (IMM și Institute de
CDI); promovarea specializării inteligente; dezvoltarea cercetării orientate către piață;
atragerea unor antreprenori și echipe de cercetare-dezvoltare de înaltă calificare; transfer de
cunoștințe și internaționalizare.
Pentru a consolida capacitatea CDI la nivelul regiunii SVO și pentru a dezvolta în
continuare ecosistemul de inovare, se vor consolida și valorifica parteneriatele în domeniu
pentru a accelera procesul de comercializare a inovării, inclusiv pe piețele internaționale.
Una dintre provocările la care acest obiectiv specific trebuie sa raspundă va fi aceea de
creare a unei legături mai strânse cu mediul de afaceri la nivel regional, în scopul transferului
rezultatelor CDI în mediul privat, precum și intensificarea transferului tehnologic.
Pentru sprijinirea transferelor tehnologice și sprijinirea companiilor inovate, se urmăresc
acțiuni care să vizeze investiții în active fixe corporale și necorporale, program pilot/schema de
minimis, sprijin de scalare pentru întreprinderile cu potențial mare de creștere;
În acest sens, se are în vedere dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare
proprii ale organizatiilor de CDI și întreprinderilor, inclusiv prin promovarea unor măsuri de
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sprijin finanțate. De asemenea, se urmărește dezvoltarea, cu precădere, în domeniile de
specializare inteligentă identificate în RIS regional, a structurilor integrate care reunesc
companii și organizații de cercetare cu profil similar și/sau complementar.
În ceea ce priveşte cererea de CI, principalele provocări sunt reprezentate de necesitatea
creşterii gradului de inovare, capacitatea de transfer a rezultatelor cercetării pe piaţă şi
capacitatea de absorbţie a inovării în firme. Se au în vedere măsuri de remediere a blocajelor
regionale specifice care frânează inovarea, cum ar fi lipsa de interacțiune dintre mediul de
afaceri local/regional și mediul academic, urmărindu-se stimularea rezultatelor cercetării și a
proiectelor cu grad ridicat de inovare și impact real pe piață
Prin intermediul acestui obiectiv vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții
pentru dezvoltarea entităților de ITT, dezvoltarea capacităților în domeniul CDI, care să
conducă la un nivel mai înalt de calificare și productivitate a forței de muncă, creșterea și/sau
îmbunătățirea performanței bazei existente de întreprinderi inovative, etc.
Tipuri de actiuni:
1. Sprijin pentru consolidarea capacității de cercetare-inovare la nivel regional în domeniile
RIS 3, inclusiv a întreprinderilor și promovarea colaborarii între organizațiile CDI și mediul de
afaceri, prin operațiuni de tipul:
 Activități de cercetare-inovare și investiții în organizațiile CDI pentru dezvoltarea
infrastructurilor proprii și orientarea cercetării spre nevoile identificate în procesul de
descoperire antreprenorială desfășurat la nivel regional;
 Activități de cercetare-inovare și investitii în necesare pentru crearea, dezvoltarea sau
modernizarea capacității de cercetare-inovare și/sau valorificarea rezultatelor cercetării
aferente nevoilor identificate în procesul de descoperire antreprenorială; - activități de
cercetare-inovare și investiții în întreprinderi necesare pentru validarea unui concept
inovativ în IMM;
 Specializare inteligentă la nivel regional și inovare de produs, serviciu, de proces în
microintreprinderi și IMM-uri la nivel intern, inclusiv brevetare(abordare integrată pe
lanţul valoric al inovării - activităţi CDI, valorizare produse/ servicii)
2. Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic regionale în domeniile RIS 3 regional
 Investiții în IMM pentru implementarea unui transfer tehnologic, inclusiv achiziția de
servicii de la organizații CDI sau entități de transfer tehnologic;
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 Sprijin pentru trecerea de la concept până la produs, dezvoltarea unui prototip minim
viabil (MVP) (finanțare de tip proof of concept, inclusiv pentru inovatori persoane
fizice care sunt obligați să își înființeze firme dacă se califică pentru finanțare – startup-uri inovative)
 Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea/dezvoltarea structurilor de transfer
tehnologic și serviciilor și prin facilitarea proceselor de transfer tehnologic la nivel de
companii și alte organizații;
Principalele grupuri țintă vizate sunt:
 micro-intreprinderi, IMM, entități de transfer tehnologic, Parcuri științifice și
tehnologice, universități, entități de cercetare, parteneriate
 cercetătorii și salariați implicați în activitățile de cercetare-dezvoltare.
 organizații CDI
Digitalizarea furnizează multe avantaje întreprinderilor: noi produse şi servicii, tehnologii
digitale, mai rapide şi eficiente fluxuri de informaţii şi cunoştinţe, interconectivitate digitală,
acces mai uşor la clienţi potenţiali şi la pieţe, etc.
Accesul la finanțare al IMM-urilor pentru investițiile în digitalizare este dificil
comparativ cu investițiile tradiționale și trebuie sprijinit prin finanțări pentru a consolida
preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii,
inclusiv investițiile în infrastructuri, a promova competențele și serviciile digitale și a sprijini
în continuare centrele de inovare digitală, laboratoarele vii (living labs) etc.;
Tipuri de acțiuni:
1. Sprijin pentru digitalizare în beneficiul IMM-urilor
 susținerea unei structuri de sprijin sub forma unui HUB-uri de inovare digitală – Digital
Inovation Hubs (DIH), care să ofere suport actorilor interesați
 adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului
de afaceri;
 Sprijin pentru activități economice electronice și procese economice în rețea,
antreprenori web și start-upuri în domeniul TIC,
2. Servicii și aplicații TIC dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale
 digitizarea în mediul universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze
de date și biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming, echipamente și
infrastructură de projection and video maping;
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 sprijin pentru digitizarea învățământului universitar prin asigurarea unei infrastructuri
adecvate în vederea îmbunătățirii accesului la tehnologie, respectiv dezvoltarea
infrastructurii

rețelei

naționale

educaționale

(învățământ

universitar/preuniversitar/gimnazial) ca poli de digital skills, inclusiv prin dotare
tehnică/laboratoare.
 dezvoltarea universităților/liceelor tehnologice/alte unități de învățământ ca poli de
digital skills, inclusiv prin dotare tehnică/laboratoare
Principalele acțiuni incluse în acest obiectiv specific vizează investițiile în sectorul
microintreprinderilor, IMM pentru dezvoltarea capacităților de producție, pentru introducerea
noilor tehnologii, sprijinirea tranziției industrială și pentru implementarea unor soluții de
economie circulară. Sunt vizate acțiuni legate de sprijinirea dezvoltării unui sistem
antreprenorial atractiv care să favorizeze competitivitatea, maturizarea start-up/spin-off și
dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor (incubatoare,
acceleratoare etc.).
Tipuri de acţiuni:
- Creșterea competitivității în IMM-uri și microintreprinderi prin echipamente,
tehnologii, utilaje;
- Dezvoltarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea
structurilor de afaceri, incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și parcurilor industriale
cu impact la nivel regional;
Complementar se va acorda sprijin pentru activitățile de internaționalizare, care vor
urmări printre altele: dezvoltarea unor strategii de export, a unor instrumente de marketing,
participarea la târgurile de tehnologie Europene, evenimentele de brokeraj și matchmaking,
aderarea IMM regionale la rețele de europene.
Grupuri țintă:
- antreprenori
- microintreprinderi, IMM-uri, intreprinderi mari
- start-up-urile, spin-off-urile și IMM-urile nou înființate
- structuri suport pentru afaceri din categoriile incubatoare, acceleratoare
- consumatorii finali ai noilor produse și servicii
Conform DESI 2020 pentru Romania, în ultimii trei ani, România s-a clasat pe ultimul
loc în rândul statelor membre ale UE în ceea ce privește serviciile publice digitale. În ceea ce
privește utilizarea internetului și activitățile legate de utilizarea serviciilor de e-guvernare, RO
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înregistrează un nivel foarte scăzut, astfel, patru regiuni au rezultate foarte slabe: Regiunea
Vest și Sud-Vest Oltenia 9 %, Regiunea Nord-Est 7 % și Regiunea Sud-Est 3 % (conform
RT2020).
Digitizarea serviciilor publice locale este în prezent neunitară și inegală. În multe cazuri,
dezvoltarea serviciilor digitale pentru cetățeni la nivel local este împiedicată de lipsa capacității
tehnice și/sau a resurselor bugetare în administrațiile locale. O soluție pentru a aborda această
problemă poate fi crearea unor infrastructuri la nivel regional/județean, care să permită accesul
și crearea de servicii IT disponibile mai multor administrații publice locale. Pe de o parte,
aceste centre de infrastructură IT ar crea beneficii pentru autoritățile locale, cum ar fi accesul la
infrastructuri și servicii derivate cu costuri mult mai reduse (economii de scară), inclusiv
pentru autorități publice mici în care astfel de servicii sunt în prezent complet indisponibile.
Pe de altă parte, cetățenii care trăiesc în aceste comunități ar beneficia de servicii electronice,
de reducere a birocrației și de îmbunătățire a serviciilor publice.
Obiectivele principale ale investițiilor realizate de autoritățile publice locale trebuie să fie
concepute pentru a încuraja activitățile economice sustenabile, reducerea impactului asupra
mediului și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor bazate pe tehnologia informațiilor.
Conceptul Smart City abordează aceste procese de schimbări complexe necesare pentru
creșterea calității vieții în regim de eficientizare a consumului de resurse. Un oraș inteligent
este acela care folosește tehnologia modernă pentru a îmbunatăți viata locuitorilor, contribuind
spre exemplu la fluidizarea traficului, reducea poluării și consumului de energie, facilitarea
relației cetățenilor cu autoritățile, îmbunătățirea condițiilor de locuit și a sistemelor de sănătate
și educație.
În cadrul Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligenta, unul din domeniile de
specializare identificate este IT și digitalizare, cu urmatoarele sub domenii: Dezvoltare de noi
produse TIC hardware&software și soluții de testare, Smart Ciy&Smart Village.
Tipurile de acțiuni propuse în cadrul acestei axe prioritare au ca scop promovarea
utilizării tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea sustenabila a orașelor din regiune. Se
urmărește implementarea de proiecte ce utilizează solutii și tehnologii „smart” în diverse
domenii, în funcție de nevoile specifice, dar și facilitarea tranziției către o administrație
eficientă prin digitalizarea și interoperabilitatea serviciilor publice în beneficiul cetățenilor.
Prin urmare, prin tipurile de acțiuni care vor fi finanțate în cadrul Axei Prioritare 2 vor fi
asigurate premisele pentru furnizarea de serviciilor publice performante, bazate pe utilizarea
tehnologiei informațiilor TIC, ce va permite crearea orașelor inteligente – smart city.
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Tipuri de acțiuni:
✓ Sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, servicii și utilități
publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și transport public, îmbunătățirea
siguranței și securității pentru transportul public, iluminat public, sisteme GIS, banca de date,
etc.) aplicabile în zone funcționale urbane;
✓ Soluții de digitalizare și interoperabilitate pentru administrația publică și crearea unor
infrastructuri centralizate pentru a putea permite accesul și crearea de servicii TIC, inclusiv
asigurarea unei cooperări între serviciile administratiei publice locale și instituțiile publice;
Ambele tipuri de acțiuni pot viza:
- achiziția de echipamente specifice (senzori, camere supraveghere, servere, stații de
lucru, echipamente rețea date etc)
- securitate cibernetica;
- achiziție softuri (sistem operare, softuri gestionare baze de date, softuri specifice GIS)
- lucrări de realizare a infrastructurii specifice (rețele transmitere date, montare
senzori/camere și echipamente specifice) și lucrări de infrastructură
- servicii de creare a aplicațiilor specifice (gestionare/prelucrare date, interfața cu
utilizatorii, platforme web etc)
Se va avea în vedere complementaritatea cu PODCIDIF, prioritățile privind Digitalizarea
în educație, Digitalizarea în cultură, Digitalizarea în administrația publică centrală.
Principalele grupuri țintă:
- cetățenii, mai ales cei care locuiesc în oraşele/municipiile în vederea unei cooperări cu
autoritățile publice locale sau cu instituțiile publice (locuitorii zonelor urbane, utilizatorii
serviciilor publice digitalizate - persoane fizice sau juridice)
- personalul din cadrul Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraş, judet)
sau instituțiilor publice;
Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Directiva privind eficiența energetică (EED), adoptată în 2012, a impus statelor membre
adoptarea de ținte indicative naționale pentru eficiență energetică pentru 2020. Pentru atingerea
țintei mult mai ambițioase, de 32,5% pentru 2030, sunt necesare măsuri noi, aduse prin
revizuirea EED.
Din analiza fondului de clădiri rezidenţiale, rezultă că energia pentru încălzire reprezintă
aproximativ 55% din consumul total de energie în apartamente şi până la 80% în casele
individuale, iar în funcţie de zona climatică, o locuinţă unifamilială consumă în medie cu 24%
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mai multă energie per m² comparativ cu o locuinţă (apartament) din blocurile de locuinţe.
Datorită stării clădirilor, în principal din cauza neefectuării reparaţiilor la acestea, îndeosebi în
cazul blocurilor de locuinţe din zonele urbane şi, parţial, în cazul caselor unifamiliale din
zonele rurale, aproximativ 58% din blocurile de locuinţe existente (cca. 2,4 milioane de
apartamente) construite înainte de 1985 necesită reabilitare şi modernizare termică.
Clădirile nerezidenţiale reprezintă 18% din suprafaţa totală construită şi aproximativ 5%
din totalul fondului imobiliar, în care sunt incluse aici majoritatea clădirilor publice. Spaţiile
ocupate de administraţia publică, instituții publice, clădirile educaţionale şi cele comerciale
determină împreună aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de energie, fiecare
reprezentând 20-25% din total. Clădirile publice se definesc ca acele clădiri care sunt deținute
de autorități publice şi clădiri deținute de o organizație non-profit, atâta timp cât acestea
urmăresc obiective de interes general precum educație, sănătate, mediu şi transport. De
exemplu, clădiri pentru administrația publică, şcoli, spitale etc
Conform Strategiei nationale a locuirii 2019-2030, în anul 1990, 85% din stocul de
locuințe din România era construit după anul 1945, reprezentând în prezent o provocare din
punct de vedere al întreținerii acestui fond consistent de clădiri aflate în proces de degradare
fizică şi/sau structurală.
În regiunea Sud-Vest Oltenia, ponderea locuințelor construite după 1990 este de 8,54%
(16,62% în mediul urban și 2,29% în mediul rural).
Impactul unei renovări energetice durabile a clădirilor se concretizează prin beneficii
economice – crearea de locuri de muncă, stimularea investițiilor și valorile mai mari ale
proprietăţilor –beneficii sociale – mai ales în ceea ce privește creșterea accesibilității financiare
pentru familiile cu venituri modeste şi pentru a aborda problema sărăciei energetice – beneficii
pentru sănătate, locuințele având mai puţine zone reci şi curenţi de aer, mai puţin condens şi o
predispoziţie mai redusă la mucegai, precum şi o calitate mai ridicată a aerului din interior. Nu
în ultimul rând, renovarea energetică durabile a clădirilor aduce beneficii pentru mediul
înconjurător, clădirile reprezintând cea mai mare sursă de emisii de CO2 și contribuind astfel
semnificativ la schimbările climatice.
Conform Strategiei naționale a locuirii, în România apartamentele sunt conectate la
rețelele de încălzire centrală prin care căldura este livrată în principal de la instalații de
cogenerare care utilizează gaze naturale, cărbune sau produse petroliere. Rețelele de încălzire
centralizată sunt de obicei extrem de ineficiente din cauza tehnologiei învechite și a
echipamentului prost întreținut. S-a estimat că în anul 2011, aproximativ 30% din energia
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termică produsă în România a fost pierdută înainte de a ajunge la consumatori, de trei ori mai
mult decât în alte țări UE.
Consumul de căldură în clădirile construite înainte de anul 1990 este de aproximativ
patru ori mai mare decât în clădirile construite în conformitate cu standardul actual de
construcţie.
Tipuri de acțiuni pentru promovarea eficienței energetice:
1. Investiții în clădirile rezidențiale/industriale în vederea asigurării/creșterii eficienței
energetice, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și
vulnerabilitate la riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de
energie;
2. Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice,
inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la
riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie;
Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul ca
acestea vor fi detaliate prin ghidurile solicitantului. Complementar, pentru se pot face și
intervenții asupra infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului de investiții vizat.
Grup țintă: cetățenii (persoane fizice din urban şi rural) care utilizează cladirile
(proprietarii și utilizatorii clădirilor reabilitate)
Investițiile se vor realiza atat în mediul urban cat și în mediul rural. În cazul municipiilor
resedința de județ care vor beneficia de o alocare financiară dedicată, investiția trebuie să se
regasescă în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.
Pentru toate investitiile propuse (inclusiv de municipiile resedinta de județ) este
obligatorie încadrarea în cel puţin un document strategic relevant care prevede măsuri în
domeniul eficienţei energetice.
Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării
Zonele urbane reprezintă provocări specifice pentru mediu și sănătatea umană, dar
acestea oferă și oportunități pentru utilizarea resurselor într-un mod mai eficient. Uniunea
Europeană încurajează orașele să devină mai verzi prin inițiative precum premiul Capitala
europeană verde, premiul Frunză verde europeană și Instrumentul „Orașul verde”.
Conform legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
zonele urbane, autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidenț spațiilor
verzi de pe teritoriul unităților administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor
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verzi, pe care le actualizează ori de cate ori intervin modificări. Totodată, OUG nr. 114/2007
pentru realizarea
standardelor referitoare la suprafața spațiilor verzi urbane, în conformitate cu normele Uniunii
Europene, prevede realizarea de demersuri și acțiuni: stoparea diminuarii și degradării spațiilor
verzi intraurbane și periurbane, conservarea suprafețelor verzi existente, reabilitarea zonelor
verzi degradate, intraurbane și periurbane, realizarea de noi spații verzi în interiorul
localităților urbane, amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joacă și mobilier urban specific și
extinderea perdelelor de protecție în zonele industrializate.
Spațiile urbane verzi, de la parcuri și grădini până la acoperișuri verzi și ferme urbane,
oferă o gamă largă de beneficii pentru oameni. De asemenea, oferă oportunități pentru
întreprinderi și un refugiu pentru natură. Acestea reduc poluarea aerului, apei și zgomotului,
asigură protecție împotriva inundațiilor, secetei și valurilor de căldură și mențin o conexiune
între oameni și natură.
Reducerea activității industriale, dar și noile reglementari care solicită ca activitățile
industriale să nu se desfășoare în zonele urbane a determinat existența multor spații degradate
sau neutilizate. Pentru rezolvarea acestor situații, sunt necesare investiții pentru repunerea în
valoare a spațiilor urbane degradate și terenurilor abandonate, pentru crearea de infrastructură
verde, coridoare ecologice și măsurile împotriva poluării.
Rolul pe care intervențiile de revitalizare urbană îl au la îmbunătățirea calității vieții, în
afara unei conexiuni logice între intervenții și efectele lor (creșterea suprafețelor spațiilor
verzi) conduce cu siguranță la reducerea poluării, amenajarea unor spații de recreere și
socializare în locul unor suprafețe nu numai inestetice, dar și insalubre.
Tipuri de acțiuni:
1. Sprijin pentru crearea, extinderea sau îmbunătățirea infrastructurii verzi (parcuri, zone
din orașe, grădini, acoperișuri verzi, grădini urbane etc)
2. Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce
promovează infrastructura verde în zonele urbane.
3. Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate.
Reconversia și/sau reutilizarea spațiilor și terenurilor abandonate, degradate, a altor
terenuri urbane care sunt vacante sau neutilizate corespunzator transformarea lor în zone verzi,
de agrement și recreere pentru populație ar putea îmbunătăți conditiile de viața ale locuitorilor.
Revitalizarea urbană poate fi o soluție adecvată pentru reducerea cererii pentru folosirea de
terenuri noi și utilizarea eficienta a resurselor.
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Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul că
acestea vor fi detaliate prin ghidurile solicitantului. Complementar, se pot face și intervenții
asupra infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului de investiții vizat.
Investițiile privind crearea, extinderea sau îmbunătățirea infrastructurii verzi (parcuri,
zone din orașe, grădini, acoperișuri verzi, grădini urbane etc) sau regenerarea spațiilor urbane
degradate se vor
concentra în zonele urbane funcționale, în baza strategiilor integrate de dezvoltare urbană
(pentru orașe/municipii) sau a altor strategii de dezvoltare .
Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
Analiza succintă a sistemelor de transport public local, realizată pe baza datelor și
informațiilor existente în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiilor reședință de
județ, categorie de zone urbane în care este funcțional serviciul de transport public local, relevă
probleme cvasi-uniforme, precum starea tehnică precară a infrastructurii, vechimea mijloacelor
de transport, lipsa sistemelor de management pentru transportul public. În lipsa investițiilor, în
ultimii ani s-a produs accentuarea acestor deficiențe, concomitent cu reducerea atractivității
modului de transport public. Problemele semnalate sunt însoțite de efecte negative, care
conduc la reducerea calității vieții cetățenilor (poluare atmosferică, poluare fonică, emisii de
gaze cu efect de seră, costuri ridicate ale deplasării, nivel scăzut de accesibilitate și siguranță).
În celelalte zone urbane din regiune nu se regăsesc sisteme de transport public local
funcționale, deși serviciul de transport public local de persoane face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilitate publică şi ar trebui să fie prezent în majoritatea zonelor urbane.
La nivelul sistemului de transport public nu sunt implementate soluții de management al
traficului care să asigure prioritizarea accesului pentru mijloacele de transport public, motiv
pentru care adesea autobuzele traversează zone afectate de congestie și gâtuiri ale fluxurilor de
trafic, ceea ce conduce la întârzieri semnificative și la nerespectarea graficului de circulație.
Municipiile reședință de județ, care au potențial semnificativ de creștere și impact la nivel
sub-regional, se confruntă cu creșterea continuă a intensității traficului, care generează un grad
sporit de poluare, blocaje în trafic, pierderi economice, număr sporit de accidente, probleme de
sănătate pentru cetățeni precum și consumuri mari de carburanți din surse neregenerabile, pe
fondul atractivității scăzute a transportului public. În cazul celorlalte zone urbane, principalele
probleme de mobilitate sunt legate de accesibiliatea teritorială redusă a rețelei de transport
public, generată în principal de calitatea precară a infrastructurii stradale.
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Expansiunea urbană necontrolată este una din principalele provocări pentru orașele mari,
iar regiunea Sud-Vest Oltenia nu a fost ocolită de acest fenomen. Așezările adiacente au
preluat valurile succesive de expansiune, ceea ce a făcut ca populația acestora să creească
semnificativ în ultimii 10 ani. Din păcate această creștere este una nesustenabilă și haotică.
Noile dezvoltări nu beneficiază de dotări și infrastructură de transport și funcționează
preponderent precum cartiere dormitor. În lipsa dotărilor,obiectivelor de interes și a locurilor
de muncă noile zone rezidențiale din periurban generează deplasări frecvente către centrul
urban.
Infrastructura de transport nu este adaptată pentru a susține acest număr ridicat de
deplasări. Transportul public reușește cu greu să deservească aceste zone și acest aspect face ca
o mare parte din
noile dezvoltări să fie dependente de autovehiculul personal ceea ce suprasolicită legăturile
rutiere cu centrul urban.
În acest sens, pentru a putea asigura o reconfigurare treptată a zonelor de expansiune va fi
nevoie de:
a) creșterea conectivității prin dezvoltarea de noi legături durabile (piste pentru biciclete,
benzi dedicate transport public, etc.);
b) modernizarea și extinderea flotei pentru a putea asigura o frecvență mai mare a
transportului public metropolitan (inclusiv înființare transport public metropolitan la
municipiile cu zone ample de expansiune)
c) dezvoltarea facilităților de tip park & ride.
Investițiile în stații de transport public au fost foarte reduse în ultimii ani, iar accesul la
informații în ceea ce privește orarul sau sosirea în stație a mijloacelor de transport public este
încă precar.
Progresul în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete este încă lent. Pistele realizate
în numeroase au avut greșeli serioase de proiectare, ceea ce a dus la desființarea lor sau la o
utilizare slabă. Lipsa facilităților care să permită o deplasare sigură a bicicliștilor în mediul
urban este principalul motiv pentru care ponderea acestui mod de deplasare este încă redus
(sub 5%).
În ceea ce privește zonele pietonale, s-au derulat numeroase proiecte orientate către
revitalizarea spațiilor publice (piațetă, piață sau scuar). Principalele probleme în ceea ce
privește zonele pietonale se rezumă preponderent la spațiul utilizabil al trotuarelor. Fie că este
vorba de lipsa sau subdimensionarea trotuarelor (mai ales în zonele de expansiune din
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periurban) sau de faptul că acestea sunt ocupate de parcări neregulamentare (preponderent în
zone centrale sau în alte zone cu mulți generatori de trafic).
În acest sens, pentru a crește ponderea modalităților active de transport va fi nevoie în
primul rând extinderea infrastructurii pentru biciclete (inclusiv dotări aferente: parcări, sisteme
închiriat biciclete, stații „self care”, etc.). În ceea ce privește deplasările pietonale, trebuie
susținută în continuarea procesul de pietonizare, mai ales a zonelor centrale dar se resimte
nevoia de a interveni și în zonele rezidențiale.
Tipuri de acțiuni:
1. Sprijin pentru transport urban sustenabil si durabil:
 Coridor de mobilitate, alcătuit din unul sau mai multe propuneri/proiecte din PMUDurile aprobate, considerat strategic la nivelul autorității publice locale care să sprijine
transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația
pietonilor;
 Dezvoltarea (extindere/modernizare) infrastructurii necesare pentru o utilizare eficienta
a transportului public;
 Achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice, inclusiv pentru proiecte de
introducere a transportului public în localități urbane;
 Modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura
tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi;
 Îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și
terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun;
 Construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a
automobilelor electrice);
 Stații/puncte de incarcare;
 Realizarea de parcari, sisteme de tip park and ride;
 Extinderea, respectiv modernizarea transportului public urban cu mijloace ecologice;
 Achizitia de mijloace de transport /microbuze pentru pentru transportul elevilor
 Crearea/modernizarea traseelor pentru pietoni;
 Investiții în infrastructura pentru biciclete și pietoni, sisteme de inchiriere biciclete, etc
2. Digitalizarea transportului urban
 Măsuri pentru digitalizarea transportului urban (ex.: sisteme de e - ticketing pentru
călători, sistematizarea intersecţiilor etc.)
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Enumerarea tipurilor de acţiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul că
acestea vor fi detaliate prin ghidurile solicitantului. Complementar, se pot face şi intervenţii
asupra infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului de investiţii vizat.
Teritoriile vizate de aceste intervenţii sunt cele care acoperă zona urbană funcţională a
municipiilor şi oraşelor aşa cum este definită în documentele strategice. Documentele
strategice referitoare la dezvoltarea urbană durabilă (SIDU şi PMUD) elaborate de către
municipiile reşedinţa de judeţ din Regiunea SV Oltenia (categoria de zone urbane în care
serviciile de transport public local sunt cel mai dezvoltate) conţin obiective legate de
modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice de transport, încurajarea utilizării
transportului public și a celui nemotorizat și dezvoltarea infrastructurii pentru moduri de
transport alternative.
Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața
schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TENT și a mobilității transfrontaliere
Regiunea Sud-Vest Oltenia este regiune de graniță, traversată de Axa prioritară 7
(rutieră), Axa prioritară 18 (fluviul Dunărea) și Axa prioritară 22 (feroviară). Conexiunile
rutiere cu Europa și restul țării se realizează prin drumuri europene și drumuri naționale
principale și secundare care străbat regiunea, conectivitatea și accesibilitatea în regiune fiind
însă asigurate, în principal, printr-o rețea de drumuri județene și locale, care asigură
accesibilitatea pentru localitățile care nu sunt conectate la rețeaua de drumuri naționale și
europene, la unele zone turistice sau economice din regiune.
Ponderea drumurilor județene la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în totalul drumurilor
publice din regiune, este de 41,12%. La nivelul regiunii, modernizarile de drumuri județene sau concretizat în
scăderea procentului de drumuri pietruite sau de pământ concomitent cu creșterea procentului
drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere precum și în reabilitarea unor drumuri degradate.
Din totalul drumurilor județene la nivel regional doar 34% sunt modernizate cu
îmbrăcăminți asfaltice de tip greu și mediu, jumătate au îmbrăcăminți rutiere ușoare, 10% sunt
drumuri județene pietruite și 2% drumuri județene de pământ.
Deși au existat investiții în modernizarea de drumuri, în regiunea Sud-Vest Oltenia,
procentul drumurilor județene modernizate, cu îmbrăcăminți asfaltice de tip greu și mediu, a
scăzut de la 42,17% în 2011, la 34,91% în 2018.
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Pe ansamblu, la nivelul regiunii, modernizările de drumuri județene în perioada 20112018 s-au concretizat în scaderea procentului de drumuri pietruite, de la 18,03% la 11,01%, și
a procentului de drumuri de pământ, de la 2,57% la 2,30%, concomitent cu creșterea
procentului drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere (37,23% în 2011, 51,81% in 2018).
Ponderea drumurilor județene la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în totalul drumurilor
publice din regiune, este de 41,12%.
În regiunea Sud-Vest Oltenia, reteaua de drumuri publice s-a dezvoltat ca urmare a
necesității de a oferi legături rutiere între orașe și astfel, noile drumuri au urmat vechile
aliniamente. Rezultatul a fost crearea multor sate și orașe dispuse liniar de-a lungul drumurilor,
fără șosea de centură, tot traficul local și de tranzit trebuind să treacă prin centrul localității.
Din cauza lipsei investițiilor în drumurile secundare (mai ales în zonele rurale), localitățile
lineare (dispuse de-a lungul și pe ambele parți ale drumului) au continuat să se dezvolte de-a
lungul drumurilor naționale.
Pentru fluidizarea traficului de tranzit se impune construirea unor variante ocolitoare.
Centurile ocolitoare reprezintă o soluție care ajută la decongestionarea traficului greu și de
tranzit și la realizarea mobilității urbane durabile la nivelul orașelor din regiune, existența
acestora reprezentând un aspect important în creșterea accesibilității și mobilității.
La nivel regional doar municipiul Craiova are centură ocolitoare la nivel de drum expres,
restul orașelor mari având străzi limitrofe care ajută la decongestionarea traficului de tranzit.
În orașele mai mici (ex. Filiași, Balș, Horezu) fără opțiuni de ocolire, traficul de tranzit în
interiorul localităților generează frecvent gâtuiri și congestii, durate de deplasare crescute, fiind
și un factor de poluare fonică și cu noxe.
Orașele mici, în mare parte, nu dispun de centuri ocolitoare iar traficul greu străbate
practic zona centrală a localităților. Acest aspect suprasolicită infrastructura de transport local
și afectează într-un mod negativ calitatea aerului și siguranța rutieră. Tot din această cauză este
îngreunată realizarea unor proiecte de mobilitate urbană destinate promovării traficului
pietonal sau modurilor alternative de transport.
Studiile de trafic și planurile de mobilitate urbană durabilă realizate în regiune arată un
grad ridicat de congestie pe rețeaua rutieră, cu efectele negative asociate: poluare fonică și
chimică crescute,
niveluri ridicate de CO2 deversate în atmosferă, întârzieri în realizarea călătoriilor, viteze
comerciale reduse, etc., atât în aglomerările urbane, cât și pe drumurile dintre acestea.
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Având în vedere ca în regiunea Sud-Vest Oltenia nu există nicio autostradă sau drumuri
expres între orașele din regiune, este nevoie de implementarea unor măsuri care să contribuie
la decongestionarea traficului pentru a elimina sau reduce efectele negative ale transportului
rutier.
Investițiile în dezvoltarea și modernizarea rețelei TEN-T precum și a conexiunilor la
aceasta constituie o prioritate în Regiunea Oltenia având în vedere importanța acestora pentru
crearea unui sistem de transport sustenabil și eficient.
Tipuri de acțiuni:
 Modernizarea și reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea
directă sau cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
 Sprijin pentru investitii care vizeaza soluții de decongestionare a traficului în mediul
urban (centuri ocolitoare, pasaje, modernizare strazi, pasaje pietonale, etc);
Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul ca
acestea vor fi detaliate prin ghidurile solicitantului. Complementar, se pot face și intervenții
asupra infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului de investiții vizat.
Grupul țintă este reprezentat de:
 Cetătenii din unitățile administrativ teritoriale
 locuitorii zonelor traversate de drum și operatorii economici
 turiștii
Investițiile vor fi finanțate în baza Strategiilor de Dezvoltare (pentru UAT Juțet) sau PDR
și în baza PMUD pentru UAT municipii și orașe.
Îmbunătățirea accesului la servicii inclusive și de calitate în educatie, instruire și
învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin promovarea
adaptării la educația și instruirea de la distanta și on-line
Infrastructura educaţională constituie un element vital ale mediilor de învăţare din şcoli şi
universităţi. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia în 2018 erau 730 unități de învățământ
(10,4% din totalul național) în scădere față de anul 2011, scădere care s-a manifestat atât în
mediul urban cât și în mediul rural.
Pe medii de rezidență, în Sud-Vest Oltenia, în anul 2018, 43,15% (315) din unitățile de
învățământ erau în mediul urban și 56,85% (415) erau în mediul rural, distribuția fiind inversă
față de situația la nivel național (55,47% în medul urban și 44,53% în mediul rural).
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În anul 2018, unitățile de învățământ din mediul urban din Oltenia, reprezentau 8,09%
din totalul unităților de învățământ din mediul urban la nivel național (în scădere față de 2011
când reprezentau
8,19%) iar unitățile de învățământ din mediul rural reprezentau 13,28% din totalul unităților de
învățământ din mediul rural la nivel național.
În anul școlar 2018/2019 89,45% din unitățile de învățământ în regiune erau în
învățământul preuniversitar, 10,14% în învățământul preșcolar și 0,41% în învățământul
superior. Față de anul 2011 ponderea unităților din învățământul preuniversitar a crescut
(86,56% în 2011) iar a celor din învățământul preșcolar (12,90% în 2011) și superior (0,51% în
2011) a scăzut. În vreme ce în mediul urban, ponderea unităților de învățământ pe niveluri de
educație urmează oarecum structura de la nivel regional, în mediul rural infrastructura de
învățământ este constituită într-o proporție covârșitoare din unități în învățământul
preuniversitar (99,52%) din care primar și gimnazial (91,04%) și doar în mică măsură din
unități de învățământ preșcolar (0,48%).
În Oltenia, în 2018, numărul de săli de clasă ce includ cabinete școlare și amfiteatre era
de 14.108. Numărul de laboratoare școlare în regiune era de 2403 iar al atelierelor școlare de
440. Față de anul 2011, la nivelul regiunii, numărul laboratoarelor a crescut cu 3,09%, iar cel
al atelierelor școlare a scăzut cu 21,57%.
Unul din posibilele motive pentru care s-a întâmplat acest lucru este acela că, în corelare
cu dezvoltările curriculare pentru învățământul profesional, cea mai mare parte a instruirii
practice se desfășoară la agentul economic.
Starea precară a spaţiilor de învăţământ, a echipamentelor educaţionale, precum şi a
facilităţilor aferente indică o evidentă subfinanţare a sectorului de educaţie şi formare
profesională. Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente
contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a
accesului la educaţie.
Fondurile atrase prin programe cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat
pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de
reabilitare a infrastructurii educaţionale.
Transformarea grupei pregătitoare în clasa 0 și includerea acesteia în ciclul
învățământului primar a crescut cererea și concomitent suprasolicitarea infrastructurii
învățământului primar.
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La nivelul învăţământului obligatoriu sunt necesare investiţii pentru reabilitarea,
îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii educaţionale pentru a sprijini dezvoltarea unor
metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace. Aceste investiţii vor asigura premisele
creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţilor din învăţământul obligatoriu, îmbunătăţind astfel
condiţiile de acces la educaţie. Intervenţiile POR 2021-2027 vor fi complementare
intervenţiilor realizate din alte surse, respectiv bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi
externe.
Sistemele educaţionale şi de formare profesională trebuie să se adapteze atât la cerinţele
societăţii cunoaşterii cât şi la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea
ocupării forţei de muncă.
Instituţiile de învăţământ superior, prin facilităţile de predare şi cercetare, pot contribui la
îmbunătățirea competentelor, în special în cazul profesiilor pentru care există o cerere mare pe
piața forței de muncă, inclusiv a acțiunilor de formare comune și a stagiilor de practică în
societățile comerciale;
Literatura de specialitate, analiza multidimensională, cât și evaluările de impact ale POR,
indică faptul că mediul de învățare este esențial pentru siguranța elevilor și confortul acestora
și că supraglomerarea sau condițiile improprii afectează procesul de învățare. Fenomenul de
supraaglomerare predomină în școlile secundare și din mediul urban, 24% dintre elevii din
mediul urban și 23% dintre elevii din învățământul secundar fiind expuși acestui fenomen.
Capacitatea insuficientă a sălilor de clasă ar putea conduce la creșterea riscului de
părăsire timpurie a școlii, adâncind probleme precum: repetenția, adecvarea vârstei elevilor la
nivelul clasei și abandonul școlar. Analiza arată că supraaglomerarea este corelată statistic
semnificativ cu repetenția (0,102), abandonul (0,099) și adecvarea vârstei la nivelul clasei
(0,154) în cazul învățământului secundar superior.
Asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare
necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru
desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, pentru
descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii,
pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.
Performanța elevilor poate fi influențată de dotări și accesul la facilități, inclusiv
biblioteci, laboratoare și săli de sport. Pe de altă parte, accesul inegal la aceste facilități poate
accentua efectele pe care factorii socioeconomici le au asupra performanțelor elevilor.
Investițiile trebuie să se concentreze atât spre extinderea spațiilor, astfel încât să poată fi
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asigurată cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară, cât și pe creșterea calității actului
educațional, prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare.
Intervențiile la nivelul învățământului primar și gimnazial au ca scop asigurarea unei
oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii.
Astfel, se vor avea în vedere investițiile în infrastructura educațională pentru fiecare nivel
de învățământ, astfel încât să îmbunătățească semnificativ condițiile de studiu ale elevilor.
Tipuri de actiuni:
1. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru nivel antepreșcolar și
preșcolar,
 construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale
antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
2. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar,
secundar, inclusiv învățământ special;
 construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul primar, secundar (scoli gimnaziale, licee si colegii teoretice)
3. Investiții în infrastructura de învățământ profesional şi tehnic/ învățământ dual,
inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă).
•construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice
şi şcoli profesionale).
4. Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ terțiar
• construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul terțiar
Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul ca
acestea vor fi detaliate prin ghidurile solicitantului. Complementar, pentru se pot face și
intervenții asupra infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului de investiții vizat.
Grupul ținta este reprezentat de:
 Elevi, preșcolari care utilizează infrastructura de învățământ construită/ reabilitată/
modernizată/ extinsă/ echipată.
 Studenți care utilizează infrastructură de învățămant construită/ reabilitată/ modernizată/
extinsă/ echipată
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 Cadre didactice care utilizeaza infrastructura de învățământ construită/reabilitată/
extinsă/ echipată
Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a
patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane
Turismul creează oportunităţi de creştere economică regională şi locală şi contribuie la
crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural.
Valorificarea arealelor cu potențial turistic, a zonelor din localitățile urbane, a atracţiilor
turistice din regiune poate contribui la creşterea economică a unor centre, prin favorizarea
apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică
scăzută în zone atractive pentru utilizatori și turisti.
Oltenia este o regiune cu atractivitate turistică sporită, oferind condiţii favorabile pentru
practicarea unei game variate de forme de turism: drumeţie, alpinism, speologie, rafting, turism
de aventură, turism auto, sporturi de iarnă şi de vară, odihnă de scurtă şi lungă durată,
tabere/centre de copii şi tineret, tratament balnear etc.
În mod specific,in regiunea Sud-Vest, sectorul balnear este considerat unul dintre
domeniile cu cel mai ridicat potențial, atât din perspectiva exploatării resurselor, cât și a
tendințelor favorizante manifestate la nivel mondial, privind turismul de „wellness”.
Facilitățile turistice adresate elevilor şi tinerilor, prin intermediul Ministerului Tineretului
și Sportului – Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, sunt de tipul centrelor de agrement și
baze turistice unde se pot organiza tabere de agrement sau tabere tematice (mixte – agrement şi
elemente educaţionale, cum sunt învăţarea meşteşugurilor populare sau studierea limbilor
străine), dar şi alte produse educaţionale speciale pentru acest segment (tabere tematice
organizate de spaţii de cazare private, cursuri de turism montan, ecologic, schi, etc). Regiunea
Sud-Vest Oltenia este deficitară în ceea ce privește capacitatea de cazare turistică existentă în
cadrul structurilor destinate cazării elevilor și preșcolarilor de tipul taberelor școlare,
înregistrând, la nivelul anului 2019, un număr de 467 de locuri, ceea ce reprezintă un procent
de doar 7,28% raportat la nivel național și clasându-se pe locul 5 între regiuni.
Patrimoniul cultural se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește condițiile
fizice care se deteriorează treptat. Starea majorității monumentelor este precară, iar calitatea
siturilor de patrimoniu cultural sau a activităților legate de acesta este considerată slabă de
către vizitatori. O bună parte dintre acestea necesită conservare, protejare sau investiții pentru
dezvoltarea și valorificarea lor prin includerea în circuite turistice.
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O prioritate în acest sens ar trebui să o constituie monumentele de interes național sau
universal (de tip A) și cele incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO.
Tipuri de acțiuni:
 Dezvoltarea infrastructurii publice de turism și activelor turistice publice, în zone care
dispun de un potențial turistic valoros;
• Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
• Infrastructuri integrate de exploatare turistică sustenabilă și tabere de elevi și
preșcolari/centre multidisciplinare de tineret;
 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și servicii
culturale în mediul urban;
• Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
• Zonele centrale istorice și zonele construite protejate aflate pe lista monumentelor de
patrimoniu;
• Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
• Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv
digitizarea acestuia,
 Dezvoltarea patrimoniului turistic natural, în special în zone care dispun de un potențial
turistic valoros;
• obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor
conexe de utilitate publică
• trasee turistice/tematice, locuri de recreere şi popas amenajate, puncte (foişoare) de
observare/ filmare/ fotografiere, piste de biciclete
 Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;
• Revitalizarea zonelor centrale ale localităților urbane;
• Spații/zone publice din interiorul localităților urbane, inclusive amenajări de locuri de
joacă pentru copii precum și zone și echipamente pentru activități sportive de întreținere pentru
tineri și adulți de tipul fitness în aer liber)
Complementar, pot fi incluse activități care să vizeze îmbunătățirea accesului către
resursele și obiectivele turistice.
Întrucât proiectele de regenerare urbană pot fi implementate de către autoritățile publice
locale din municipii reședințe de județ, municipii și orașe și acestea vor avea un impact
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deosebit asupra creșterii standardelor de viață ale locuitorilor dar și asupra condițiilor de
petrecere a timpului liber, având în vedere faptul că proiectele pot viza dezvoltarea zonelor
centrale ale localităților, inclusiv reabilitarea centrelor istorice și a spațiilor publice comune.
Enumerarea tipurilor de acțiuni vizate nu este exhaustivă având în vedere faptul ca acestea vor
fi detaliate prin ghidurile solicitantului. Complementar, pentru se pot face și intervenții asupra
infrastructurii tehnico-edilitare afererente obiectivului de investiții vizat.
Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a
patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane;
Tipuri de acțiuni:
 Dezvoltarea patrimoniului turistic cultural și natural, în special în zone rurale care
dispun de un potențial turistic valoros (în special obiective de patriomoniu UNESCO
sau categoria A);
 Dezvoltarea infrastructurii publice de turism și activelor turistice publice, în zone care
dispun de un potențial turistic valoros (în special în stațiunile turistice);
Grupul țintă este reprezentat de:
- Turisti din zonele în care au fost realizate intervențiile
- Populația din zonele în care au fost realizate intervențiile
Investițiile vor fi justificate în baza unei Strategii de Dezvoltare care să acopere teritoriul
respectiv; se va justifica caracterul integrat al proiectului cu alte proiecte;
Abordarea strategică a AM POR 2021-2027
Accentul acțiunilor de promovare și informare a POR nu va fi pus doar pe creșterea
notorietății programului, ci mai ales pe creșterea gradului de cunoaștere a obiectivelor
finanțărilor oferite de program și de înțelegerea mecanismelor de acordare a finanțărilor în
rândul potențialilor beneficiari precum și al beneficiilor aduse de acestea în comunitățile
locale.
Abordarea avută în vedere de AM POR, în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea
programului, va avea în vedere definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de
comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a activităților specifice,
a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizarea și evaluarea acestora.
AM POR va asigura elaborarea, implementarea, evaluarea și revizuirea documentelor de
programare pentru comunicare- Strategie/ Planul de Comunicare dar și a planurilor anuale de
acțiuni, asigurând îndeplinirea prevederilor Regulamentelor comunitare în domeniul
informării. Va fi asigurată corelarea documentelor strategice cu celelalte Programe
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Operaţionale în ceea ce priveşte activităţile de informare şi publicitate astfel încât mesajul care
este transmis grupurilor ţintă să fie maximizat şi pentru a fi asigurată vizibilitatea necesară
pentru contribuția financiară a Uniunii Europene.
Pentru a se asigura un concept unitar pentru identitatea vizuală a POR 2021-2027, AM
POR va elabora un Manual de Identitate Vizuală (MIV), care va fi aplicat și respectat de toate
instituțiile partenere implicate în implementarea POR. Acest document va detalia regulile de
identitate vizuală și excepțiile, sprijinind astfel asigurarea unei identități unitare a POR 20212027.
Obiectivele generale:
 Implementarea transparentă a Programului Operațional Regional la nivelul Regiunii SV
Oltenia
 Acţiunile de informare, comunicare și transparență pentru POR 2021-2027 vor avea în
vedere:
 Asigurarea transparenței și diseminarea informatiilor privind operaţiunile POR și
mecanismele de accesare, implementare și gestionare a acestora către toate
categoriile de potențiali beneficiari/ beneficiari
 asigurarea promovării beneficiilor intervențiilor finanțate la nivelul regiunii SV
Oltenia
Obiectivele specifice:
 Informarea tuturor categoriilor de public țintă cu privire la apelurile de proiecte, lansări
de proiecte și stadiul de implementare în vederea creșterii absorbției (publicare pe site,
transmitere informații prin e-mail, newsletter, etc)
 Explicarea regulilor și a mecanismului de acordare a finanţărilor și implementare a
proiectelor în funcție de specificul fiecarei categorii de public țintă vizat, pe toată
perioada de derulare a programului de finantare
 Informarea beneficiarilor cu privire la MIV pentru POR astfel încat aceștia să respecte
și aplice regulile de informare, publicitate și vizibilitate în cadrul proiectelor pe care le
derulează prin avizarea favorabilă
 Creșterea notorietății AM-POR ca instituție care gestionează POR 2021-2027
 Informarea publicului larg asupra beneficiilor aduse de implementarea programului în
comunitațile locale/regiune
Grupurile țintă pentru activitățile de informare și promovare:
 Potenţialii beneficiari
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 Beneficiarii POR-Orice entitate care beneficiază de finanţare prin Programul
Operaţional Regional 2021-2027
 Publicul general: Populaţia din mediul rural și urban din regiunea SV Oltenia, peste 18
ani
 Publicul intern (angajaţii AM POR si ADR SV Oltenia, comitetul de Monitorizare a
Programului Operaţional Regional, consiliul pentru Dezvoltare Regionala, CRP, etc)
 Mass media regională
 Părţi interesate (stakeholderi- instituţii/entităţi care pot contribui semnificativ la
promovarea programului-CE, parlament, autorități ale administratiei publice centrale și
locale, societatea civilă, etc)
În

plan

intern,

Consiliul

Local

Ilovița,

promoveazǎ

dezvoltarea economico -

socialǎ, ştiinificǎ şi culturalǎ durabilǎ optimǎ a teritoriului cu respectarea autonomiei şi a
atribuţiunilor comunei, dar în corelare cu programul şi planul regional, în reţele de dezvoltare
policentricǎ.
1. Întǎrirea şi extinderea cooperǎrii cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi regionale;
2. Dezvoltarea economicǎ sustenabilǎ şi sprijin pentru IMM-uri;
3.

Creşterea competitivitǎţii şi a convergenţei intra-regionale în privinţa actului

administrativ.
4. Creşterea atractivitǎţii turistice şi implicit dezvoltarea serviciilor turistice în comunǎ.
Turismul pentru orice aşezare constituie o alternativǎ pentru zonele defavorizate sau
pentru cele afectate de restructurare şi somaj.
Valoarea potenţialului turistic al judeţului Mehedinti şi stadiul actual de valorificare
insuficient exploatat, permite conturarea unor direcţii de dezvoltare.
Concluzia: Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor oferite, la
nivelul zonei există posibilităţi multiple de a se investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de agrement.
De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul.
Datorită organizarii regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul
zonei există posibilități multiple de a se investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de agrement și
agroturismului.
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CAPITOLUL 5 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

În urma analizei SWOT au fost identificate la nivelul comunei Ilovița o serie de aspecte
pozitive (puncte tari) ce fac din această localitate un punct de atractivitate şi de influenţă
pentru localităţile din jur. În acest sens, amintim prezența unor firme ce atrag personal și din
localitățile învecinate, care fac să existe un anumit specific din punct de vedere economic.
Populaţia activă ocupată în domeniul secundar și terţiar reprezintă un procent important
din populaţia activă la nivelul comunei. În acelaşi timp, localitatea Ilovița are și un anumit
specific adminsitrativ. În componenţa comunei sunt 3 localităţi componente. Aceste localităţi
au un aspect de aşezare rurală, cu drumuri neasfaltate, fără apă, fără canalizare, unde
activităţile de bază sunt cele ale agriculturii de semisubzistenţă, localităţi unde se resimte şi o
îmbătrânire accentuată a populaţiei.
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Un aspect negativ, întâlnit de altfel în toată România, constă în scăderea accentuată a
populaţiei la nivelul comunei. Acest lucru poate deveni dramatic în următoarele decenii pentru
viabilitatea localităţii.
O populaţie în continuă scădere şi din ce în ce mai îmbătrânită reprezintă o populaţie
neviabilă care nu poate a se dezvolta economic, social şi cultural, ci poate doar a fi susţinută
financiar de la bugetul local sau central.
Sectorul primar (agricultura) are un specific zootehnic şi parţial pomicol sau cerealier,
însă majoritatea exploataţiilor agricole sunt foarte mici, ceea ce demonstrează practicarea
unei agriculturi de subzistenţă, fărămiţarea terenurilor fiind o altă mare problemă a acestui
sector. Localitatea beneficiază de suprafeţe de terenuri agricole existând și plantaţile cu pomi
fructiferi și vita de vie.
În vederea elaborării „ Strategiei de dezvoltare locală“ pentru perioada 2021-2027 trebuie
să existe în atenţia conducerii Primăriei Comunei Ilovița şi a Consiliului Local Ilovița mai
multe direcţii prioritare.
 Componenta economică. Are nevoie de facilităţi şi informaţii pentru atragerea de
investitori şi crearea de noi locuri de muncă. Sectorul primar (agricultura) poate fi
revigorat prin atragerea

de

finanţări

europene

şi

naţionale.

În

acest

sens,

administraţia locală se poate preocupa mai mult pentru informarea cetăţenilor despre
oportunităţile de finanţare din acest domeniu de activitate. Sectorul secundar şi cel
terţiar pot beneficia la rândul lor de astfel de fonduri de dezvoltare, inclusiv prin fonduri
europene, administraţia locală putând fi implicată mai mult prin diminuarea unor taxe,
facilităţi legate de asigurarea utilităţilor, etc.
 Un alt domeniu prioritar este cel legat de infrastructură. Infrastructura de bază, trebuie
în permanenţă

întreţinută. Este necesară realizarea unor investiţii de reabilitare,

modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local din comuna, alimentare cu
apă, canalizare și epurarea apelor uzate. Toate acestea trebuie să reprezinte o preocupare
permanentă a administraţiei locale.
 Un al treilea domeniu prioritar ar fi legat de dezvoltarea serviciilor medicale, a
serviciilor sociale şi chiar a serviciilor educaţionale. În acest sens, administraţia
locală trebuie să fie preocupată pentru imbunataţirea continuă a serviciilor medicale
din comună, dotarea dispensarului din comună, prin motivarea personalului medical în
general și a medicilor în special, prin accesarea de fonduri europene în realizarea unor
investiții în infrastructura medicală. Serviciile sociale de bază trebuie dezvoltate pentru
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categoriile cele mai vulnerabile. Serviciile educţionale la nivelul preşcolarilor şi
şcolarilor trebuie îmbunătăţite în permanență prin implicarea cadrelor didactice în
programe specifice, prin accesarea de fonduri și investiții europene. Totodată sunt
necesare programe de educaţie a adulţilor, programe de formare profesională şi
reconversie profesională, aspecte ce pot fi coordonate de către administraţia locală.
 Un al patrulea domeniu prioritar îl reprezintă cultura, programele şi spaţiile de recreere.
Baza culturală este poate insuficient dezvoltată, existând încă cămine culturale care nu
au rol de catalizator cultural în localitățile componente.
 Chiar dacă Caminele Culturale nu sunt toate modernizate si dotate corespunzător, există
în continuare un potențial de creștere a activității culturale și în permanentizarea
unor programe culturale și educaționale. Programele şi spaţiile de recreere trebuie
dezvoltate nu doar în localitatea de reşedinţă. De asemenea, proiectele de implicare
comunitară a tinerilor ar trebui să reprezinte o preocupare permanentă a administraţiei
locale din comuna Ilovița.

5.1 VIZIUNEA STRATEGIEI LOCALE
Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Ilovița
pentru perioada 2021-2027 şi constituie diferenţa dintre ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce
trebuie să devină comuna Ilovița în următorii 7 ani.
În viziunea reprezentanților autorităţii publice locale, comuna Ilovița va deveni până în
anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare şi durabilă, care va
tinde spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, spre gestionare ṣi utilizarea eficientă a
resurselor, pentru o valorificare a potenţialului de inovare ecologică şi socială al economiei,
astfel încât să se asigure prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială, devenind un
centru rural atractiv în zonă din punct de vedere social și economic.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este: Dezvoltarea durabilă a
comunei prin creşterea competitivităţii economiei locale, diversificarea activităţilor economice
şi atractivitatea socio-culturală a localităţii.
Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărţirea acestuia în obiective
specifice:
 va îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului la
utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de
muncă;
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 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie,
servicii, prin oferirea de consultanţă orientată către toate categoriile de populaţie şi
întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de
pregătire a resurselor umane din comună;
 va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub
forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultărilor permanente între parteneri;
 va sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea actului didactic
şi a conceptului de învăţare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale şi
de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea;
 va

îmbunătăţi accesul

la

bunăstare

al

grupurilor

dezavantajate, precum

şi

garantându -se protecția factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale
locale.

5.2 OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE

Principalele obiective strategice globale ale comunei Ilovița constau în:
1. Asigurarea condiţiilor

pentru crearea

unor activităţi rentabile

în agricultură,

piscicultură, industrie, servicii;
2. Garantarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la
infrastructură (apă, canalizare, căi de transport, telefonie, internet);
3. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din
Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
4. Să direcţioneze comuna spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe
locuri de muncă;
5. Să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunei,
strategia şi acţiunile sale;
6. Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună;
7. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor europene;
8. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi
creşterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.
Realizarea obiectivelor strategice globale se întemeiază pe aplicarea unui management
care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urbană. Politicile, planificarea strategică,
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precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor
principii:
• dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de
cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populație şi operatorii
de piață;
• întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea serviciilor
publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile,
precum şi cu cerinţele populaţiei;
• reţea rurală în scopul schimbului de informaţii între localităţi cu privire la
utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de proiect);
• realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
• realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
• integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan
între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de
dezvoltare ale comunei cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale regiunii din care
face parte;
• managementul

resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,

materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi
materiale într-un ciclu natural;
• utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv emiterea de
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă,
evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de
mediu la întocmirea bugetului local;
• descentralizarea managementului în sectorul energetic;
• design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un
areal, orientarea spaţială a clădirilor, „structuri verzi” în jurul clădirilor, microclimat,
eficienţă energetică;
• interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
• fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare
în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;
• analiza capacităţii tehnice de execuţie;
• evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;
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• evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale obţinute;
• identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;
• corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
• evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii administraţiei locale de a asigura
accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
• protecţia mediului;
• realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii,
dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;
• asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,
informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism,
planul de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).

5.3 OBIECTIVELE GENERALE
 Obiectivul general al comunei Ilovița în domeniul agriculturii este:
Dezvoltarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va
genera creșterea nivelului de trai. Schimbarea mentalităţii fermierilor în legătură cu
valorificarea reziduurilor din ferme precum şi informarea lor în legatură cu influenţa negativă a
acestora asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane.
 Obiectivul general în domeniul industriei este:
Apariţia şi dezvoltarea acelor ramuri industriale care să valorifice durabil resursele
naturale şi umane existente în comunitatea din Ilovița, să realizeze acea competitivitate
necesară pentru o dezvoltare durabilă, pe termen mediu şi lung, în concordanţă cu strategiile de
mediu, cele privind energia şi schimbările climatice.
 Obiectivul general în domeniul mediului este:
Implementarea şi promovarea măsurilor de mediu în comunitatea rurală.
 Obiectivul general în domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale este: Creşterea
calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei.
 Obiectivul general în domeniul amenajării teritoriului şi infrastructură este:
Utilizarea optimă a teritoriului comunei si îmbunătăţirea infrastructurii de transport,
extinderea reţelelor de utilităţi actuale, îmbunătăţirea calităţii apei şi epurarea apelor uzate.
 Obiectivul general în domeniul administraţiei publice este:
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Întărirea capacităţii administrative.
 Obiectivul general în domeniul educaţiei este:
Dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, dar ṣi
asigurarea accesului la diferite forme de educaţie a populaţiei.
 Obiectivul general pentru domeniul cultură, sport, agrement este:
Crearea unui mediu plăcut, sănătos ṣi sustenabil pentru generaţiile prezente ṣi viitoare,
asigurând standarde ridicate de protecţie ṣi management al spaţiilor verzi, utilizarea eficientă a
energiei ṣi apei, utilizarea infrastructurii culturale şi sportive, dezvoltarea de programe
culturale, sportive şi de timp liber.
 Obiectivul general în domeniul turismului este:
Dezvoltarea, valorificarea şi promovarea potenţialului turistic, agroturistic și ecoturistic
local.
 Obiectivul general în domeniul altor activităţi terţiare este:
Promovarea şi dezvoltarea serviciilor conexe cum ar fi serviciile legate de existenţa
infrastructurii comerciale, etc.

5.4 TEME ORIZONTALE
Egalitate de şanse
Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de șanse
constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor Europene.
Problematica promovării egalităţii de șanse în viaţa socială pentru ambele sexe constituie
o cerinţă esențială pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a
preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor.
În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor sectoriale
(servicii sociale, educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale în vederea eliminării
disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele din mediul mic urban şi rural şi incluziunii
grupurilor defavorizate sau expuse riscului.
În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea situaţiilor
discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, majoritari
şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa
socială şi economică.Comuna Ilovița nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de
șanse – analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discriminării de gen pe piaţa muncii, în
domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umană.
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Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de
dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui
echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural. Cea mai
cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială
pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland:
„dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". Durabilitatea
pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse.
Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea
calității vieții.
Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate astfel încât să
se potrivească cu limitele ecologice oferite de mediul înconjurător şi de resursele planetei.
Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor de dezvoltare
ale comunei Ilovița prezentate în Strategie, direcții prin care se urmărește transformarea
comunităţii într-o societate durabilă.
O societate durabilă este una puternică, sănătoasă şi justă. Îndeplinește nevoile tuturor
oamenilor, precum şi pe cele ale generaţiilor viitoare, promovând bunăstarea personală,
coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea. Pentru
aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii, inclusiv cea socială,
educaţională şi medicală, cât şi măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii puternice,
stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pentru toți locuitorii din
Comuna Ilovița, în care costurile inechităţii sociale şi cele de mediu sunt suportate de cei care
le creează, iar consumul eficient de resurse este încurajat.
5.5 PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Obiective specifice pe termen mediu şi lung
I. Populaţia
a) Demografie:
condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, cât şi pentru cei din
exterior (care ar dori să se stabilească în comuna);
condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.
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b) Servicii medicale şi sociale:
acces facil la servicii sociale şi medicale de calitate, prompte şi suficiente;
populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţa
sănătoasă;
eliminarea factorilor de risc privind calitatea vieţii.
c) Forţa de muncă activă:
locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare
pentru satisfacerea nevoilor de trai;
posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe piaţa
muncii.
d) Educaţia:
posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educaţie;
acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural;
infrastructura şi baza materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul
educaţional;
posibilitatea de formare continuă pentru adulţi;
practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare.
e) Cultura:
practici tradiţionale revitalizate, uşor de transmis generaţiilor viitoare;
activităţi tradiţionale puse în valoare;
acces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne;
infrastructura corespunzătoare cerinţelor unei societăţi moderne.
II Infrastructură
a) Dotări edilitare:
dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în condiţii
civilizate;
dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural.
b) Transporturi:
reţea de drumuri functională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi
activităţilor economice fară să afecteze starea mediului înconjurător;
sistem de transport modern care să coreleze transportul rutier (de persoane şi mărfuri);
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c) Infrastructura de apă, apă uzată şi epurare:
sistem de furnizare a apei curente şi de canalizare, capabile să deservească locuitorii
întregii comune;
populaţie informată asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluării
mediului înconjurător;
realizarea de microstaţii de epurare.
III. Economia
a) Agricultura:
practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din spaţiul
local;
activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local;
asocierea producătorilor;
îmbunătăţirea practicilor agricole;
politici de marketing eficiente;
utilizarea eficientă a fondurilor de dezvoltare rurală.
b) Industria:
activităţi industriale pliate pe specificul local;
valorificarea resurselor naturale locale;
valorificarea potenţialului uman;
îmbunătăţirea practicilor de mediu în domeniul industrial;
îmbunătăţirea productivităţii muncii;
promovarea eficientă a produselor şi practicilor industriale;
accesarea de fonduri europene.
c) Comerţul, turismul şi alte servicii:
utilizarea eficientă a tradiţiilor şi resurselor locale;
diversificarea serviciilor;
politici eficiente de marketing;
diversificarea produselor turistice.
IV. Mediul înconjurător
Degradarea solului, a aerului şi a apei:
promovarea practicilor de agricultură ecologică;
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realizarea unor cursuri de educaţie ecologică;
curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public;
montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public, nu doar în localitatea de reşedinţă;
crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor;
regularizarea pâraielor şi a torenţilor de pe teritoriul localităţii, prin construirea de
microbaraje, consolidarea malurilor, construirea de podeţe şi alte astfel de lucrări
hidrotehnice;
împădurirea suprafeţelor degradate.
5.6 ZONE SPECIFICE DE INTERVENŢIE
Atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt presupune realizarea unui Plan
de Acţiune Locală. Acest plan este un document elaborat ca o necesitate în vederea
implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița pentru perioada 2021-2027.
Planul de acţiune conţine asumarea sarcinilor, calendarul desfăşurării acţiunilor,
resursele financiare, materiale şi umane alocate, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor
întreprinse.
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care
utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine
definită. Planul de acţiune va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de
evoluţia economică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de
opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui.
Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Comunei
Ilovița, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale
pentru atingerea

unor

parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca durabilitatea

dezvoltării să devină punctul forte al acesteia.
Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte
necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât
procesul să poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna
Ilovița.
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor care
trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. În timp, pentru a realiza un
management unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele necesare atingerii
obiectivelor să poată fi bine coordonate:
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a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)
b. Planul de executare (implementarea activităţilor)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).
Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:
 Administraţia Locală - prin Instituţia Primăriei şi Consiliul Local, care trebuie să-şi
replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex
necesar planului de acţiune;
 Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării
locale, prin atitudine şi participare activă;
 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca suport financiar şi logistic
(informaţii şi tehnologii moderne).
Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de
planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi
evaluat continuu complexitatea factorilor sociali, economici, de mediu şi tehnologici prin
indicatorii de dezvoltare, durabilă selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Ilovița. Utilitatea
unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuie executate
pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei.
Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:
1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:
 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi
mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027.;
 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi
realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine;
 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de
marketing, analize cost-beneficiu care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele
necesare pentru realizarea obiectivelor propuse.
2. Funcţia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi
responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel:
persoane individuale, agenți economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate
din consiliul local.
3. Funcţia de coordonare- cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile,
deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de
dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).
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4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a
structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din
strategia de dezvoltare locală.
5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute
sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a
programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină
abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea
aplicării strategiei de dezvoltare locală.
În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Primăria Ilovița, ca autoritate
publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelurile de decizie şi
execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi
mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar
şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor. Pentru a putea fi rezolvate
problemele curente, dar şi cele ce pot apărea în viitor, administraţia publică locală trebuie să
adopte un management eficient.
Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care Administraţia
publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă
de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.
Administraţia Publică Locală, fiind o interferenţă între cetăţean şi instituţiile statului,
trebuie să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale şi să
realizeze consolidarea cadrului instituţional. În acest sens, autoritatea publică locală va realiza
o dezvoltare durabilă a comunităţii prin unirea eforturilor tuturor cetăţenilor, va dezvolta
infrastructura comunitară, va ajusta cheltuielile bugetare la posibilităţile reale ale veniturilor la
bugetul local.
Eficientizarea gestionării mijloacelor publice se va realiza prin stoparea creşterii
volumului de cheltuieli, sporirea responsabilităţilor persoanelor cu funcţii de răspundere, se va
organiza licitaţii de cumpărare pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile
urgente ale instituţiei publice. Consolidarea bugetului local şi a finanţelor publice se va realiza
prin asigurarea surselor financiare, vor fi întreprinse măsuri concrete pentru acumularea
veniturilor proprii, vor fi accesate fonduri naţionale şi europene, se va susţine antreprenoriatul
local.
Dezvoltarea capacităţii administraţiei locale va putea fi realizată şi prin stabilirea unor
parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale ce işi desfăşoară activitatea în folosul
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cetăţeanului, dar şi cu sectorul economic în cadrul unor proiecte sociale, culturale, de mediu,
de tineret.
Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:
 Dezvoltarea managementului resurselor umane prin pregătirea continuă a funcţionarilor
publici;
 Dezvoltarea managementului resurselor umane prin pregătirea continuă a funcţionarilor;
 Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională prin identificarea unui sistem de training
adecvat, identificarea

necesităţilor

şi

oportunităţilor

de

instruire, corelarea

necesităţilor cu potenţialul uman;
 Utilizarea eficientă a resurselor umane prin identificarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a personalului şi a regulamentului de ordine interioară, unde personalul
angajat lucrează în domenii bine definite;
 Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale prin responsabilizarea
funcţionarilor

publici,

conştientizarea

importanţei

activităţii

fiecărui

angajat,

transparenţa funcţionării sistemului, acordarea de stimulente financiare în funcţie de
eficienţă şi competitivitate;
 Eficientizarea raportului dintre cetăţean şi administraţia locală prin orientarea în folosul
cetăţeanului a serviciului public, prin eliminarea sau atenuarea blocajelor birocratice,
prin participarea cetăţeanului la luarea deciziilor, prin implementarea unor indicatori de
calitate.
5.7 ESTIMAREA NECESITĂŢII DE FINANŢARE
Pentru a fi atinse obiectivele propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală se urmăreşte
atragerea de fonduri europene şi naţionale (inclusiv private) într-un procent cât mai mare şi
micşorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. Un subiect foarte dezbătut în ultimii ani
în legătură cu fondurile europene se referă la capacitatea de absorbție.
S-au făcut analize în această direcție, încercându-se să se măsoare capacitatea de
absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state. Unul dintre studiile realizate
arată că există trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție: situația
macroeconomică, situaţia cofinanțării, capacitatea administrativă.
Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:
 Elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi prioritizarea
proiectelor;
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 Consultarea comunităţii pe parcursul acestui proces;
 Dezvoltarea proiectului în parteneriat sau cu resurse proprii;
 Găsirea unei surse de finanțare;
 Completarea şi depunerea Dosarului de finanţare;
 Evaluarea şi selecţia proiectului depus;
 Semnarea Contractului de finanţare;
 Implementarea proiectului;
 Evaluarea şi auditarea proiectului.
În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată
identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi:
 Realizarea unui studiu de prefezabilitate;
 Elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 Atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 Elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu;
 Elaborarea bugetului;
 Elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate, dacă
este cazul;
 Aprobarea studiului de fezabilitate;
 Elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de consultanță
sau cu resurse proprii, dacă este cazul;
 Elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de
vizitare, matricea cadrul logic etc.);
 Completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de
beneficiar;
 Depunerea proiectului.
Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt:
•

Verificarea conformităţii administrative;

•

Verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului);

•

Evaluarea tehnică şi financiară.

Atât cofinanţarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de
fezabilitate, întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate de la bugetul
local.
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Se va acorda o atenţie deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la aspectele
financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate şi proiectelor
tehnice. Un aspect foarte important al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a
nevoilor comunităţii locale. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat
pe tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile, care urmează să se efectueze în vederea
realizării proiectului, nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă
distincţia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune bugetul local. O primă
distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi efectuate pentru a pune în
mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului. Primele trebuie efectuate
de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un
nivel mai stabil în timp, dar este şi mai îndepărtată în timp faţă de momentul întocmirii
studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic. Este foarte important să existe un grafic al
celor două categorii de cheltuieli şi să se determine cu precizie momentul în care proiectul să
se realizeze.
Structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor locale evidenţiază gradul de autonomie a
administraţiei locale faţă de bugetul judeţului sau bugetul central şi legăturile existente între
diferitele administrații teritoriale;

fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor

administraţiilor locale; modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a
deficitelor.
Structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor locale este comună cu cea a bugetului de
stat (central) şi se prezintă astfel:
VENITURI
1. Veniturile proprii ale bugetelor locale sunt reglementate prin Legea privind finanţele
publice şi Legea privind finanțele publice locale şi cuprind: impozitele, taxele şi vărsămintele
de venituri cuvenite de la agenţi economici şi instituţii publice de importanţă locală;
impozitele şi taxele locale (de la populaţie sau de la persoanele juridice).
2. Venituri atribuite, în care intră sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit
legii, bugetului de stat.
3. Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea unor obiective de interes
naţional, dar care sunt organizate şi controlate eficient de către organele locale.
4. Împrumuturile contractate pe piaţa financiară internă sau externă, fie direct, în numele
organelor administraţiei publice locale, fie garantate de către Guvern.
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CHELTUIELI
1. Autorităţile executive (Serviciile publice generale);
2. Învăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, ajutoare şi indemnizaţii;
3. Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe;
4. Transporturi, agricultură, alte acţiuni economice;
5. Alte acţiuni;
6. Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, plata dobânzilor şi a comisioanelor
aferente;
7. Plăţi de dobânzi şi comisioane;
8. Rambursări de împrumuturi;
9. Fonduri de rezervă;
10. Cheltuieli cu destinaţie specială.
Planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de realizat din cauza
schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii 7 ani nu se poate
exprima exact. Estimarea va reprezenta necesităţile financiare ale comunei Ilovița în perioada
2021-2027 şi va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire la investiţiile care vor fi
realizate în această perioadă. De asemenea, estimarea va fi corelată cu volumul fondurilor
efectiv utilizate în oraş în scopul susţinerii unor investiţii similare în perioada 2014-2020.
În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcţie de bugetul din anul precedent,
în funcţie de alocările bugetare de la nivelul judeţului, în funcţie de accesarea fondurilor
comunitare previzionate şi executate şi va fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare şi de
interes pentru dezvoltarea comunităţii locale, lucru asumat şi prin Hotarărea Consiliului Local.

5.8 SISTEMUL DE IMPLEMENTARE
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița 2021-2027 depinde de
capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi naţionale în exerciţiul
bugetar 2021-2027, pentru a putea fi finanţate acţiunile şi proiectele selectate. Absorbţia
acestor fonduri depinde, pe de o parte, de eligibilitatea acţiunilor, iar pe de altă parte, de
capacitatea instituţională a adminsitraţiei locale de a iniţia proiecte, dar şi de a lucra în
parteneriat cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pentru atingerea obiectivelor strategice.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița 2021-2027 reprezintă un document
legal de lucru al Consiliului Local Ilovița. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv
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şi este supus la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunităţii
pentru a fi în concordanţă cu realităţile economice şi sociale.
Procesul de implementare va cuprinde următoarele activităţi:
 Elaborarea planurilor anuale de acţiune, şi aprobarea acestor planuri prin Hotărâre de
Consiliul Local;
 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localităţii (fişe
de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor identificate în raport cu
obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat
al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea
obiectivelor şi priorităţilor locale propuse;
 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete
de dezvoltare;
 Monitorizarea progreselor realizate;
 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie;
 Analiza impactului prin care se apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate
şi cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a oraşului.
Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în
cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor întâmpinate. Această
monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice implementate sau în implementare
ori care urmează a fi implementate la nivel local şi efectele pe care le produc la nivelul
comunei.
Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local
Ilovița de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se
deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea mediului economic.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un
management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de
implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.
Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Acţiune ale cărei funcţii
constau în:
 Urmărirea şi conducerea procesului de implementare;
 Analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare;
 Propuneri de completare periodică a strategiei;
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 Analizează şi aprobă bugetul anual de implementare.
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a proiectelor,
a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor
asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora la dezvoltarea
oraşului.
5.9 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALĂ
Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este:
 Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local;
 Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;
 Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia.
În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare
respectând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control
al proiectelor planificate.
În plan instituţional, principalii actori ai implementării strategiei vor fi:
 Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria;
 Agenţii economici;
 Investitorii;
 Societatea civilă.
Performanţa implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice,
elaborate de Unitatea Administrativ Teritorială Ilovița. În elaborarea raportului strategic se va
avea în vedere includerea de date relevante pentru evaluarea eficacităţii şi eficienţei măsurilor
aplicate.
Aceste rapoarte strategice vor fi realizate în 2022, 2025 şi 2027, fiind prezentate în cadrul
şedinţelor de Consiliu Local şi date publicităţii.
În cadrul rapoartelor vor fi evidenţiate:
 situaţia şi evoluţia socio-economică la nivel local;
 realizările, problemele şi perspectivele în ceea ce priveşte implementarea strategiei;
 propunerile de modificare, completările şi adaptările strategiei la noile realităţi sociale
şi economice.

136 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

Rapoartele vor sintetiza evoluţiile relevante în implementarea strategiei, deficienţele şi
întârzierile constatate, recomandările privind ajustarea strategiei şi a planurilor anuale de
acţiune, fiind supuse aprobarii Consiliului Local Ilovița.
Evaluarea finală a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Ilovița va
urmări:
 modul de folosire a resurselor financiare şi umane;
 realizarea indicatorilor propuşi;
 eficienţa intervenţiilor.
Vor fi evidenţiaţi factorii de succes şi de eşec, dar şi sustenabilitatea rezultatelor şi impactul
strategiei.
CAPITOLUL 6 PROTEJAREA VIITORULUI COMUNITĂȚILOR RURALE
Politica agricolă comună (PAC) sprijină dinamismul și viabilitatea economică a
comunităților rurale prin intermediul măsurilor de dezvoltare rurală (așa-numitul al doilea
pilon).
Măsurile de dezvoltare rurală completează măsurile de piață și sprijinul pentru venit din
PAC prin strategii și finanțări menite să consolideze sectorul agroalimentar și sectorul forestier
al UE, durabilitatea mediului și bunăstarea zonelor rurale în general.
Cele trei obiective de dezvoltare rurală pe termen lung pentru UE sunt:
 favorizarea competitivității agriculturii;
 asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor
climatice;
 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.


Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) este instrumentul de finanțare

prin care PAC sprijină strategiile și proiectele de dezvoltare rurală. Acesta face parte
din fondurile structurale europene de investiții (fondurile ESI).
Bugetul FEADR pentru perioada 2014-2020 se ridică la aproximativ 100 de miliarde
EUR. El va fi cheltuit pe parcursul acestei perioade, prin punerea în aplicare a programelor de
dezvoltare rurală care se desfășoară până la sfârșitul anului 2023.
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Fondurile sunt distribuite pentru șase priorități:


să încurajeze transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în
zonele rurale;



să sporească viabilitatea și competitivitatea tuturor ramurilor agriculturii și să
promoveze tehnologiile agricole inovatoare și gestionarea durabilă a fondului forestier;



să promoveze organizarea lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, bunăstarea
animalelor și gestionarea riscurilor în agricultură;



să promoveze utilizarea eficientă a resurselor și să sprijine tranziția către o economie cu
emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele
agricol, alimentar și silvic;



să refacă, să conserve și să dezvolte ecosistemele care sunt legate de agricultură și
silvicultură;



să promoveze incluziunea socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele
rurale.
Fiecare dintre aceste priorități contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de

inovare, de protecția mediului, de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptarea la
acestea.
Programe de dezvoltare rurală
Pentru a răspunde acestor priorități, țările UE pun în aplicare programe de dezvoltare
rurală adaptate la propriile provocări și capacități. Acestea sunt finanțate prin FEADR.
Programele pot fi elaborate la nivel național sau regional și trebuie să susțină cel puțin
patru dintre cele șase priorități ale FEADR. Țările trebuie să stabilească obiective în funcție de
ariile de intervenție specifice și să precizeze măsurile pe care le vor lua și finanțarea de care
vor avea nevoie pentru a atinge respectivele obiective.
Astfel, în timp ce Comisia Europeană aprobă și monitorizează programele de dezvoltare
rurală, deciziile privind selectarea proiectelor și acordarea plăților sunt luate la nivel național
sau regional.
Printre exemplele de proiecte finanțate de FEADR și puse în aplicare prin intermediul
programelor de dezvoltare rurală se numără:
 furnizarea de fonduri de investiții pentru o mică fermă familială care cultivă ardei în
Ungaria, utilizând exclusiv energie din surse regenerabile;
 înființarea unui sistem de localizare a locuințelor în Formentera (Spania), care a ajutat
serviciile de urgență să răspundă rapid persoanelor aflate în dificultate;

138 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI ILOVIȚA 2021-2027

 restaurarea pădurilor deteriorate din Nizza Boca, Slovacia, prin finanțarea defrișării,
împăduririi și conservării arboreturilor tinere.
Cel puțin 30 % din fondurile pentru fiecare program de dezvoltare rurală (PDR) trebuie
să fie dedicate măsurilor relevante pentru mediu și combaterea schimbărilor climatice.
O mare parte din bani este canalizată prin granturi și plăți anuale către fermierii care trec
la practici mai ecologice.
Cel puțin 5 % din fondurile pentru PDR trebuie să fie acordate unor acțiuni bazate pe
metoda LEADER. LEADER este o abordare „de jos în sus”, care reunește fermieri,
întreprinderi rurale, organizații locale, autorități publice și persoane fizice din diferite sectoare
pentru a forma grupuri de acțiune locală (GAL). GAL-urile își pregătesc strategii de dezvoltare
locală, pe baza cărora își gestionează propriile bugete.
Programele de dezvoltare rurală pot sprijini, de asemenea, sate inteligente. Această
inițiativă caută să ofere un set de instrumente polivalente care să faciliteze, să stimuleze și să
extindă inovarea în zonele rurale din toată Europa, pentru a găsi soluții la problemele comune
ale populației rurale.
În plus, prin intermediul instrumentelor financiare, FEADR servește ca sursă de credite,
microcredite, garanții și capital pentru beneficiarii din agricultură, silvicultură și zonele rurale
care desfășoară proiecte viabile din punct de vedere financiar și care susțin prioritățile FEADR.
Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală
Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (REDR) este punctul central de informare
privind funcționarea în practică a politicii, programelor, proiectelor și inițiativelor din
domeniul dezvoltării rurale, precum și privind modalitățile îmbunătățire a acestora. Se
adresează tuturor celor care doresc să susțină dezvoltarea rurală în Europa.
REDR sprijină punerea în aplicare efectivă a programelor de dezvoltare rurală ale țărilor
UE prin generarea și partajarea de cunoștințe, precum și prin facilitarea schimbului de
informații și a cooperării între zonele rurale din toată Europa.
Parteneriatul European Pentru Inovare În Domeniul Agriculturii
Și Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea
agriculturii (PEI-AGRI) sprijină obiectivele dezvoltării rurale, încurajând inovarea în
agricultură și în comunitățile rurale. PEI-AGRI a fost creat pentru a reduce decalajul dintre
soluțiile inovatoare create de cercetători și gradul de utilizare a noilor tehnologii de către cei
care trăiesc și lucrează în zonele rurale.
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Prin crearea de parteneriate între beneficiarii finali ai noilor tehnologii și cei care le
creează, PEI-AGRI își propune să accelereze adoptarea schimbărilor.
Viitorul dezvoltării rurale
În perspectiva viitoarei perioade de programare 2021-2027, Comisia Europeană a
prezentat în iunie 2018 propunerile sale legislative privind PAC după 2020.
Prin aceste propuneri, PAC ar urma să devină mai adaptabilă, în funcție de provocările
actuale și viitoare precum schimbările climatice și reînnoirea generațiilor, sprijinind în același
timp fermierii europeni și competitivitatea agriculturii.
Plecând de la viziunea pentru următorii 7 ani s-au conturat următoarele obiective
strategice:
DIRECȚIASTRATEGICĂ 1-INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ ȘI
SUSTENABILĂ
Obiectivul strategic nr.1 - Îmbunătățirea accesibilității și serviciilor de bază din
comuna Ilovița
Măsura 1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere și de acces
Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare
Măsura 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii forestiere
Măsura 1.4. Modernizarea și extinderea infrastructurii agricole
DIRECȚIA STRATEGICĂ 2-DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ
Obiectivul strategic nr.2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
Măsura 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor
Măsura 2.2. Atragerea investitorilor în comuna Ilovița
Măsura 2.3. Promovarea și susținerea economiei circulare
Măsura 2.4. Măsuri pentru suținerea și dezvoltarea activităților economice
Măsura 2.5. Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare economică
Măsura 2.6. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea creșterii
atractivității și competitivității sectoarelor economice principale
DIRECȚIA STRATEGICĂ 3-DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
Obiectivul strategic nr.3 - Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții
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Măsura 3.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de
învățare modern adaptat cerințelor pieței
Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice
pentru fiecare nivel educaţional
Măsura 3.3. Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea infrastructurii
și dotărilor specific
Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională pentru
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile
Măsura 3.5. Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea profesională
continuă (centre comunitare pentru învăţare permanentă)
Măsura3.6.Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportiv Educațională
DIRECȚIA STRATEGICĂ 4 - PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR,
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII
SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Obiectivul strategic nr.4 - Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul
Măsura 4.1. Investiții ce promovează infrastructura verde
Măsura 4.2. Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de iluminat public
performante și eficiente energetic
Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor
Măsura 4.4. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi
Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetic a
clădirilor
Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
Măsura 4.7. Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și sprijinirea tranziției către
economia circulară
Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice,
prevenirea riscurilor naturale
DIRECȚIA STRATEGICĂ 5 - DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI
SPRIJINIREAAGRICULTURII ȘI SILVICULTURII
Obiectivul strategic nr.5 - Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și
diversificat care să asigure securitatea alimentară
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Măsura 5.1. Susținerea modernizării sectorului agricol
Măsura 5.2. Sprijin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic
Măsura 5.3. Înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea infrastructurii de valorificare
a produselor locale
Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale
DIRECȚIA STRATEGICĂ 6 - DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE,
CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
Obiectivul strategic nr.6 - Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale
Măsura 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centre de zi,
centre rezidențiale, centre comunitare)
Măsura 6.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale și susținerea dezvoltării comunitare
Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele vulnerabile
Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței
sociale
Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a
comunităților marginalizate
Măsura 6.7. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate
Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele
vulnerabile și comunităţile marginalizate
Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex. programe de
îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile)
DIRECȚIA STRATEGICĂ 7 - DEZVOLTARE TURISTICĂ, CULTURALĂ ȘI
SPORTIVĂ
Obiectivul strategic nr.7 - Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport
Măsura 7.1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și
dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare
Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de
promovare, informare și cooperare
Măsura 7.3. Îmbunătățirea infrastructurii de turism
Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice
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Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement
Măsura 7.6. Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră, transport
public, piste pentru biciclete etc.)
Măsura 7.7. Spijinirea inițiativelor sportive
Măsura 7.8. Promovarea activităților sportive prin dezvoltarea/reabilitarea/dotarea
infrastructurii sportive
DIRECȚIA STRATEGICĂ 8-ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
Obiectivul strategic nr.8 - Fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul
cetățenilor
Măsura 8.1. Crearea unei strategii digitale
Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
Măsura 8.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie
Măsura 8.4. Creșterea capacității administrației publice locale de management integrat al
resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin implementarea de soluții
inovative
Măsura 8.5. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural
Măsura 8.6. Promovarea competenţelor digitale în afara sistemelor de învăţământ
oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici şi al întreprinderilor rurale
DIRECȚIA STRATEGICĂ 9 - SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR
CETĂȚENILOR
Obiectivul strategic nr.9 - Dezvoltarea capacităţii administrative
Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane
Măsura 9.2. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale
Măsura 9.3.Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului populației la
servicii publice
Măsura 9.4. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al
guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a
comunei
Măsura 9.5. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru
cetățeni
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 10-COOPERARE
Obiectivul strategic nr.10 - Dezvoltarea cooperării și asocierii
Măsura 10.1. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat
Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență și bune practice
6.1 Potențiale surse de finanțare
Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există
resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod
traditional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu,
infrastructură activități cu caracter social etc.).
Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, educație, cultură, protecția mediului,
cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi civile și
cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 20212027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:
a) Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei obiective ale
Politicii de Coeziune UE;
b) Fonduri de la bugetele naționale
c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finanțatori (inclusive de la
Uniunea Europeană):
 Guvernul României;
 guvernele sau ambasadele unor state străine;
 instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.);
 fundații sau alte organizații naționale sau internaționale;
 bănci active în România.
6.1.1 Fonduri structurale și de coeziune


POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027
Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5

obiective principale stabilite pentru perioada 2021-2027, astfel:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
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2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice.
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale.
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și
sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii
sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate.
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut
asupra digitalizării și al economiei circulare.
Politica de Coeziune, elemente de noutate pentru perioada 2021-2027
Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar
multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 privind
România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor
economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la
domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de
coeziune în perioada 2021-2027.
Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în contextul mai amplu al
blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al disparităților regionale analizate
în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între România și serviciile Comisiei în
vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul de coeziune și Fondul social european Plus).
Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face descentralizat, prin
programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare regională.
Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea de
management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de management
la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare Regională
(ADR), care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva atribuții delegate
de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de management ele însele.
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Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale Regionale
mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe care le vor
deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate.
Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, pentru
perioada 2021-2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 20142020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel:
 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)
 27% către Fondul Social European
 15% către Fondul de Coeziune
 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC)

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada
2021-2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat
descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni
ale țării:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Transport (POT)
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
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7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
8. Programele Operaţionale Regionale-implementate la nivel de regiune (8 POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru
Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional
Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va
fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai sus.
Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021-2027 vor fi
finanțate următoarele axe prioritare:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:
Axa Prioritară1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme
inteligente de energie, rețele și soluții de stocare
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie
Axa Prioritară 3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii
aerului şi decontaminare a siturilor poluate
Axa Prioritară 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor
2. Programul Operațional Transport (POT)
Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport
rutier
Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritorială
Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe
calea ferată
Axa Prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
Axa Prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov
Axa Prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată
Axa Prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal
Axa Prioritară 8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor
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Axa Prioritară 9. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport
Axa Prioritară 10. Asistență tehnică
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI
Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband
Axa prioritară 5. Instrumente financiare
Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative
4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale
Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim
ambulatoriu
Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei și profilului epidemiologic al morbidităţii
Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și
servicii
A. Investiții prioritare în infrastructură
B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de
gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central și local din domeniul
sănătății publice
C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a
sângelui și/sau procesare a plasmei
Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical
Axa prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare
metode moderne de investigare, intervenție, tratament.
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
Axa Prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare
profesională
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Axa Prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Axa Prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului professional
și tehnic
Axa Prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Axa Prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială
Axa Prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii
Axa Prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)
6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (intervenții
adresate grupurilor de acțiune locală) - OP 4
Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității-OP 5
Axa Prioritară 3. Comunități marginalizate
Axa Prioritară 4. Reducerea disparităților între copiii în risc de săracie și/sau excluziune
socială și ceilalți copii
Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice
Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile
Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate
7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
8. Programele Operaţionale Regionale-implementate la nivel de regiune (8 POR)
Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart
Axa Prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Axa Prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate
Axa Prioritară 5. O regiune accesibilă
Axa Prioritară 6. O regiune educată
Axa Prioritară 7. O regiune atractivă
Axa Prioritară 8. Asistență tehnică
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
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6.1.2 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ
În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală
ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui nou
concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.

Planul Strategic Național pentru perioada 2021-2027 cuprinde trei obiective generale,
nouă obiective specific şi un obiectiv transversal, cu accent pe măsuri care să combată
schimbările climatice, să protejeze mediul și biodiversitate, să creeze zone rurale mai
dimamice.
Acestea sunt:
Obiectiv general 1: Promovarea unui sector agricol inteligent şi diversificat care să asigure
securitatea alimentară.
Obiectiv specific 1: Sprijinirea veniturilor agricole viabile şi a rezilienţei în întreaga
Uniune pentru sporirea securităţii alimentare.
Obiectiv specific 2: Consolidarea orientării către piaţa şi creşterea competitivităţii
Obiectiv specific 3: Îmbunătăţirea poziţiei fermierilor în lanţul valoric
Obiectiv general 2: Consolidarea acţiunilor de protejare a mediului şi a celor împotriva
schimbărilor climatice şi contribuţia la obiectivele Uniunii Europene în materie de mediu şi
climă.
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Obiectiv specific 4: Contribuţia la atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice precum
şi la energia durabilă
Obiectiv specific 5:Promovarea dezvoltării durabile şi a gestionării eficiente a resurselor
naturale cum ar fi apa, solul şi aerul.
Obiectiv specific 6: Contribuţia la protejarea biodiversităţii, îmbunătăţirea serviciilor
ecosistemice şi conservarea habitatelor şi a peisajelor;
Obiectiv general 3: Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;
Obiectiv specific 7: Atragerea şi susţinerea tinerilor agricultori şi facilitarea dezvoltării
afacerilor în zonele rurale.
Obiectiv specific 8: Promovarea ocupării forţei de muncă a creşterii, a incluziunii sociale
şi a dezvoltării locale în zonele rurale inclusiv a bioeconomiei şi a silviculturii durabile;
Obiectiv specific 9:Îmbunătăţirea raspunsului agriculturii Uniunii Europene la cerinţele
societăţii privind alimentaţia şi sănătatea, inclusiv alimente sigure şi nutritive, produse într-un
mod sutenabil precum şi deşeuri alimentare şi bunăstarea animalelor.
Obiectiv transversal: Promovarea cunoaşterii, inovării şi digitalizării în agricultură
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Toate aceste obiective vizează:
 Reechilibrarea lanțului alimentar
 Combaterea schimbărilor climatice
 Managementul durabil al resurselor
 Conservarea peisajelor și a biodiversității
 Sprijinirea reînoirii generaționale
 Dezvoltarea zonelor rurale
 Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
 Venituri echitabile pentru fermieri
 Creșterea competitivității
Bugetul politicii agricole comune:
Pentru exercițiul financiar 2021-2027, pentru România este propusă suma de 20,5
miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget,
363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din buget,
iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din
bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare RuralăFEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat, cât și investițiile Unităților
administrativ teritoriale locale, respectiv investiții publice.
De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat
măsurilor LEADER!
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Atenția sporită către obiectivul 2. „Combaterea schimbărilor de mediu și climă” este
confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat pentru
FEADR, 35% este adresat intervențiilor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.

6.1.3. Surse de finanțare din bugetele naționale:
 PROGRAMELE

FINANȚATE

PRIN

COMPANIA

NAȚIONALĂ

DE

INVESTIȚII S.A.
Compania Națională de Investiții S.A.funcționează în baza Ordonanței nr.25/2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. cu modificările și completările
ulterioare.
Finanțator: Guvernul României
Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social
Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea
unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar
Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației
publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice
recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza
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unor legi speciale, inclusive persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului „Lucrări în
primă urgență”.
Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui
obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:
1. Subprogramul „Săli de sport”
2. Subprogramul „Bazine de înot”
3. Subprogramul „Complexuri sportive”
4. Subprogramul „Așezăminte culturale”
5. Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul „Patinoare artificiale”
7. Subprogramul „Unități sanitare”
8. Subprogramul „Săli de cinema”
9. Subprogramul „Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”
13. Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”
 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL
Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală și are la bază
principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de
servicii publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări
de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socioeducativă.
Finanțator: Guvernul României
Programe de finanțare și solicitanți eligibili:
 Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la
sate, precum și în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea
Guvernului nr.577/1997;
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 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural –
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.71/2007, cu modificările ulterioare;
 Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor-Ordonanţa
Guvernului nr.40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.61/2007, cu
modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);
 Programul Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi
drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr.530/2010.
Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor
obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților
publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină
un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de
creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul
acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune
teritorială.
Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de
dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu
finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea
unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului
trebuie să vizeze lucrări de realizare/extindere/reabilitare/modernizare, respectiv dotare, pentru
unul dintre următoarele domenii specifice:
 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale,
unităţi de învăţământ special de stat;
 unităţi sanitare;
 drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice
din interiorul localităţilor;
 poduri, podeţe sau punţi pietonale;
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 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre cultural
multifuncţionale, teatre;
 platforme de gunoi;
 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
 modernizarea bazelor sportive;
 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum și a
instituţiilor publice din subordinea acestora;
 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere
în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea
acestora.
Finanţare
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate
anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de
specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte și aprobă
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administraţiei publice, lista finală cu
obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice.
Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia
finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare Unităţile
administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării
cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în termen de 30 de zile de la
efectuarea transferurilor de sume.
MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile
beneficiarilor.
 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul
financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită
conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.
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Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului.
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public
Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună,
oraș sau municipiu
Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu
Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor
de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum
și achiziţionarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului
luminos la nivelul întregului obiect de investiţii
Mai multe informații: https://www.afm.ro/
 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
Administrația Fondului Cultural Național este o instituţie publică autonomă, aflată în
subordinea Ministerului Culturii, care operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în
2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un
proces transparent de evaluare și selecție.
Beneficiari eligibili: asociațiile, fundațiile, instituțiile publice de cultură, persoanele fizice
autorizate, societățile comerciale care derulează activități culturale.
Finanțator: Ministerul Culturii
Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege,
gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale
internaționale ale României.
Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale
Mai multe informații: www.afcn.ro
6.1.4 Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în
care autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri
Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează
doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte
surse de finanțare precum:
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GRANTURILE

SPAȚIULUI

ECONOMIC

EUROPEAN

(SEE)

și

NORVEGIENE
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția
Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților
economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu
cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.
Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Domenii finanțate:
 dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de
risc, drepturile omului
 energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
 dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
 sănătate publică
 cercetare
 patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
 justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
 afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
 educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
 dialog social și muncă decentă
 cetățenie activă-societate civilă
 mediu și schimbări climatice
Mai multe informații: https://www.eeagrants.ro/apeluri
EUROPA CREATIVĂ-Subprogramul Cultură
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și
audiovizualului.
Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând
organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se
evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații
și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.
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Domenii finanțate: cultură și audiovizual
Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/
PROGRAMUL LIFE-instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru
mediul înconjurător și acțiuni în domeniul climei
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Ministerul Mediului
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada
2021- 2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct
de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările
climaticeinclusiv prin tranziția către o energie curată -, de a proteja mediul și de a mări nivelul
de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. Prin programul LIFE au
fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.
Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/
PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România-ROSEN
Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu
iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea
sistemelor de iluminat public stradal.
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului
de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale
autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.
Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public
stradal, cu 50-70%.
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ANEXE

FIŞE DE PROIECTE IDENTIFICATE PENTRU
PERIOADA 2021-2027 PE SECTOARE DE
ACTIVITATE
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INFRASTRUCTURĂ ŞI TRANSPORT

1

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DIN
LOCALITĂȚILE COMPONENTE

2

ÎNFIINŢARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNĂ

3

ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA

4

EXTINDEREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN TOATE SATELE
COMPONENTE

5

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO
A COMUNEI ŞI PIETONAL, ÎN MOD DEOSEBIT ÎN APROPIEREA
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

6

AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE, ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA
INSTITUŢIILOR PUBLICE

7

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

8

REALIZAREA SI REABILITAREA DE ALEI PIETONALE ŞI DE
TROTUARE ÎN LOCALITATILE COMUNEI
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AMENAJAREA TERITORIULUI

1.
2.
3.

CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ŞI
DOMENIALITATE ASUPRA TERITORIULUI
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A
PLANULUI URBANISTIC
GENER DE INTERES PUBLIC
REABILITAREA CLĂDIRILOR
AL
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MEDIU

1.
2.

LUCRĂRI DE REGULARIZARE A APELOR AFLATE PE
TERITORIUL COMUNEI

9.

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE
ACHIZIŢIONAREA PUBELELOR ECOLOGICE PENTRU
INSTITUŢIILE PUBLICE
ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC
DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE
URGENŢĂ
ANVELOPAREA TERMICĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE
SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIRE A APEI ÎN INSTITUŢIILE
PUBLICE
INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII
NEPOLUANTE, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE
LUCRĂRI DE STABILIZARE A TERENURILOR

10.

ÎMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE

11.

LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL

12.

AMENAJARE DE SPATII VERZI

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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EDUCAŢIE

1.

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR
DIDACTICE ŞI CELE AUXILIARE DIN UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

2.

PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ŞCOLAR

3.

4.
5.

BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN
FAMILIILE SĂRACE
PROGRAME DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PROFESIONALĂ PENTRU ŞOMERI, PERSOANE INACTIVE
SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE
MUNCĂ
PROGRAME DE EDUCAŢIE CIVICĂ

6.

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

7.

ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL

8.

CENTRU DE TINERET
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CULTURĂ

1.
2.
3.
4.

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA BISERICILOR
( INTERIOR ŞI EXTERIOR) DIN COMUNA
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR
CULTURALE CARE NU AU FOST RENOVATE
ZILELE COMUNEI ILOVIŢA
INFIINŢARE BIBLIOTECĂ FIZICĂ SI VIRTUALĂ
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ASISTENTA SOCIALA

1.

ÎNFIINŢARE SERVICIU DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2.

ÎNFIINŢARE CENTRE SOCIALE MULTIFUNCȚIONALE
ÎNFIINŢARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL
PERSOANELOR VÂRSTNICE
BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ
INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE

3.
4.
5.
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SANATATE
1.

DOTAREA DISPENSARULUI COMUNAL

2.

ÎNFIINŢARE CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC
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SPORT ŞI AGREMENT
1.

MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE DIN COMUNA ILOVIŢA

2.

AMENAJARE SALĂ DE SPORT

3.

CONSTRUCŢIA UNUI COMPLEX DE AGREMENT

4.

PROGRAME DE EDUCAŢIE SPORTIVĂ

5.

AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

1.

ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU
SERVICIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

2.

ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

3.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A
FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN PRIMĂRIE
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ECONOMIE
1.

MODERNIZAREA PIEŢEI COMUNALE

2.

PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂŢILE
DE FINANŢARE

3.

PROMOVAREA RESURSELOR ŞI A PRODUSELOR LOCALE
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AGRICULTURĂ
1.
2.

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU
AGRICULTORI
CENTRU DE INFORMARE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU
AGRICULTORI

3.

PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI AGRICOL

4.

PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC
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TURISM

1.

INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ

2.

PROMOVAREA TRADIŢIILOR ŞI A SĂRBĂTORILOR LOCALE

3.

PARTICIPAREA LA TÂRGURI DE TURISM
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