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I.  INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării 

este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o 

abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului și justiție socială. 

Conceptul de dezvoltare durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de 

exploatarea neraţioală a resurselor şi de degradare continuă a mediului. A apărut ca o necesitate a 

prezervării calităţii mediului înconjurător. În prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în 

toată complexitatea ei atât sub aspect economic cât şi social, pentru dreptate şi echitate între 

generaţii. Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul 

înconjurător şi de resurse. 

Calitatea vieţii este dată de sănătate, siguranţă socială şi de stabilitate economică. La nivelul 

Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat începând cu 1997, prin Tratatul 

de la Maastricht,în anul 2001 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 

2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea 

obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor și 

fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod raţional și eficient și să descopere potențialul 

economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția mediului și coeziune socială.  

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării 

este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o 

abordare integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului și justiție socială.  

Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a 

oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod raţional și eficient și să 

descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția mediului și 

coeziune socială. 
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Strategia de dezvoltare locală prezintă caracteristicile localității, o analiză amplă a resurselor și 

oportunităților comunei prezentând astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în 

vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o 

astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se 

orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. 

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii 

de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O planificare strategică asigură 

prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de 

care aceasta dispune. 

Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent 

posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine 

obiective trasate la nivel local.  

Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra 

domeniilor de interes ale localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate), 

şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de 

muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei). 

Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală 

stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte multifond, ce urmează a fi urmate și dezvoltate. 

Acest lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale 

(turism, infrastructura, poziţie geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea 

unor ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor 

viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă etc.), 

identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 

Luând în calcul şi contextul european favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială si economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin 

finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse prin 

elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și de 

coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este 

nevoie de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care vor 

fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact 

maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale. Este 

important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă durată și să deservească atât 

interesele administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor personale ale 

locuitorilor localității. Strategia de dezvoltare locală a comunei, este parte integrată a strategiei 

județului Buzău, inclus în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-EST), inclusă la rândul 

său în Programul Național de Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să fie 

precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei,  depinde de alocările 
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ce s-au făcut pentru România și bineînțeles pentru Regiunea Sud-Est.Înainte de a elabora 

documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente, autorităţile române trebuie să 

stabilească viziunea strategică de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, dar cel puţin 

până în 2027, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare. 

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere, 

prin următoarele elemente : 

 economie: eficiența economiei prin o bună gestionare a resurselor disponibile, indiferent de 

natural lor; creștere economică creată de un progres, stabilitate economica prin menţinerea 

nivelului de dezvoltare; 

 societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate ṣi egalitate de ṣanse pentru cetăţeni ṣi 

susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și delegarea responsabilitaților prin implicare 

activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei comunităţi, protejarea culturii/patrimoniului prin 

promovarea ṣi protejarea valorilor culturale; 

 ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin promovarea 

acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării prin măsuri de ecologizare ṣi de 

minimalizare ale efectelor tehnologiei. 

Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente enumerate mai sus se 

stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și obiective de mediu. 

   Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a Uniunii Europene se bazează pe: 

 creștere inteligentă prin inovare,educație și societatea digitală menită să accelereze 

dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și să permită gospodăriilor și întreprinderilor să 

beneficieze de avantajele pieței unice digitale; 

 creștere durabilă bazată pe competitivitate,climă,energie și mobilitate; 

 creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de muncă precum și 

combaterea sărăciei. 

Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, regional şi 

judeţean.  Pentru perioada 2021 - 2027 obiectivul global trebuie stabilit având în vedere necesitatea 

de a relansa procesul de creştere economică sustenabilă în România, cu accent pe obiectivele 

majore ale Uniunii Europene. În ceea ce privesc priorităţile de dezvoltare, acestea trebuie stabilite 

plecând de la nevoile majore de dezvoltare a României, care se resimt cel puţin în următoarele 

domenii: infrastructură, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare şi incluziune socială), 

capacitate administrativă şi dezvoltare teritorială. Obiectivul global şi priorităţile de dezvoltare 

urmează a fi stabilite printr-o largă consultare atuturor părţilor interesate. În etapele următoare, prin 

documentele de programare specifice fondurilor europene, vor fi stabilite tipurile de investiţii ce 

vor fi finanţate prin viitoarele programe operaţionale, plecând de la obiectivele tematice, priorităţile 

de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene. 

La nivel naţional Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care 

România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de 

Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi 
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socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, 

elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României 

în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.PND reprezintă un instrument de 

prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili 

direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării 

economice şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile 

structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe etc), în 

scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi disparităţilor interne ale 

Uniunii Europene.  

Pentru perioada 2021-2027  Planul Naţional de Dezvoltare, deṣi încă nefinalizat de către 

autorităţile responsabile de acest lucru, va trebui să respecte următoarele direcţii de 

dezvoltare: 

 Să genereze creştere economică şi să creeze locuri de muncă; 

 Să fie programate într-un mod integrat şi complementar (de exemplu investiţiile în capitalul 

fizic să fie complementate de investiţii în capitalul uman); 

 Să contribuie la atingerea ţintelor naţionale pentru strategia Europa 2028; 

 Să fructifice potenţialul economic, social şi geografic al României; 

 Să răspundă priorităţilor de dezvoltare teritorială. 

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană, propune consolidarea procesului de 

programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe obiective tematice (OT), corelate cu 

priorităţile Strategiei Europa 2028, pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce privește 

realizarea priorităților europene, respectiv: 

 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

 îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor; 

 îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol  şi a 

sectorului pescuitului şi acvaculturii ; 

 sprijinirea tranziţiei spre o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 

 protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

 promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 
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Totodată, având în vedere rolul de a fundamenta accesul la Fondurile Structurale şi de Coeziune 

ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să fie compatibile cu domeniile de intervenţie ale 

acestor instrumente, conform reglementărilor comunitare. În ceea ce priveşte Strategia Programului 

National de Dezvoltare, Obiectivul Global al acestuia, este „Reducerea cât mai rapidă a 

disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la aspectele 

identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şapte priorităţi naţionale 

de dezvoltare: 

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, de utilitǎți si a turismului; 

 Modernizarea infrastructurii educaționale existente; 

 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea 

capacităţii administrative; 

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 

 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naţionale pentru politica de coeziune vor fi 

limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada 2021-2027, ceea ce va presupune 

o alocare superioară faţă de actuala perioadă.  

Există însă o serie de propuneri din partea statelor membre net contribuitoare care pot diminua 

nivelul alocărilor pentru toate statele membere dar alocările  financiare vor fi diferite în funcţie de 

tipul de regiune,. 

Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel: 

 Regiunea București-Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate; 

 Celelalte  7  regiuni  vor  fi  în  continuare  în  categoria  regiunilor  mai  puţin dezvoltate. 

Rata de cofinanţare propusă în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate va fi de 85%. Rata de cofinanţare 

propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca urmare a aplicării excepţiei pentru regiunile 

care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este şi cazul 

regiunii Bucureşti-Ilfov). Cu toate că România şi-a depăşit deja ţinta stabilită prin PND 2014-2020, 

rămâne penultimul stat membru în ceea priveşte nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27, 

propunem abordare similară cu cea privind perioada 2014 -2020. 
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Plecând de la elementele prezentate mai sus şi sub rezerva confirmării acestora de către etapele 

fireşti ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-economice, prioritizarea nevoilor 

de investiţii şi elaborarea strategiei de utilizare a instrumentelor structurale, cuantificarea financiară 

a priorităţilor de investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din instrumente structurale, evaluarea 

impactului macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de evaluare ex-ante ş.a.), propunem 

următoarele opţiuni strategice: 

CONTEXT GENERAL 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU /RES/70/1, în cadrul Summit- 

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în 

data de 20  iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei:  răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 

implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față 

provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a 

inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. 

Dacă în ultimii zece ani, țintele României erau stabilite în raport cu evoluția economiei mondiale și 

în concordanță cu politicile UE, acum, atât România, cât și UE, trebuie să-și reproiecteze 

prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă, adoptată în cadrul Summit-ului Organizației Națiunilor Unite, în septembrie  

2015.  Aceasta  este  o cale  sigură  prin  care  se  poate  realiza  un viitor  mai  bun generațiilor 

viitoare. România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru 

susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de 
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Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe care 

România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii 

inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Este un plan de acțiune 

pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui climat de siguranță 

și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces international 

îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la nivel 

global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, creșterea 

natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a disparităților 

sociale  au  pus  în  evidență  limitele  creșterii  planetare.  Creșterea  prețurilor  la anumite resurse a 

evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice regenerabile și neregenerabile, 

conducând la un dezechilibru catastrofal. Bazele progresului în domeniul protecției mediului, 

corelat cu dezvoltarea, au fost introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința de 

la Stockholm (1972). 

 Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei     Declarații 

privind protecția mediului în scopul de „a apăra și a îmbunătăți  mediul uman pentru generațiile  

prezente și viitoare”. La  această conferință  s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare 

durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu. 

Echitate sociala – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-

și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea 

energiei, apei și canalizării; 

Crestere economica – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de 

calitatea vieții din țările dezvoltate; 

Mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea 

treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. Această abordare a 

fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire a limitelor”. S-a conștientizat că 

resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, creând în 

același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea economică iresponsabilă. 

Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei piloni – social, economic și de 

mediu – se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un viitor comun la nivel global. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - Transformarea lumii noastre, este o versiune, a 

cadrului conceptual al dezvoltării durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare 

durabilă, susținute prin 169 de ținte subiacente. Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor 

țărilor, sărace, bogate și cu venituri medii. Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de 

un plan care să contribuie la creștere economică și abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv 

educație, sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând în același timp problemele 

combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de asemenea, aspecte 

precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și industrializarea. 

Agenda promovează implicarea tuturor părților interesate, pri n democratizarea procesului 
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decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază responsabilitatea și rolul generațiilor tinere 

pentru crearea dezvoltării durabile. 

În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat în 

Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca obiectiv 

general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea 

unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să 

valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării 

prosperității, protecției  mediului și coeziunii sociale.  În 2010, ca o continuare a  dezvoltării 

durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa 2020 de promovare a creșterii inteligente (bazată 

pe: educație, cercetare, inovare), durabile (bazată pe reducerea emisiilor de carbon, eficiență 

energetică, resurse regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei 

etc.). 

Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să devină 

lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă. Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori 

pentru un viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la Agenda 

2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în 

prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea celor mai relevante 

preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea Europeană s-a angajat în 

favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă pentru toți, respectând limitele  

planetei, care să  reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea 

socială și responsabilitatea față de mediu”. Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 

ODD în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui 

viitor durabil în colaborare cu partenerii săi.     Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe  dintre  

politicile  Uniunii  Europene, iar România, ca  membră  a  acestei comunități,  își propune 

abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Ca membră a 

comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, România are  interesul de a 

implementa principiile dezvoltării durabile pe plan national. În vederea implementării acestor 

obiective de dezvoltare durabilă, România a redactat un plan strategic din care redăm, succint, 

principalele orizonturi și ținte pentru 2030*. 

*Strategia Naționala pentru DEZVOLTAREA DURABILA a României 2030: 

1. “Fara saracie” - Globalizarea a contribuit la reducerea sărăciei absolute, însă este 

necesară continuarea eforturilor de reducere a sărăciei relative  pentru a asigura o viață  demnă  

pentru  toți.  În acest  scop,  Agenda  2030 țintește  segmentele periferice din societate și 

încurajează orientarea societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă 

și prosperă. 

Obiective 2021-2027: 

 Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând 

în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile; 
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 Dezvoltarea  unui  sistem  national  de  indicatori  de  incluziune  social  prin integrarea 

tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de 

mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori; 

 Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de 

excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială. 

Ținte 2030: 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

 Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de  urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme. 

2. “Foamete zero”-  România a depășit, în mare măsură, problemele legate de foamete,    

dar se dezvoltă noi provocări legate de nutriție. Pentru o societate mai sănătoasă, trebuie dezvoltată 

o agricultură durabilă și conștientizarea importanței nutriției sănătoase. România deține locul al 

șaselea în Europa din perspectiva suprafeței agricole utilizate, motiv pentru care eficiența agricolă, 

consolidarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de procesare alimentară sunt o prioritate. 

Obiective 2021-2027: 

 Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase; 

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din 

România; 

 Susținerea  producției  și  diversificarea  speciilor  autohtone  cu  valoare  genetică ridicată, 

dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele 

valoroase de ovine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, 

pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar; 

 Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate traditional / atestate 

ca rețete consacrate; 

 Susținerea și atragerea tinerilor fermieri; 

 Creșterea  numărului  de  fermieri  active,  înregistrați  în  sistemul  de  agricultură ecologică 

și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic; 

 Creșterea  numărului  de  grupuri  aplicante/operatori  economici  înregistrați  pe scheme de 

calitate naționale și europene; 

 Promovarea  bunelor practici agricole  pentru prevenirea și combaterea  poluării solului. 

Ținte 2030: 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat 

în anul 2014; 

 Finalizarea cadastrului agricol; 

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;  

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite; 
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 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone; 

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole; 

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și a fructelor de pădure în zona montană; 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice 

în ceea ce priveşte originea geografică. 

3. Sanatate si bunastare - Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistență medicală de 

calitate este esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție. 

Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și proactiv, 

favorizarea activităților sociale, prevenția și educația medicală. Abordarea sănătății și bunăstării 

populației trebuie să includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților.  

Obiective 2020-2027: 

 Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos; 

 Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată 

pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități; 

 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor UE, cu 

accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină; 

 Implementarea  unui sistem  transparent  și fiabil  de  pătrundere  și gestionare  a 

medicamentelor, dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din România, pentru 

creșterea accesului populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performante.  

Ținte 2030: 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru 

a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente, dar 

și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor; 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de 

col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate; 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE; 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în domeniu, precum și alți 

factori interesați; 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 

care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor; 
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 Stoparea  îmbolnăvirii  de  tuberculoză  și  combaterea  hepatitei  și  a  altor  boli 

transmisibile; 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice; 

4. Educatie de calitate - Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru 

funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării 

pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată  ca  un  proces  care  pregătește  generațiile  tinere  

pentru  provocările  viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, 

meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea. 

Obiective 2021-2027: 

 Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea 

confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social 

garantat, crearea cadrului normative pentru serviciile de educaţie timpurie; 

 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație 

prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; 

organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile 

de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de 

afaceri pe plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării 

acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități 

și reprezentanții mediului antreprenorial; 

 Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform 

standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante- preșcolară  la  

studiile  post-doctorale  și  învățarea  pe  tot  parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și 

deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea egalității  de  șanse  indiferent  de  statut  social,  

sex, religie,  etnie  sau  capacități psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de 

finanțare astfel încât să sprijine mai mult scolile dezavantajate; 

 Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continua și 

stimularea participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare 

permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților 

în asemenea programe; 

 Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-

curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural- artistică, științifică, 

ecologică și educația prin sport.  

Ținte 2030: 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational; 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale; 
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 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 

durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă; 

 Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

„celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli; 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare- învățare 

la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional ; 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic  bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea  considerabilă  a  participării  la  sistemele formale  și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE;  

 Extinderea  rețelei  de  centre  comunitare   de  învățare  permanentă  de   către autoritățile 

locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 

programe; 

 Creșterea  substanțială  a  numărului  de  tineri  și  adulți  care  dețin  competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul; 

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile. 

5. Egalitate de gen -  Într-o societate dezvoltată, genul cu care se naște cineva nu trebuie să 

influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația  României  este  

alcătuită  din peste  51%  femei.  Deși s-au  înregistrat progrese în domeniul egalității de gen, 

persistă unele provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în societate și 

familie, participarea femeilor la luarea deciziilor, disparitatea salarială și violența împotriva 

femeilor. 

Obiective 2021-2027: 

 Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a 

responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și 

concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv creșterea 

implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți; 

 Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați și a posibilității  

desemnării  persoanelor  cu  aceste  atribuții  în  toate  instituțiile  și autoritățile publice, precum și 

în companiile private cu peste 50 de angajați; 
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 Crearea  unui  sistem  integrat  de  monitorizare  și  raportare  privind  cazurile  de violență 

domestică;  

  Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; 

 Organizarea  unor  campanii  de  informare  și  sensibilizare  pentru  combaterea 

stereotipurilor de gen în rândul tinerilor; 

 Monitorizarea  implementării  dispozițiilor  legale  privind  sănătatea   sexuală  și 

reproductivă și organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor 

sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate. 

Ținte 2030: 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe; 

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare; 

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică. 

6. Apa curate si sanitate -  Pentru a prospera, ecosistemele planetei, societatea și economia au 

nevoie de apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre elementele 

politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă de calitate și 

sanitație. 

Obiective 2021-2027: 

 Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape 

minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; 

folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate 

(spa); 

 Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru 

menținerea în parametrii bio-chimici acceptați;  

 Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor și 

sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților locale. 

 Ținte 2030: 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și 

agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 

obiectivelor economiei circulare; 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui 

proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă; 

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%; 

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate; 
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 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor 

uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și  reutilizarea sigură; 

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile. 

7.   Energie curate si preturi accesibile - Cererea de energie este în continuă creștere la nivel 

global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor 

actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea 

României prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului. 

Obiective 2021-2027: 

 Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației  fiscale în domeniul 

petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea  transparenței procedurilor; 

întărirea puterii de decizie și independenței autorităților de reglementare și control;  

 Liberalizarea   și   extinderea   pieței   de   energie   și   interconectarea   sistemelor 

energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive 

de servicii (contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator; 

 Menținerea   unui   mix   energetic   optim   prin   valorificarea   resurselor  proprii, 

diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea 

instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de 

conversie cu emisii reduse de carbon; 

 Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor; 

Ținte 2030: 

 Extinderea  rețelelor  de transport și distribuție  pentru energie electrică  și gaze naturale în 

vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de 

energie la prețuri acceptabile; 

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a  rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale; 

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a 

mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu 

scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și 

stabile; 

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi; 

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice 

în vederea atragerii investițiilor;  

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului  casnic, industrial și  

în  transporturi  prin stabilirea  unor  norme  de  performanță  pentru instalații și aparatură. 

8. Munca decenta si crestere economica - Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea 

creșterii economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății. Obiectivul urmărește 
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creșterea economică durabilă și promovează munca  și un  trai decent  pentru  toți,  indiferent  de  

gen,  locație  geografică  și descendență. Devine vitală implementarea    principiului „nimeni nu 

rămâne în urmă”. 

Obiective 2021-2027: 

 Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente 

şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești; 

 Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor 

prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor; 

 Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu 

cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației; 

 Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking 

(munca de la  distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a 

membrilor de familie aflați în întreținere; 

 Elaborarea  și  punerea  în  aplicare  a  unui  program  coerent  pentru  dezvoltarea 

turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin 

îmbunătățirea  infrastructurii și căilor de acces la  obiectivele turistice, profesionalizarea 

personalului și valorificarea înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului national; 

 Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de  finanțare, inclusiv a 

parteneriatelor public-privat.  

 

 

Ținte 2030: 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a 

susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al 

populației; 

 Promovarea   unor   politici   orientate   spre   dezvoltare   care   susțin   activitățile 

productive,  crearea  locurilor de  muncă  decente, antreprenoriatul prin  startup, creativitatea și 

inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

inclusiv prin acces la servicii financiare; 

 Atingerea   unor   niveluri   mai   ridicate   ale   productivității   prin   diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată 

sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă; 

 Realizarea  unui turism  competitiv  pe  termen  lung, dezvoltarea  agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație 

turistică; 

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul 

la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 
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9. Industrie, Inovatie si infrastructura -  Evoluția societății a impus un mod de viață 

accelerat, în care pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o 

infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. 

Infrastructura modernă este susținută de inovație pentru o industrie eficientă și durabilă.    

Promovarea    industrializării    necesită    recunoașterea    importanței „economiei bazate pe 

cunoaștere” pentru avantajul competitiv necesar. 

Obiective 2021-2027: 

 Îmbunătățirea   conectivității  între   localități  și   regiuni  prin  sporirea   ponderii 

drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 39,4% în 2016);  

 Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a 

eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie 

tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă oră ale 

cercetării și dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare; 

 Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei 

distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii cercetării aplicative și inovării, a cercetării 

fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de 

creștere; 

 Dezvoltarea programelor sectoriale  de  finanțare  a cercetării aplicative atât din bugetul de 

stat, cât și prin stimularea  investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest sector. 

 

 

 

Ținte 2030: 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți; 

 Îmbunătățirea siguranței rutiere; 

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor 

și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor  industriale curate și ecologice, toate țările luând 

măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora; 

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează  în  

zona  mai profitabilă  a  lanțului valoric, care  fructifică  și  rezultatele eforturilor naționale  de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care  se adresează unor piețe stabile și în creștere; 

 Întărirea    cercetării    științifice,    modernizarea    capacităților    tehnologice    ale 

sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului  de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare; 

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare ; 

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă  natură  la  servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 
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10. Inegalitati reduse - Inegalitatea este un obstacol în procesul de dezvoltare a unei societăți 

durabile. Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în 

educație, aspectele financiare etc.  

Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități sau cele de etnie romă, se confruntă 

cu discriminare intersecțională, prin care mai multe caracteristici ale grupului sunt supuse 

fenomenelor discriminatorii, acesta devenind astfel în mod particular dezavantajat. Acest obiectiv 

al reducerii inegalităților accentuează caracterul ideal și meritocratic al societății și, totodată, 

permite tuturor accesul la resurse. 

Obiective 2021-2027: 

 Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a 

veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, 

ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într- un cuantum superior celui 

mediu pe economie; 

 Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele 

agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la 

distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare; 

 Creșterea  intermedierii  financiare  în  mod  durabil  cu  asigurarea  stabilității  și 

credibilității sectorului bancar; 

 Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de 

incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv a persoanelor aparținând 

minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și 

culturale.  

Ținte 2030: 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate; 

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile; 

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului. 

11.  Comunitati durabile -  În  România,  conform  statisticilor  Băncii Mondiale, ponderea 

populației urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960. Conform Eurostat, media UE era 

de 72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o continua creștere, obligând orașele să 

devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, pentru a face față schimbărilor socio- 

economice și de mediu. 

Obiective 2021-2027: 

 Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% 

pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor 

acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării 

spațiale și amenajării teritoriului; 
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 Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea 

responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, 

inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc); 

 Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor 

previzibile ale schimbărilor climatice; 

 Îmbunătățirea calității aerului;  

 Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul calității 

aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a aerului; 

 Valorificarea   resurselor   culturale   specifice   pe   plan   local   prin   protejarea 

patrimoniului cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, 

culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a Agroturismului; 

 Promovarea  unui  set  de  măsuri  teritoriale  pentru  zonele  urbane  în  vederea dezvoltării 

acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la nivel european și 

international. 

Ținte 2030: 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii; 

 Reducerea   semnificativă  a  pierderilor  economice   provocate   de   inundații  și 

alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și 

revenire la nivel funcțional în cel mai scurt  timp după producerea evenimentului, reducerea 

impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislative; 

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și 

durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de  transport public, acordând o atenție 

deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în 

etate; 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare 

a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea  conceptului  de  

dezvoltare  spațială  policentrică  și echilibrată,  care  să susțină coeziunea teritorială; 

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic; 

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului;  

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului; 

 Consolidarea  eforturilor  de  protecție  și  salvgardare  a  patrimoniului  cultural  și natural, 

a elementelor de peisaj din mediul urban și rural; 

 Implementarea    prevederilor    legale    referitoare    la    producția,    transportul, 

depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot 

prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului. 
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12. Consum si productie responsabile - Decuplarea creșterii economice de efectele negative 

asupra mediului necesită un nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea durabilă 

propune soluția unei producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor și activități în 

concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea este imperativă, 

acest lucru necesitând tranziția spre o economie circulară și conștientizarea cetățeanului de limitele 

planetei. 

Obiective 2021-2027: 

 Continuarea eforturilor pe plan national pentru ameliorarea productivității utilizării 

resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros   monitorizate, în toate strategiile sectoriale și 

de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la 

modelul economiei circulare; 

 Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară 

prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin 

dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție; 

 Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesare- 

comercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor;  

 Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin campanii de 

informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele 

educaționale școlare și extrașcolare; 

 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici 

durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare; 

 Promovarea  instrumentelor  care  conduc  la  îmbunătățirea    performanțelor  de mediu, 

prin campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice 

pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile publice 

sau private; 

 Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi; 

 Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum 

și de producție durabilă la nivel național, regional și local; 

 Creșterea  gradului  de  pregătire  a  societății  pentru  reutilizare  și  reciclare  prin aplicarea 

ierarhiei de gestionare a deșeurilor; 

 Introducerea  unui  cod  al  sustenabilității  care  permite  o  raportare  complexă  a atitudinii 

companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile de raportare. 

Ținte 2030: 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi 

de parcurs; 

 Înjumătățirea  pe  cap  de  locuitor  a  risipei  de  alimente  la  nivel  de  vânzare  cu 

amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și 

de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare; 
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 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030; 

Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%,sticlă 70%, hârtie și  carton 75%) și 70% până în 

2030 (materiale plastic  55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și 

carton 85%); 

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și materialele textile până în 2025; 

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024; 

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene. 

13. Actiune climatica - Impactul schimbărilor climatice, inclusiv schimbarea tiparelor climei, 

creșterea nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează România de astăzi. 

Dacă nu se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor acestora, amenințările 

actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă, pot lua amploare. 

Obiective 2021-2027: 

 Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de 

dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială; 

 Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor 

statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă. 

 

Ținte 2030: 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale; 

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive 

de mare intensitate; 

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea   

schimbărilor   climatice,   adaptarea,   reducerea   impactului   și  alerta timpurie; 

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru  integrarea măsurilor 

de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 

conformitate cu politicile UE. 

14.  Viata acvatica - Viața marină, clima, economia și bunăstarea socială depind de existența 

unor mări sănătoase. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale adaugă presiuni 

suplimentare asupra mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a mediului 

acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. 

Obiective 2021-2027: 
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 Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării 

ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negative   al afluenților asupra ecosistemelor 

marine la vărsarea în Marea Neagră; 

 Gestionarea durabilă a  resurselor acvatice vii printr-o abordare  ecosistemică  a activităților 

de pescuit; 

 Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN; 

 Susținerea  programelor  de  cercetare  pentru  protecția  și  conservarea  ariilor protejate și a 

resurselor acvatice vii. 

Ținte 2030: 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți; 

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusive prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile; 

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv 

și de agrement; 

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil al resurselor 

acvatice vii.  

15.  Viata terestra - Societatea umană a creat o „amprentă” imensă pe Pământ, iar acest impact 

impune asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil şi activități corelate în 

domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe planetă. Gestionarea 

durabilă a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale, precum și în 

combaterea reducerii biodiversității, a degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor climatice. În 

plus, pădurile reprezintă un furnizor important al unei game largi de servicii ecosistemice care 

îmbunătățesc calitatea vieții, oferind numeroase avantaje pentru mediu, societate și economie, cum 

ar fi asigurarea securității alimentare, creșterea disponibilității apei și sporirea protecției așezărilor 

umane. România a intrat în UE cu un capital natural valoros, în unele cazuri, acesta având caracter 

de unicat. Această contribuție trebuie să fie recunoscută și apreciată ca atare, inclusiv sub raportul 

sustenabilității financiare a investițiilor necesare pentru conservarea resurselor și menținerea 

serviciilor oferite de ecosistemele naturale la standardele stabilite la nivelul ONU și UE. 

Obiective 2021-2027: 

 Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa 

atât prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale 

relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor UE 

și prevederilor convențiilor internaționale asumate de România; 

 Refacerea  și  completarea  băncilor  de  date  genetice,  în  special  pentru  speciile 

autohtone sau endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu; 
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 Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre 

și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în 

conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale;  

 Atragerea și cointeresarea     comunităților     locale  și a organizațiilor neguvernamentale,  

inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a 

braconajului, precum și de conservare a habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea 

pierderilor de venit ale proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale 

protejate. 

Ținte 2030: 

 Dezvoltarea  infrastructurii  verzi  și  folosirea  serviciilor  oferite  de  ecosistemele naturale 

(în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 

hidrografice și zonelor umede; 

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta  

Dunării, zonă  umedă  unicat  în  Europa,  ca  parte  a  patrimoniului  natural european și mondial; 

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul 

de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă; 

 Susținerea  instituțiilor  și  infrastructurilor  de   cercetare-dezvoltare  de  interes national  și  

european  pentru  studierea,  gestionarea,  protejarea  și  conservarea diversității patrimoniului 

natural. 

16. Justitie si institutii eficiente - Dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de funcționare a 

unei societăți echitabile. Această abordare implică o societate pașnică  în  care  beneficiile  

dezvoltării durabile  promovează  accesul  la  justiție pentru toți și crearea unor structuri legislative 

și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.  

Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare funcțională doar dacă societatea va conștientiza 

și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate firească. 

Obiective 2021-2027: 

 Aplicarea   riguroasă   a   prevederilor   legale   existente   privind   combaterea   și 

condamnarea oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau  discriminare de 

orice fel, îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, 

religie, gen sau orientare sexuală; 

 Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție,  

consolidarea  sistemului  de  probațiune  și aplicarea  dispozițiilor  legale privind reintegrarea 

socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate; 

 Măsuri   pentru   identificarea   unor   posibilități   de   continuare   a   colaborării 

interinstituționale, în scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancționate 

penal; 

 Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii 

demografice; 
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 Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați 

temporar la muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă 

autoritățile statelor respective; 

 Utilizarea  extinsă  a  tehnicilor  digitale  avansate  în  elaborarea  și  modelarea integratoare 

a programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea 

priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate. 

Ținte 2030: 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție; 

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba 

maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice; 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe;  

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor; 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată; 

 Asigurarea procesului decisional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile; 

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 

 Profesionalizarea  și  perfecționarea  activității  tuturor  instituțiilor  administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii,  pentru  

prestarea  unor  servicii prompte  și civilizate; extinderea  și generalizarea serviciilor pe internet 

(on-line). 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - România, ca membră a comunității 

internaționale și a familiei europene, își asumă responsabilitatea de a se implica în efortul comun 

pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun soluții globale, această abordare 

necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională) pentru atingerea 

obiectivelor din Agenda 2030. 

Obiective 2021-2027: 

 Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor 

interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema 

dezvoltării durabile; 

 Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din România, 

precum  și a  proiectelor bazate pe  voluntariat, în special la  inițiativa tinerilor, care au ca obiect 

promovarea principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate; 
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 Sprijinirea  comunităților  de  români  din  străinătate  prin asigurarea  accesului  la cursuri 

de  limbă  și  cultură  românească  și  dezvoltarea  lectoratelor  de  limbă  și literatură română în 

cadrul universităților din Europa și din lume. 

Ținte 2030: 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România  

în  cadrul  programelor  ODA,  în funcție  de  capacitatea  de  susținere  a economiei naționale, 

având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030; 

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

 potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate; 

 Aderarea  României  la  Zona  Euro, la  spațiul Schengen  și la  Organizația  pentru 

Dezvoltare și Cooperare Economică; 

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan European și 

international. 

Prin strategia “Europa 2020” Uniunea Europeană a promovat, în perioada 2014-2020,  un 

model de creștere mai inteligent, mai durabil și mai incluziv, prin care s-a promovat noul concept 

de  dezvoltare  europeană,  în  baza  căruia  se  asigură  suport  financiar  de  la  bugetul Uniunii 

Europene și se deschid noi oportunități pentru valorizarea resurselor locale în condițiile unei 

guvernanțe economice mai bine coordonate la toate nivelurile de administrare. În prezent, Comisia 

Europeană a reînnoit inițiativa “Calea către excelență” pentru a continua să ofere sprijin adaptat și 

expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta regiunile să-și 

conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile   de specializare inteligentă. Altfel spus, 

strategiile de inovare care se bazează pe domenii de nișă dețin atuuri concurențiale, înainte de 

începerea perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să identifice 

resursele U.E. adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu alte regiuni 

care dețin atuuri similare pentru a crea clustere de inovare. Alături de propunerile Comisiei,  

privind  viitoarea  politică  de  coeziune  și  de  noul  program  “Orizont  Europa”  și  în  

conformitate cu noua agendă pentru cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa “Calea către 

excelență” este o altă modalitate prin care Comisia ajută regiunile Europei să se pregătească pentru 

viitor, cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget pe termen lung 

al U.E., pentru perioada 2021-2027. 

Astfel, prioritățile investiționale mijlocite optim de U.E. sunt: 

 Europă  mai inteligentă, prin inovare, digitilizare, transformare  economică  și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 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; 

 O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 
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 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; 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în U.E. 

       În acest sens, redactarea unei strategii de dezvoltare locală integrate în dezvoltarea 

regională și însușirea acesteia de către factorii de decizie de la nivel local  îmbunătățește șansele 

unei creșteri economice și sociale durabile, incluzive și performante. Includerea proiectelor de 

dezvoltare locală în noua strategie de dezvoltare locală crește impactul vizat de aceasta. Lipsa unei 

strategii de dezvoltare locală, a unei viziuni strategice împărtășite de comunitate, ar conduce la 

creșterea gradului de vulnerabilitate economică la apariția unor riscuri sociale și economice. 

Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a formula o 

viziune globală, coerentă și modernă asupra procesului de dezvoltare durabilă a localității, pentru 

perioada 2021-2027, cu corelare cu cea a județului Buzău și a Regiunii Sud-Est.  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Beceni  pentru perioada 2021 – 2027 îşi 

propune să se alinieze la obiectivele generale prin: 

 reducerea şomajului şi combaterea sărăciei prin dezvoltarea de noi locuri de muncă; 

 măsuri eficiente de incluziune socială; 

 implicarea activă în reducerea abandonului şcolar în învaţamântul preuniversitar; 

 creşterea eficienţei energetice a gospodăriilor şi locuinţelor și creșterea spațiului de locuit 

inclusiv prin dezvoltarea unor programe de realizare a unor locuințe sociale; 

 sprijinirea tinerilor, a micilor fermieri, dar și a întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să 

investească în sectorul agricol și non- agricol; 

 dezvoltarea turismului, agroturismului și ecoturismului ca motor de dezvoltare locală; 

 gestionarea riscurilor în cazul hazardelor naturale; 

Plecând de la elementele prezentate mai sus şi sub rezerva confirmării acestora de către 

etapele fireşti ale procesului de programare (realizarea analizelor socio-economice, prioritizarea 

nevoilor de investiţii şi elaborarea strategiei de utilizare a instrumentelor structurale, cuantificarea 

financiară a priorităţilor de investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din instrumente structurale, 

evaluarea impactului macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de evaluare ex-ante ş.a.), 

propunem spre dezbatere următoarele opţiuni strategice: 

1.1. Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României 2021-2027: 

Reducerea disparităţilor de dezvoltare socială şi economică între România şi statele membre ale 

Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri adiţionale de 15% determinată de utilizarea 

fondurilor europene, având ca ţintă atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al PIB/locuitor de 

65% din media UE. 

1.2. Obiectivele specific: 
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Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de obiective 

tematice propuse de către Comisia Europeană și cu priorităţile Strategiei Europa 2027, după cum 

urmează: 

 
 

Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor răspunde 

tuturor celor 11 obiective tematice, aşa cum s-a precizat mai sus. La o analiză preliminară se poate 

observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia Europeană nu poate fi 

exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice. 

Dincolo de obiectivele specifice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2027, investiţiile 

ce urmează a fi finanţate vor răspunde următoarelor priorităţi tematice (PT) de dezvoltare: 

PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti; 

 abordarea comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de dezvoltare în 

următoarele sectoare:industrie, IMMuri, mediul de afaceri, astfel încât viitoarele priorități de 

investițiisă se concentreze în acele zone în care România are avantaje competitive (Competitivitatea 

industrială și performanța CDI – Cercetare, Dezvoltare, Inovație; competitivitatea cluster‐elor și 

rețelelor de cluster‐e, și specializarea smart a regiunilor, Integrarea IMM-urilor în lanțurile de 

valoare și cluster‐e, Eco‐inovare și industrii verzi (un cadru integrat pentru susținerea ecologizării 

industriilor), Industrii creative competitive; 

 Susținerea preluării KET (Key enabling technologies) ca și componentă importantă a 

strategiei de specializare inteligentă – semiconductori, material avansate, fotonică și 

nanotehnologii; 

 Mediu de afaceri propice inovării pentru întreprinderi, în special IMM-uri; 

 Competitivitatea comerțului; 

 Mediu de afaceri reglementat; 

 Sporirea investiţiilor şi diversificarea lor în mediul rural, prin promovarea activităţilor non-

agricole şi a serviciilor oferite de IMM-uri; 
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 Restructurarea fermelor în special prin investiţii directe “în fermă”, investiţii legate de 

procesarea, marketingul şi dezvoltarea produselor agricole sau prin investiţii în infrastructură 

pentru dezvoltarea şi adaptarea agriculturii la noile tehnologii existente; 

 Facilitarea apariţiei unei noi generaţii de fermierei prin avantaje oferite tinerilor 

întreprinzători fermieri; 

 Dezvoltarea şi implementarea unor noi modele de IMM-urui în special cu scopul de a 

promova transferul tehnologic şi internaţionalizarea; Promovarea unor instrumente financiare 

pentru acces sporit la finanţare cu scopul de a încuraja cererea de eco-inovaţie; 

 Sprijin oferit pentru integrarea primară a noilor întreprinzători pe o piaţă deja existent; 

 Măsuri privind Acvacultura: Simplificarea administrativă, în special pentru evaluări,studii 

de impact și licențe; Securitatea juridică a operatorilor în sectorul acvaculturii, în ceea ce privește 

accesul la ape și spațiu; Stabilirea unor indicatori pentru sustenabilitate ecologică, economică și 

socială; 

PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază; 

 Dezvoltarea Modelului Național de Transport  și a bazelor de date necesare; 

 Elaborarea previziunilor privind fluxurile de trafic pentru toate tipurile de transport; 

 Identificarea și prioritizarea măsurilor politicii în domeniul transportului și proiectelor de 

investiții în transport; 

 Analiza socio‐financiară la nivel de program; 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului național de transport; 

PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne; 

 Asigurarea unui nivel durabil al ocupării în România, susținută de competivitate economic, 

incluziune social și dezvoltare durabilă; 

 Țintă cheie pentru 2027 : 75% rata ocupării pentru categoria de vârsta 20-64 ani; 

 Măsuri specifice menite să integreze pe piaţa muncii a categoriilor ce experimentează 

dificultăţi în ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, şomeri pe termen lung, 

rroma etc); 

 Îmbunătăţirea aptitudinilor forţei de muncă şi a corelării acestora cu nevoile de pe piaţa 

muncii, cât şi identificarea investiţiilor în cursuri vocaţionale de calitate în perioada 2014‐202, care 

vor fi finanţate din fonduri naţionale şi structural; 

 Reducerea sărăciei printr‐o incluziune activă pe piața muncii a persoanelor marginalizate; 

 Măsuri privind întărirea mecanismului de monitorizare și implementare a Strategiei 

Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rrome pentru 

perioada 2021‐2027 și coordonarea, la nivel guvernamental, a tuturor fondurilor disponibile din 

surse de finanțare diferite (buget de stat, fonduri europene,etc.) pentru măsuri ce promovează 

incluziunea socială a rromilor; 

 Facilitarea accesului la servicii de sănătate mai bune și mai sigure, în special pentru 

grupurile vulnerabile; 
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 Având în vedere că România are cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii comparativ 

cu media UE, este necesarsă se asigure cadrul legislativ pentru a preveni și reduce numărul celor ce 

părăsesc școala (inclusiv un sistem eficient pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor 

privind toate aspectele sistemului educațional; 

 Măsuri necesare pentru creșterea calității, eficienței și accesibilității sistemului educației 

terțiare și pentru creșterea ratelor de absolvire; 

 Elaborarea unei hărți a infrastructurii educaționale și de pregătire profesională. 

PT4. Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice. 

 Creșterea eficienței administrației publice locale și reducerea disparităților de dezvoltare la 

nivel local; 

 Întărirea capacității administrative; 

 Întărirea procesului de luare a deciziei  și creșterea calității actelor normative; 

 Creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea accesului populației la serviciile 

publice; 

 Profesionalizarea funcţionarilor publici; 

 Standardizarea procedurilor administrative; 

 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune; 

 Utilizarea TIC pentru modernizarea administraţiei publice; 

 Dezvoltarea teritorială; 

 Asigurarea continuităţii politicilor educaţionale, prin realizarea unui mecanism de consultări 

periodice cu partenerii sociali, în vederea creşterii transparenţei în relaţiile cu aceştia; 

PT5. Optimizarea utilizării și protecției surselor naturale și valorilor culturale 

 Sporirea eficienței energetice în industrie, transport și consumul public și rezidențial, 

precum și mărirea procentului de energie regenerabilă produs în România; 

 Elaborarea şi implementarea obiectivelor şi activităţilor voluntare ale României privind 

adaptarea la impactul schimbărilor climatice, reducerea intensităţii carbonului în economia 

României şi utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru creşterea 

competitivităţii economiei româneşti. 

1.3. NOUTĂŢI privind fondurile europene 

Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2014-2020 si 2021-2027, observăm că 

apar noutăţi în ceea ce priveşte diversele sectoare ale fondurilor europene.  

Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune: 

 Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru lucrătorii 

disponibilizaţi ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest fond își va extinde 

domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor acorduri comerciale asupra agricultorilor. 

Noutăți în materie de cercetare și inovare: 

 Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare și dezvoltare (Programul 

pentru competitivitate și inovare și Institutul European de Inovare și Tehnologie) vor fi reunite într-

un cadru strategic comun, pentru a elimina fragmentarea și pentru a evita suprapunerile. 
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 Schemele de finanţare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru toate 

schemele de finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul, structurile de 

sprijin, difuzarea rezultatelor și schemele de rambursare. În ceea ce privește finanţarea, 

instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea investițiilor private precum 

parteneriatele public-privat. 

Noutăți în materie de agricultură și mediu: 

 Ecologizarea a 30 % din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica 

agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de mediu și a celor 

legate de politica climatică, 30 % din plăţile directe vor fi condiţionate de respectarea unei serii de 

cele mai bune practici în materie de mediu, în plus faţă de obligaţiile în materie de 

ecocondiţionalitate existente. 

 Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi adaptate 

progresiv (ţinând seama de diferenţele care există în continuare în ceea ce privesc nivelurile de 

salarizare și costurile de producţie) pentru a se asigura o repartizare mai echitabilă a plăţilor directe 

între fermierii europeni. 

 Până în 2027, statele membre cu plăţi directe mai mici de 90 % din media UE ar trebui să 

reducă diferenţa dintre nivelul actual și 90 % din media UE cu o treime.  

Această convergenţă va fi finanţată în mod proporţional de statele membre al căror nivel de 

plăţi directe se situează peste media UE. 

 Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct 

pentru venit de care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari ţinând seama, în același 

timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari și de locurile de muncă directe pe care le 

generează acestea.  

Propunerea va permite reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare 

rurală și, prin urmare, menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care au 

realizat aceste economii. 

 Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va fi mai bine 

orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va asigura un tratament mai 

echitabil al agricultorilor care desfășoară aceleași activităţi. 

Noutăți în materie de mediu și politici climatic: 

 Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în toate 

instrumentele-cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, agricultura, afacerile 

maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de asistenţă externă. 

 Obiectivul este mărirea până la cel puțin 30 % a ponderii cheltuielilor legate de politicile 

climatice, prin intermediul contribuţiilor acordate de la diversele domenii de politică, sub rezerva 

unor date concludente rezultate în urma evaluărilor impactului. Această abordare va contribui, de 

asemenea, la evitarea unei creșteri a numărului de programe și la reducerea la minimum a sarcinii 

administrative. 
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 Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acţiuni în domeniul 

climatic. Un subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot și pe proiecte 

demonstrative la scară mică. Vor fi utilizate proiecte integrate, de exemplu, pentru a promova 

strategii transfrontaliere de adaptare în zonele predispuse la inundaţii.  

Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate. 

 Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde diferitelor 

aspecte legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai coerent și mai bine integrat în 

cazuri de urgenţă, o mai bună pregătire pentru gestionarea dezastrelor și acţiuni inovatoare pentru 

reducerea riscului apariției dezastrelor. 

 În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: ,,Fondul pentru 

migraţie și azil” și ,,Fondul pentru securitatea internă”. Ambele fonduri vor avea o dimensiune 

externă pentru a asigura continuitatea finanţării, începând în UE și continuând în ţări terţe. 

 Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o programare 

multianuală, axată pe obţinerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de muncă administrativă a 

tuturor actorilor implicaţi. 

 Diferitele programe existente în domeniul justiţiei vor fi reunite în cadrul unui program 

„Justiție” și a unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica sistemul de finanţare și 

pentru a spori coerenţa și consecvenţa tuturor activităţilor finanţate. 

 Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acţiuni cu o valoare adăugată 

clară a UE, în conformitate cu priorităţile Strategiei Europa 2028. Scopul principal este să se 

colaboreze cu statele membre pentru a proteja cetăţenii de ameninţările transfrontaliere la adresa 

sănătăţii, a spori viabilitatea sistemului de servicii de sănătate și a îmbunătăţi sănătatea populaţiei, 

încurajând în același timp inovarea în domeniul sănătăţii. 

Noutăți în materie de finanțare abugetului UE 

 Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea actualei 

resurse proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, respectiv una bazată pe o 

parte din încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe veniturile provenite 

din taxa naţională pe valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci contribuirea la 

eforturile naţionale de consolidare bugetară, prin reducerea contribuțiilor directe de la bugetele 

statelor membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente la buget 

și vor consolida legătura dintre politicile UE și finanţarea UE. 

 S-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe teritoriile celor 27 (douăzeci 

şi şapte) de state membre și nu va acoperi tranzacţiile efectuate de persoane fizice sau de 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare, împrumuturile 

bancare contractate de IMM-uri sau contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacţiile de 

schimb valutar, nici majorările de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice. O 

astfel de taxă exista deja în 10 (zece) state membre, dar acţiunea la nivelul UE este mai adecvată 

pentru a se evita denaturarea și pentru a reduce fragmentarea pieţei interne. Estimările preliminare 

indică faptul că în întreaga UE veniturile generate de această taxă ar atinge anual 57 (cincizeci şi 
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şapte) miliarde EUR, în funcţie de reacţiile pieţei. O parte din venituri ar putea fi folosite ca resurse 

proprii pentru bugetul UE, ceea ce ar duce la reducerea contribuţiilor naţionale la bugetul UE și la 

diminuarea presiunii exercitate asupra bugetelor naţionale. Noua resursă proprie bazată pe TVA va 

crea o legătură reală între nivelul naţional și nivelul UE și va stimula armonizarea suplimentară a 

sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri semnificative și stabile la costuri 

administrative și de asigurare a conformităţii limitate pentru administraţiile naţionale și 

întreprinderi. 

1.4. Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile. 

Un subiect foarte dezbătut în legatură cu fondurile europene se referă la capacitatea de 

absorbție. S-au făcut numeroase 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 

chiar pentru Directoratul pentru Politica Regională al Comisiei Europene DG Regio  arată că există 

trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție: 

 situaţia macroeconomică, 

 situaţia cofinanțării, 

 capacitatea administrativă. 

Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este maturitatea întregii 

societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor si al portofoliilor de 

proiecte.  

Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o absorbție de 100 %, dar 

impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu este așa cum ne-am 

propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar crea o aparență de succes și ar exercita o 

povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării cofinanțării). 

1.4.1 Etapele în accesarea fondurilor europene sunt: 

 elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului/localităţii, identificarea şi prioritizarea 

proiectelor; 

 consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces; 

 dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma unui proces de 

achiziţie publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante); 

 găsirea unei surse de finanțare; 

 completarea şi depunerea Cererii de finanţare; 

 evaluarea şi selecţia; 

 îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în cazul proiectelor de infrastructuri); 

 semnarea Contractului de finanţare; 

 implementarea proiectului; 

 evaluare şi auditarea proiectului. 

În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată identificat 

un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi: 
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 realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori mari și 

soluții tehnice diferite); 

 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 cadru logic etc.);\ 

 completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate 

 depunerea proiectului. 

1.4.2. Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt: 

 verificarea conformităţii administrative; 

 verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului); 

 evaluarea tehnică şi financiară; 

 evaluarea strategică (nu în toate cazurile). 

1.4.3. Criteriile posibile de evaluare se pot referi la: 

 relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii pentru care 

a fost depus spre finanţare; 

 calitatea soluţiei tehnice; 

 maturitatea proiectului; 

 durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;  

 capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul. 

La nivel regional, problemele caracteristice cu care se confruntă spațiul național 

românesc,dinamica socială și economică,evoluția istorică au impus necesitatea adoptării unei 

politici specifice de dezvoltare regională. 

Baza acesteia a fost conturată în anul 1996 prin ,,CARTA VERDE’’,un document strategic 

rezultat din conlucrarea Guvernului României cu Comisia Europeană finanțat prin programul 

PHARE al Uniunii Europene.Obiectivele politicii de dezvoltare regionale menționate în,,CARTA 

VERDE’’ au fost: 

 armonizarea cu prevederile legislative existente în cadrul uniunii europene; 

 reducerea dezechilibrelor regionale; 

 integrarea activitații sectoriale în cadrul regiunilor în vederea ridicării nivelului de 

dezvoltare a acestora. 
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1. Prezentare generala 

Comuna Beceni, este situata la aproximativ 32 km fata de oraşul Buzău, ocupând poziţia 

centrala în cadrul zonei economice "Valea Stanicului". Dintre cele noua localităţi componente, 

altele patru au tradiţie economica: Arbănași, Dimiana, Cărpiniștea și Izvorul Dulce. Ca relief, 

ocupa o zona de deal cu înălțimi medii, perimetrul administrativ incluzând ambele maluri ale 

Pârâului Slănic. Din punct de vedere strategic, comuna are deschidere către centrul urban principal, 

Municipiul Buzău, dar și spre zona economica Berca și Valea Câlnăului.  

Comuna Beceni se învecinează la nord cu comuna Vintilă Vodă, la nord-est cu comuna 

Mărgăritești, la est cu comunele Murgeşti și Racovițeni, la sud cu comunele Zărnești, BIăjani și 

Cernătești, la sud-vest cu comuna Berca, iar la vest cu comuna Scorţoasa. Comuna Beceni este 

compusă din nouă localităţi: Gura Dimienii, Dogari, Florești, Beceni (satul de reşedinţa al 

comunei), Mărgăriţi, Valea Părului, Cărpiniștea, Izvoru Dulce și Arbănași. 

2. Relieful 

Geomorfologic, terenul ocupat de Comuna Beceni, aparţine unităţii majore Subcarpații 

Buzăului și este caracterizat printr-o zona de dealuri cu înălțimi între 300 și 500 de metri, ce 

coboară lin spre apa Slănicului, fiind pretabile la eroziuni datorate factorilor externi. 

Comuna se află în zona levantin-cuaternară care este o zona monoclinală de glacis, prezentând un 

relief structural de acumulare. Se desfăşoară în latura estică și sud-estică a Subcarpaților Buzăului 

din dealurile care mărginesc depresiunea Pâclele către valea Slănicului. Cea mai mare parte a 
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acestei zone este formată dintr-o serie de dealuri joase (între 300 și 500 m) . Ele se continuă spre 

sud cu câmpia subcolinară cuaternară construita din pietrişuri, nisipuri lutoase și nisipuri. Zona 

constituie o unitate de tranziţie dintre înălţimile subcarpatice sculptate în depozite pliocene și 

câmpia cuaternară. 

 
Partea centrală și nordică din zona locuită a comunei Beceni 

3. Clima 

3.1. Factorii genetici ai climei 

Radiaţia solară este dependentă de regimul nebulozităţii, de cel al duratei de strălucire al 

soarelui și de particularităţile suprafeţei active. În regiunea Subcarpaților Buzăului intensitatea 

radiaţiei solare directe este cuprinsă între 1,4 cal/cm2/min în timpul verii și 1,1 cal/cm2/min în 

timpul iernii. Variaţia acestor valori depinde și de orientarea versanților: ele sunt mai mici cu 

aproape 25% pe pantele cu orientare nordica și mai mari pe cele cu orientare sudica. 

Radiaţia globală înregistrează valori ce depăşesc 120 kcal/cm2/an. Cele mai mari sume lunare se 

înregistrează în luna iulie (18-19 kcal/cm2) când predomină timpul senin, fiind cu 15 kcal/cm2 mai 

mare decât cele din luna decembrie. Durata de strălucire a soarelui este de aproximativ 2200 ore/an. 

Circulaţia maselor de aer. Subcarpații Buzăului sunt deseori cuprinşi în sfera de acţiune a 

aerului provenit din centrii anticiclonici cantonaţi în nordul Uralilor în timpul iernii, când aduc 

înseninări persistente care provoacă însemnate scăderi de temperatura, sau în Asia Centrala și 

Golful Persic în timpul verii, când deplasează spre estul tarii noastre un aer fierbinte și uscat, care 

poate ajunge pana în Subcarpații Buzăului ca un vânt cu efecte dăunătoare vegetaţiei. 

Ciclonii de la Marea Mediterană aduc mase de aer umed și mai puțin rece (iarna). În 

situaţiile în care aceşti cicloni ajung deasupra Marii Negre concomitent cu prezenta anticiclonilor 

continentali se creează condiţii de viscol care afectează regiunea. Succesiunea relativ lentă a 

ciclonilor și anticiclonilor în aceasta zonă induce o oarecare scădere a cantităţilor anuale de 
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precipitaţii precum și o creştere a radiaţiei efective datorata predominării aerului uscat, frecvent în 

regim anticiclonal. 

Când aerul rece anticiclonal trece pe la nordul Marii Negre și peste Delta Dunării devenind mai 

puțin rece și mai umed determina în zona o vreme specifica de iarna cu căderi abundente de zăpada 

dar pe un timp calm (viteza vântului < 2 m/s). 

 Și invaziile de aer cald, tropical afectează aceasta regiune către sfârşitul verii. Ele provoacă 

încălziri bruşte și masive, cu frecvente temperaturi maxime peste 300C. Pe acest fond s-a produs 

maxima absoluta la Buzău (39,60C în august 1951). 

Suprafaţa activă. În cuprinsul regiunii, variaţiile altitudinale condiţionează diferenţieri în 

zonalitatea verticala a caracteristicilor climatice. Înclinarea pantelor determina unghiul de incidenţa 

al razelor solare deci implicit cantitatea de căldura pe care suprafaţa activ-subiacenta o furnizează 

mediului. Orientarea versanților intervine în nuanţarea condiţiilor microclimatice determinând și 

timpul de expunere la soare și gradul diferit de intensitate a radiaţiei solare radiante, contribuind 

astfel la zonarea vegetaţiei. Tipurile de sol având proprietari specifice diferite pe spatii restrânse 

transforma diferenţiat radiaţia solara în căldura înmagazinând cantităţi diferite necesare dezvoltării 

vegetaţiei și culturilor, cărora le imprima un caracter eterogen. 

3.2. Analiza elementelor climatice 

Dintre caracteristicile climei acestei regiuni se detaşează temperatura aerului, care 

contribuie la crearea unui climat mai cald decât al regiunilor subcarpatice alăturate, precum și 

ploile torenţiale care acţionează într-un mediu deosebit de favorabil degradării terenurilor. 

3.2.1. Regimul temperaturii aerului 

Temperatura aerului reprezintă elementul climatic care reda cel mai bine influenta factorilor 

climatogeni și în primul rând al radiaţiei solare.Temperaturi medii anuale și lunare. În regiune, 

temperatura medie anuala are valori cuprinse între, 10,5°C (Buzău) , 9,9°C (Pătârlagele) și 7,1°C 

(Bisoca). Iama temperatura medie lunara înregistrează creşteri de la câmpie către interiorul 

dealurilor și nu scăderi așa cum ar fi de aşteptat. Acest fapt se datorează adăpostului creat de părţile 

înalte ale reliefului deluros precum și prin inversiunile de temperatura mai puţin accentuate decât la 

nivelul Câmpiei Romane. 

Temperaturile medii ale lunii ianuarie. La Buzău, datorită staţionarii aerului rece în câmpie 

media este de -2,4°C dar ea a variat de-a lungul anilor între 4,3°C și -9,8°C.  La Pătârlagele datorită 

climatului de adăpost, media lunii ianuarie este de -1,8°C și a variat în timp intr-un interval mai 

restrâns: între 0,4°C și -5,1°C.Temperatura minimă absolută s-a înregistrat la data de 24 ianuarie 

1942 și a fost de -30,5° C la Istrița . În aceeaşi perioada și la Buzău s-au înregistrat -29° C. De 

altfel, ianuarie 1942 este considerată cea mai rece luna a secolului pentru partea sudică a țării. 

Temperaturile medii ale lunii iulie.  

Valorile sunt de 22,5°C la Buzău, 20,5°C la Pătârlagele. La Bisoca cea mai calda luna este august 

(temperatura medie 17,5°C).Temperatura maximă absolută. Datorita unor invazii de aer cald și a 

insolației mari, favorizată de persistenta unor arii anticiclonale, temperatura maximă absolută a fost 

de 39,2° C la Istrița pe data de 17 august 1952.  
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Îngheţul. Datele medii și extreme de producerea îngheţului, ca și durata intervalului cu 

îngheț, reflecta specificul, climatului local al ariei studiate. Primul îngheț apare în jurul datei de 15 

octombrie, durează câteva ore înainte de răsăritul soarelui și are loc numai în depresiuni unde 

staţionează un aer mai rece decât pe culmi. 

 Din acelaşi motiv primăvara înghețul durează, în medie, până în a doua jumătate a lunii 

aprilie.  

3.2.2. Umezeala relativă a aerului 

Umezeala relativa a aerului este cuprinsa între 74% în zona de contact dealuri - câmpie și 

78% în zona dealuri - munți. În cursul anului umezeala relativa prezintă un maxim principal în luna 

decembrie (84%) și altul, secundar în iunie (73%); de asemenea un minim principal în iulie (67%) 

și altul secundar în aprilie (68%). 

3.2.3. Nebulozitatea 

Valorile medii anuale ale nebulozităţii fluctuează între 4,5 zecimi și 6 zecimi. Maximum de 

nebulozitate are loc în luna decembrie, iar minim în septembrie. Numărul mediu anual al zilelor cu 

cer senin este 50-60, acesta fiind mai mare în părţile sudice; cele mai multe sunt în luna august și 

septembrie (7-10), iar cele mai puţine în decembrie (1-4). Zilele cu cer acoperit sunt în medie de 

90-120; cele mai multe sunt în decembrie (13-16) iar cele mai puţine în iulie (3-4). 

3.2.4. Regimul precipitaţiilor atmosferice 

Cantităţi medii anuale. În cuprinsul Subcarpaților Buzăului, cantităţile medii anuale de 

precipitaţii se încadrează între 500 și 600 mm. Cantităţi medii lunare. Maximul principal se 

înregistrează în luna iunie. Minimul principal se produce aproape în toate staţiunile în octombrie. 

Maximele lunare au rol în provocarea inundaţiilor, a alunecărilor de teren. Efectele sunt amplificate 

când precipitaţiile cad intr-un număr mic de zile.Cantităţile maxime în 24 de ore. Este necesara 

cunoaşterea acestora pentru a ști ce masuri trebuie luate pentru protejarea culturilor și pentru 

preîntâmpinarea și stăvilirea eroziunilor, alunecărilor și curgerilor noroioase. În timpul anului cele 

mai mari cantităţi maxime în 24 de ore se înregistrează în intervalul iunie-august și provin din nori 

stratus, cele mai frecvente fiind cuprinse între 60 și 90 mm. Toate cele 3,1% din cazuri în care 

cantităţile au depăşit 100 mm/24 ore s-au produs în lunile iulie și august iar cele 1,3% peste 110 

mm în iulie. La polul opus se afla luna martie în care nu s-a depăşit valoarea de 40 mm/24 ore. 

În timpul verii se produc ploi sub forma de averse, contribuind cu mare eficacitate la 

dezvoltarea proceselor de panta. La multe staţii s-au înregistrat astfel de ploi al căror volum a 

depăşit media multianuala a lunii în care a avut loc. În urma analizei climatogramei tip Peguy se 

poate aprecia ca lunile august, septembrie și octombrie sunt caracterizate printr-o tendinţă de 

ariditate, iar lunile iunie și iulie sunt cele mai umede. Stratul de zăpadă constituie pătura 

protectoare a vegetaţiei, o sursă de alimentare a apelor curgătoare și de rezerva de apa în sol.Data 

medie a primei zile cu ninsoare este la începutul ultimei decade a lunii noiembrie iar a ultimei zile 

în a treia decada a lunii martie, numărul de zile cu ninsoare din cuprinsul acestui interval fiind de 

20-30. Numărul de zile cu sol acoperit de zăpada variază între 50 și 80. 

3.2.5. Regimul eolian 
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Vânturile prezintă mari variaţii de direcţie, frecventa și intensitate, atât în legătura cu 

circulaţia maselor de aer cat și cu particularităţile geografice locale. Printre alte efecte ele pot 

intensifica viteza picăturilor de ploaie, amplificând astfel acţiunea de degradare exercitata de 

acestea.Cel mai obișnuit vânt este crivatul care bate aproape în tot timpul anului. Iarna este rece și 

aduce viscole și scăderi mari și bruşte de temperatura, iar vara este cald și uscat. Austrul (denumit 

popular Sărăcilă) este un vânt uscat care bate primăvara dinspre vest și sud-vest și aduce secetă și 

cer senin. Dinspre sud suflă băltăreţul care aduce ploaie , iar dinspre nord vântul local munteanul.  

3.2.6. Alte fenomene climatice 

Dintre aceste fenomene unele sunt caracteristice intervalului rece (bruma, ceata, chiciura, 

poleiul), iar altele celui cald (grindina, roua).Ceata este mai frecventa în timpul iernii (decembrie-

ianuarie). Bruma apare mai ales în depresiuni și în vai , acolo unde calmul și radiaţia nocturna sunt 

pronunţate . 

 Intervalul în care se produc este septembrie-aprilie, cele mai frecvente fiind în decembrie 

Chiciura se produce în cel mult o zi pe an . Poleiul apare în perioada decembrie-martie . Grindina 

cade în mai puţin de 2 zile pe an, în perioada mai-august. 

 
Aspect din Subcarpații Buzăului 

3.4. Hidrografie 

 Comuna Beceni este traversată de la nord la sud de Slănic.Slănicul (S=421 km2, L=66 km) 

este cel mai mare afluent al Buzăului. Izvorăşte de la poalele muntelui Furu Mare și intra în 

Subcarpați la Ploștina. În sectorul Lopătari - Dimiana traversarea formațiunilor paleogene, mio-

pliocene și pliocene provoacă numeroase repezișuri în profilul sau longitudinal. În aval de Dimiana, 

panta longitudinala relativ redusa favorizează eroziunea laterala în roci moi râul descriind uneori 

ample meandre în cuprinsul unei vai largi , încadrată de versanți în pantă lină, moderat afectaţi de 

procesele de modelare actuala. În bazinul asimetric al Slănicului afluenţii de pa dreapta sunt mai 

scurţi decât cei de pe stânga și prezintă o panta longitudinala mai accentuată. Pe Slănic, în prima 

jumătate a anului valorile cantităţilor de ape scurse sunt foarte apropiate de la o luna la alta. În 

perioada de vară și de început de toamnă nivelurile coboară brusc și se menţin la valori foarte 

reduse, îndeosebi în luna septembrie, ceea ce presupune că alimentarea subterană prezintă valori 

foarte mici. 
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Cele mai mari debite au loc în timpul primăverii (37% din scurgerea medie anuală). În 

perioada de vară debitul scade (27,5%), pentru ca în toamnă să se atingă cea mai scăzută valoare 

(11,7%) din timpul anului, mai scăzută și decât cea din timpul iernii (23,7%). Uneori debitul scade 

atât de mult încât poate fi trecut cu piciorul. Iarna, când gerurile sunt puternice, îngheață aproape în 

întregime. 

Apa Slănicului nu este potabilă fiind sărată, cursul său superior străbătând zone bogate în 

sare (Lopătari). Dintre afluenții pe care îi primește pe teritoriul comunei, mai cunoscuți sunt cei de 

pe partea stângă din Izvoru Dulce și Gura Dimienii. 

 

 
Debit mare pe Slănic la topirea bruscă a zăpezii 

3.5. Flora și fauna 

Flora - Prin flora unui ținut se înțelege totalitatea plantelor ce cresc în mod spontan în acel 

ținut. Ca peste tot de altfel, și în acest spațiu condițiile de clima, sol, relief, influențează mult 

repartiția diferitelor specii de plante sau a asociațiilor de specii.Vegetaţia este specifică zonei de 

deal, întâlnim pădurile de foioase alcătuite din stejar pedunculat, gorun,  gârniţă, fag, alte specii ca 

tei, arţar,frasin, paltin, mesteacăn, ulm și arbuşti ca măceșul, gherghinul, porumbarul. 

Fauna - Fauna este reprezentată de animale ca: iepure, lup, vulpe, veveriţă, mistreţ, viezure, 

căprioară, cerb, pisică sălbatică, păsări ca: graur, mierlă, ciocănitoare, cuc, bufniţă etc. 

3.6. Istoric 

            Denumirea comunei provine de la unul din actualele 9 sate (Arbănași, Beceni, Cărpiniștea, 

Dogari, Florești, Gura Dimienii, Izvoru Dulce, Mărgăriți, Valea Părului). 
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Izvoru Dulce a fost denumit în vechime Furești și este atestat documentar din anul 1526. Se 

pare că satul și-ar trage numele de la pârâul ce-l traversează. În prezent are un corp de sat numit 

(neoficial) Izvoru Dulce sat (sau Satu ăl mare). 

Cărpiniștea este consemnată documentar tot în anul 1526. Numele pare a fi venit de la 

pădurea mărginașă Cărpiniș. În prezent are un corp de sat numit (neoficial) Lunca Morii. 

Beceni, satul de reședință al comunei, este amintit documentar în 1547. Privind denumirea sunt mai 

multe variante, dar toate pleacă de la numele de Beceanu. 

Florești este consemnat documentar în 1557. 

            Denumirea Valea Părului este pomenită prima dată într-un hrisov descoperit în 1843. 

Denumirea pare a proveni de la izvorul ce își avea obârșia la un păr. În prezent are un corp de sat 

numit (neoficial) Bârsănești. 

Gura Dimienii (Dimiana) este consemnată ca așezare în 1594. În prezent are un corp de sat 

numit (neoficial) Cociobești. 

Arbănași este o localitate formată după 1880 de către cei care au participat la exploatarea 

petrolului. 

Despre Dogari și Mărgăriți se crede că sunt cătune derivate din satele Beceni și Gura 

Dimienii. 

Din unele documente rezultă că ar fi mai existat pe raza actualei comune Beceni în secolele 

XVII-XIX și alte sate: Hîrboceni, Licoi, Blestematele, Enciulești, Gura Ocii, Mărgăriți, Ocea, 

Ojilești, Valea Hotarului. 

Cele mai vechi date care atestă Beceniul ca și comună datează din 1837. Au urmat numeroase 

transformări pe linie administrativ-teritorială. 

 Repere în timp: 

 1945 - Beceni era reședința plaiului Slănic 

 1875 - Beceni era comună cu satele: Băligoși, Becenii de sus, Becenii de jos, Beciu, 

Cărpiniștea, Dogari, Florești, Gura Dimienii, Izvorul Dulce, Mărgăriți, Tocila, Valea 

Hotarului, Valea Părului. 

 1879 - trei comune separate: Beceni (cu Beceni, Enciulești, Gura Ocii, Mărgăriți, Ocea, 

Ojilești), Cărpiniștea (cu Cărpiniștea, Izvoru Dulce, Valea Părului, Valea Hotarului) și 

Dimiana (cu Gura Dimienii, Cociobești, Dogari și Florești) 

 1892 - trei comune separate: Beceni (cu Beceni, Enciulești, Gura Ocii, Mărgăriți), 

Cărpiniștea (cu Cărpiniștea, Izvoru Dulce, Valea Părului, Valea Hotarului) și Dimiana (cu 

Gura Dimienii, Dogari și Florești) 

 1907 - Beceni se unește cu Gura Dimienii 

 1930 - Dimiana se desprinde de Beceni; satul Valea Hotarului se alipește la Izvoru Dulce 

 1931 - trei comune separate: Beceni, Cărpiniștea și Dimiana  

 1934 - apare comuna Izvoru Dulce 

 1939 - comuna Izvoru Dulce se alipește la comuna Cărpiniștea. 

 1946 - se înființează comuna Izvoru Dulce 
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 1950 - ia ființă raionul Beceni cu sediul în comuna Cărpiniștea, aparținând de regiunea 

Buzău. 

 1952 - raionul Beceni cu sediul în comuna Beceni trece în subordinea regiunii Ploiești 

 1968 - reorganizarea administrativ-teritorială:  se revine la județe, cele patru comune 

(Beceni, Gura Dimienii, Cărpiniștea și Izvoru Dulce) se unesc în una singură (Beceni) cu 

configurația din prezent. 

3.7. Populația 

Din datele demografice pe care le avem la dispoziţie se poate evidenția ca evoluţia populaţiei 

comunei Beceni urmează linia de evoluţie a populaţiei atât la nivel naţional cat și Ia nivel judeţean. 

Acest lucru se petrece pana la începutul anului 1990, când ritmul de creştere scade cu aproximativ 

20%, fapt care se datorează în cea mai mare parte condiţiilor socio-economice și demografice 

existente la nivelul comunei și al tarii. În fapt se produce un fenomen pe care îl putem întâlni la 

nivelul întregii tari, și anume, depopularea mediului rural. O altă consecinţa a depopulării satelor o 

constituie și fenomenul de îmbătrânire a populației, care nu este momentan specific acestei 

comunităţi.Populaţia comunei Beceni, la Recensământul populației și locuințelor din 2011 era de 

4403 locuitori. 

Structura pe sexe: 

 2166 bărbaţi (49,19%); 

 2237 femei (50,81%). 

Structura pe grupe de vârstă: 

 grupa de vârstă 0-5 ani:     178 locuitori;  

 grupa de vârstă 5-9 ani:     210 locuitori;  

 grupa de vârstă 10-14 ani: 261 locuitori;  

 grupa de vârstă 15-19 ani: 235 locuitori;  

 grupa de vârstă 20-24 ani: 224 locuitori;  

 grupa de vârstă 25-29 ani: 197 locuitori; 

 grupa de vârstă 30-34 ani: 221 locuitori;  

 grupa de vârstă 35-39 ani: 303 locuitori; 

 grupa de vârstă 40-44 ani: 368 locuitori;  

 grupa de vârstă 45-49 ani: 187 locuitori;  

 grupa de vârstă 50-54 ani: 266 locuitori; 

 grupa de vârstă 55-59 ani: 313 locuitori;  

 grupa de vârstă 60-64 ani: 304 locuitori;  

 grupa de vârstă 65-69 ani: 250 locuitori;  

 grupa de vârstă 70-74 ani: 305 locuitori;  

 grupa de vârstă 75-79 ani: 279 locuitori;  

 grupa de vârstă 80-84 ani: 164 locuitori;  

 grupa de vârstă > 85 ani:    138 locuitori. 
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 Se poate observa că grupa de vârstă 40-44 de ani este cea mai numeroasă, iar în ultima 

perioadă este o tendință de diminuare a numărului de locuitori. 

Structura după etnie: 

 Români: 4278 

 Romi: 3 

 Informație nedisponibilă: 121 

Structura după limba maternă: 

 Română: 4281 

 Altă limbă maternă: 1 

 Informație nedisponibilă: 121 

Structura după religie: 

 Ortodoxă: 4282 

 Informație indisponibilă: 121 

Structura populației stabile de 10 ani și peste după nivelul de educație:  

Total: 4015 din care: 

 Superior: 182 

 Postliceal și de maiștri: 77 

 Liceal: 999 

 Profesional: 551 

 Gimnazial: 1268 

 Primar: 854 

 Fără școală: 84 
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2.8. Infrastructura 

Comuna Beceni - este traversata de drumul judeţean D.J. 203k pe o lungime de aproximativ 12,6 

km, ce face legătura cu Municipiul Buzău situat la 32 km distanta prin drumul European E85. De-a 

lungul drumului judeţean sunt amplasate instituţiile aflate în responsabilitatea administraţiei publice 

locale, precum și alte dotări de interes public. 

Lungimea drumurilor comunale este de 8,8 km, iar a străzilor este de 28,544 km. 

Instituţiile care se găsesc în centrul comunei, respectiv al localităţii Beceni sunt următoarele: 

 Administraţia publica (primăria) - 1; 

 Sedii de culte - 5; 

 Instituţii de învățământ  

o școli - 5; 

o grădinițe - 6; 

 Posta, telecomunicaţii  

o sedii poștă - 1; 

 Asistenta sociala, sănătate - cabinete medicale - 3; 

 Instituţii de cultură  

o cămine culturale - 2; 

o biblioteci – 4 (incluse și cele școlare); 

 Instituții de ordine publică 

o postul local de politie 

Alte dotări publice amplasate în zona mixta, ce reprezintă extensii ale zonei centrale în 

lungul principalelor artere rutiere ce traversează localitatea, care aparţin în mare măsura sectorului 

privat sunt următoarele: 

 Spatii destinate activităţilor comerciale; 

 Instituţii de cult; 
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Se poate observa ca gradul de dotare al Comunei Beceni este satisfăcător, existând însă carenţe 

legate de infrastructura edilitara și de starea clădirilor publice. Drumurile comunale care 

traversează comuna sunt asfaltate, având o lungime de 8,8 km, iar cele stradale, cuprind o lungime 

totala de 28,544 km și necesita pe anumite porţiuni noi lucrări de pietruire. Deși căile de 

comunicaţie satisfac în prezent o buna parte a necesitaţilor actuale, este de remarcat starea proasta a 

carosabilului la majoritatea drumurilor, capacitatea gabaritica redusa, lipsa trotuarelor și marcajelor 

corespunzătoare, lipsa parcărilor amenajate, lipsa și neîntreținerea corespunzătoare a indicatoarelor 

rutiere și neasigurarea şanţurilor și rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale în toate satele 

comunei. 

Localitatea este racordata la reţeaua naţionala de electricitate. 

Structura teritoriului 

În ceea ce priveşte echiparea teritoriului, în comuna Beceni exista în anul 2021 un număr de 

2418 locuinţe, cu o suprafaţa locuibilă de 157.074 mp.  

Spatiile verzi sunt reprezentate de grădinile localnicilor și de o suprafaţa împădurită, în jur de 1.609 

ha. Comuna Beceni este alimentata cu energie electrica din sistemul energetic național, toate satele 

fiind electrificate, făcând astfel posibil iluminatul public stradal. 

Comuna, în ansamblu, nu dispune de infrastructura edilitară de bază în toate satele comunei: reţea 

de apa potabila, canalizare, reţea de gaz metan.  

Alimentarea cu apa - Există alimentare cu apă a comunei Beceni din anul 2008, cu 

excepția satelor Cărpiniștea și Florești; 

Canalizarea - Nu exista un sistem centralizat de canalizare și epurare a apelor reziduale și 

pluviale, decât pe o lungime de 1,5 km., astfel evacuarea acestora se realizează prin rigole și vai 

naturale sau prin infiltraţii în sol. Este foarte necesară extinderea acestui sistem. 

Salubrizare - Există serviciu public de salubrizare, începând cu anul 2009, cu stație de 

transfer a deșeurilor menajere în satul Valea Părului.  

Cu toate acestea, o parte din locuitorii comunei sunt încă reticenți la respectarea normelor în 

domeniu. 

Alimentarea cu căldură - În localitățile comunei Beceni, încălzirea și prepararea apei 

calde menajere se face în cea mai mare parte local, în fiecare locuința, prin utilizarea 

combustibililor gazoși, lemn și deșeuri lemnoase. Resursele actuale de producere a căldurii și apei 

calde menajere fiind lemnele, acestea sunt folosite în sursele de producere a energiei termice locale. 

Alimentarea cu energie electrica - Așezarea este electrificata 100%, fiind posibilități de 

branșare pentru investitori.Toate gospodăriile populației sunt alimentate cu energie electrica. 

Incintele economice ale societăților comerciale sunt de asemenea alimentate prin racordare la 

rețeaua de medie tensiune cu posturi de transformare de capacitate corespunzătoare consumurilor 

tehnologice avizate în timp. 
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Stația de transfer al deșeurilor (în satul Valea Părului) 

Alimentarea cu gaze naturale - Comuna Beceni nu este racordata la rețeaua de distribuire 

a gazelor naturale, cu puține excepții în satele Arbănași și Gura Dimienii. 

Alimentarea cu combustibili auto - Exista două stații de alimentare cu carburanți: una 

pentru GPL în satul Mărgăriți și una complexă (benzină, motorină, GPL), dar momentan 

nefuncțională, în satul Gura Dimienii. 

Servicii poștale - Comuna are un oficiu poștal care realizează toate serviciile poștale 

disponibile pe teritoriul României. 

Telecomunicații - Exista telefonie mobila (Vodafone, Orange și Cosmote) precum și 

centrală automată pentru telefonie fixă (Romtelecom). 

Televiziunea prin cablu a fost extinsă, acoperindu-se astfel teritoriul întregii comune, cu 

excepția satului Florești.  

Internet Rețeaua de internet este destul de dezvoltată, exista conexiuni ADSL prin 

intermediul liniei de telefonie fixă și conexiuni prin rețeaua altor firme de profil.  
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Stația de transformare P.T.110 

 

2.9. Economia 

În anul 2012 în comuna Beceni, funcționau 52 societăți economice: 

Comerț 35 

Construcții 4 

Prelucrarea lemnului  4 

Brutărie - comerț 2 

Lucrări agricole 2 

Frizerie 1 

Medicina umana 1 

Reparații auto 1 

Reparații electronice 1 

Transport 1 

Total 52 

Piețe - târguri: 

 Piața agroalimentara Beceni (sat Mărgăriți): duminica; 
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Restaurant Classic 

Facilități pentru investitori: 

 exista forța de munca disponibila, atât calificata cat și necalificata; 

 administrația locala asigura consultanta și suport logistic; suport 

 prezentare-reprezentare comunitate; 

 concesionari, închirieri, arendări, vânzări terenuri și clădiri (din proprietatea primăriei, dar 

și din proprietate privată); 

 intermedieri achiziționări terenuri din proprietate privată; 

 mediu dinamic, localnici și administrație locală deschiși la diverse inovații. 

 
Spațiu comercial în satul Izvoru Dulce 

 

 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 

 

 

                                  
                                    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2021 - 2027 Page49 
 
 

CONSULTING 
& 

BUSSINES 

2.10. Agricultura 

În comuna Beceni agricultura este slab dezvoltată și exploatată, dar administrația locală și 

investitorii și proprietarii locali de terenuri analizează mai multe propuneri de dezvoltare a 

sectorului agricol și al agroturismului: 

 din totalul suprafeței agricole, 165 ha este teren arabil, unde cu investiții în tehnologie 

moderna de lucru, dar și prin crearea unor centre de prelucrare a produselor, se pot obține rezultate 

deosebite; 

 sectorul zootehnic al comunei ar putea fi dezvoltat, prin crearea unor micro-ferme și prin 

amenajarea unor centre de prelucrare a produselor animale: carne, lapte, lâna s.a.; 

2.11. Sănătate și asistență socială 

Instituții sanitare: 

 Cabinete medicale:  2 (Mărgăriți);  

 Cabinete stomatologice:  1 (Mărgăriți); 

 Puncte de lucru: 1 (Izvoru Dulce); 

 Punct farmaceutic: 2 (Beceni și Mărgăriți). 

Medici de familie: 2 

Personal mediu sanitar: 5 

Reformele din domeniul sanitar au produs modificări în structura organizatorica a acestui 

sistem și la nivelul comunei Beceni, dispensarele medicale, care au asigurat asistenta primara, 

transformându-se în cabinete medicale individuale, unde își desfășoară activitatea medicii de 

familie. 

Asistenta socială presupune un ansamblu complex de masuri și acțiuni realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor 

situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei și protecției 

persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 

sociale și în scopul creșterii calității vieții. 

Pe plan local, rezultatele activității în domeniul asistentei sociale sunt bune, urmărindu-se cu 

prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate la nivelul Primăriei Beceni, fără a se depăși termenele 

legale de soluționare a petițiilor. Numai în situații deosebite, cazurile sunt referite altor instituții. 

2.12. Educație și învățământ 

Pe raza comunei Beceni funcționează o unitate cu personalitate juridică: Liceul Tehnologic 

Beceni, cu următoarele unităţi arondate: 

1. Şcoala gimnazială  Gura Dimienii 

2. Scoala gimnazială Valea Părului 

3. Scoala primară  Beceni 

4. Scoala primară Izvoru Dulce 

5. Scoala primară  Valea Părului 

6. Grădiniţa cu program normal  Gura Dimienii 

7. Grădiniţa cu program normal Mărgăriţi 
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Școala Gimnazială Dimiana 

  

Personalul din unitățile școlare de pe raza comunei Beceni este  format din: 37 cadre 

didactice,  personal didactic auxiliar -5 angajați   și personal nedidactic -12 anjajați. 

Numărul elevilor și prescolarilor înscriși în anul școlar 2021-2022 se prezintă în felul 

următor: 

 în învățământ preșcolar: 83 

 în învățământul primar: 124 

 în învățământul gimnazial: 138 

 în învățământul liceal: 71 

                                  Total: 416 
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Liceul Tehnologic Beceni 

2.13. Viața social-culturală 

Viața culturala a comunei Beceni nu este suficient dezvoltata, nu sunt identificate obiceiuri 

populare menținute de-a lungul timpului. 

Instituții culturale: 

 Cămine culturale: 3 (Mărgăriți, Valea Părului și Gura Dimienii); 

 Biblioteca comunală: 1 (Beceni). 

Baze sportive și de agrement: 

 Stadion: 1 (Gura Dimienii); 

 
Biblioteca comunală 

Biserici, mânăstiri și alte lăcașe de cult: 

 Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie – sat Izvoru Dulce 
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Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie – sat Izvoru Dulce 

 Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – sat Izvoru Dulce 

 Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena – sat Valea Părului 

 Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe – sat Valea Părului 

 Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe – sat Beceni 

 
Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe – sat Beceni 

 Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – sat Gura Dimienii 

 Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie – sat Florești 

2.14. Turism și mediu înconjurător 

Turism - Varietatea peisagistică a reliefului, ce alternează între terasele inferioare ale 

Dealurilor Subcarpatice, încadrează comuna Beceni între vetrele de cultura și civilizaţie 

româneasca cu largi perspective de dezvoltare. 

Resursele naturale, bogatul patrimoniu arheologic, istoric și cultural și ospitalitatea 

oamenilor, fac din această comunitate o zonă cu un potenţial de dezvoltare socio-economic deosebit 
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de ridicat. De asemenea, cadrul natural, precum și posibilitatea dezvoltării unor activităţi pomicole, 

viticole și agricole variate cu reprezentare buna în domeniul agricol și zootehnic,i Iar și investiţii 

viabile în amenajarea unor baze mic-industriale, conduc la concluzia ca premisele dezvoltării rurale 

sunt foarte bune. 

În comuna Beceni, Ia momentul actual exista o tabăra pentru copii la Arbănași, cu o 

capacitate de 304 locuri de cazare. Nu este dezvoltata nicio alta activitate turistica sau agroturistica, 

însa, potenţialul peisagistic și de poziţionare geografica poate constitui un punct de pornire 

suficient pentru dezvoltarea unei strategii de atragere a turiştilor pe termen mediu și lung. Populaţia 

păstrează anumite obiceiuri și tradiţii care alături de modul de viața tradiţional pot constitui un 

posibil potenţial agroturistic. 

 
Tabăra Școlară Arbănași 

Un alt aspect deosebit de important la momentul actual, îl constituie lipsa unor servicii de 

cazare și masa destinate turiştilor ce vin în comunitate,cu excepţia taberei pentru copii. Însă, 

principalele obstacole care stau în calea dezvoltării unor forme de agroturism sunt reprezentate de 

starea drumurilor necorespunzătoare, precum și de problemele legate de infrastructura edilitara a 

comunităţii.Comuna Beceni face parte din Geoparcul Tinutul Buzaului. 

Geoparcul „Ținutul Buzăului” este un teritoriu de dezvoltare sustenabilă din județul 

Buzău, care aspiră la titlul de Geoparc UNESCO. Inițiativa creării sale se derulează în vederea 

conservării, promovării și valorificării elementelor naturale deosebite din zonă, a valorilor de 

patrimoniu cultural și istoric și pentru susținerea dezvoltării sociale și economice a comunelor pe 

principiul dezvoltării durabile. 

Programul "Geoparcul Ținutul Buzăului" a fost inițiat în anul 2007 de Universitatea din 

București în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, și inițiativa este implementată și coordonată 

de grupul de lucru profesional Geo-Team. 
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Din punct de vedere administrativ, teritoriul acestuia include o zonă rurală care aparține 

administrativ de 18 comune din zona de deal și munte din nord-vestul județului Buzău, fiind o zonă 

complet rurală cu circa 45000 de locuitori. Comunele sunt: Berca, Scorțoasa, Pârscov, Cozieni, 

Pănătău, Colți, Bozioru, Brăești, Odăile, Cănești, Chiliile, Lopătari, Mînzălești, Bisoca, Valea 

Salciei, Sărulești, Vintilă Voda și Beceni, iar suprafață ocupată este de 1035.9 km2. 

Despre  Geoparcul Ţinutul Buzăului  

Ţinutul Buzăului este unul dintre multele locuri de basm din România, având un farmec 

aparte dat de bogăţia naturii şi de semnificaţia istorică a locurilor. Aici este unul dintre locurile de 

cult şi de har din diferitele epoci şi religii ce au crescut la noi. 

Putem întâlni tumuli scitici numiţi gorgane, în denumirea locală tradiţională, rămăşiţe de 

altare solare îngropate în păduri din vremea dacilor, dar şi multe mănăstiri ce au înflorit între 

secolele al-IV-lea şi al XVII-lea. Aici au apărut, la fel ca în Dobrogea Sfântului Andrei şi primele 

lăcaşuri de cult creştin din România, biserici săpate în piatră, chilii săpate în stânci, lăcaşuri creştine 

în care călugării comunicau între ei prin fum şi mîncau la o masă dintr-un trunchi de copac cu 

farfuriile săpate într-un trunchi; şi dormeau iarna în lână de oaie pe care o torceau pentru păstorii 

locului în schimbul hranei pe care o primeau. 

Ţinutul Buzăului scoate la suprafaţă mărturii ale trecutului geologic absolut unice şi 

spectaculoase. Vulcani noroioşi în care noroiul adâncurilor germinatoare de istoria vieţilor marine 

trecute iese deasupra în bolboroseli de gaze, în peisaje lunare, sterpe, impresionante în care trăiesc 

plante unice, rămăşite ale epocilor trecute. 

În această zonă a miracolelor găsim cele mai ciudate peşteri săpate în munţi de sare ce se 

iţesc deaupra pământului, peşteri cu pereţi acoperiţi cu sulf din care izvorăsc ape sulfuroase care au 

tăiat în piatra muntelui care-l străbat, canioane şi bazine în locuri sălbatice în care te aştepţi să apară 

duhurile pământului: zâne şi spiriduşi. 

Pe aceste meleaguri mai apare şi lacrima pământului sub forma de chihlimbar sângeriu, 

aproape negru; forme rare, unice în lume ce poartă numele de romanit. În zilele ploioase sau 

ceţoase îţi poţi imagina valea Buzăului ca pe un vechi fund de mare, dovadă fiind scoicile marine 

care apar în rocile din maluri sau pe pământurile oamenilor. Dacă cercetăm malurile de argilă sau 

calcar putem găsi şi alte fosile, de la urme de scoici până la oase de mamuţi. 

Tot aici mai găsim vechile legende şi obiceiuri de pe vremea dacilor, precum şi cătune 

căţărate pe stânci cu căsuţe şi oameni, rămăşiţele acelor vremuri, în care istoria modernă încă nu a 

pătruns nici măcar la nivelul electricităţii curente. 

Ţinutul Buzăului ne oferă o incursiune în istoria României şi în istoria geologiei acestor 

meleaguri, pe care nu o mai putem găsi nicăieri în altă parte. 

Date geografice  

Delimitare administrativa: 

 Este situat in Regiunea de dezvoltare Sud-Est, in partea de nord a județului Buzău. 

 Actual cuprinde arealul comunelor: Beceni, Berca, Bozioru, Bisoca, Brăești, Chiliile, 

Cănești, Colți, Cozieni, Lopătari, Mânzălești, Odăile, Pârscov[23], Pănătau[23], Scorțoasa, 
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Sărulești, Valea Salciei, Vintilă Vodă. Însumat, are o suprafață de 109826 ha și o populație de 

52500 locuitori. 

 Centrul Geoparcului va fi în comuna Berca. 

Delimitare geografică: 

 În cea mai mare parte a sa este situat în arealul Subcarpaților - subdiviziunea Subcarpaților 

Curburii - în zona centrală a acestora numită Subcarpații Buzăului. 

 Pe o arie mai restrinsă, în partea nord-estică este o zonă de contact cu Munții Buzăului. 

 Zona este strabătută de văi tributare Buzăului: 

 Valea Slănicului, cu localitățile Beceni, Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Sărulești și 

Bisoca; 

 Valea Sărățelului, cu localitățile: Berca, Scorțoasa, Cănești și Chiliile; 

 Valea Bălănesei, cu localitățile Cozieni, Bozioru, Brăești, Odăile; 

 Comuna Colți este situata pe Valea Sibiciului și afluenții acestuia, Colți, Aluniș șin 

Muscelu. 

 Comuna Valea Salciei este situată pe Valea Câlnăului, afluent al Buzaului, acesta la rândul, 

lui afluent al Dunarii. 

 Se află la intersecția unor drumuri istorice ce leagă Muntenia, Transilvania și Moldova. 

 Punctul sudic de intrare în geoparc este la 130 km de București, iar cel nordic la 80 km de 

Brașov, acesta fiind și zonă de trecere pentru cei care tranzitează Transilvania în drum spre Deltă. 

Căi de acces: 

Accesul este asigurat în primul rând rutier, pe structura de suport a : 

 DN10 (Brașov – Buzău) aflat la sud pe valea Buzăului. Din aceasta în lungul văilor 

Slănicului, Sărățelului și Bălănesei se desprind drumuri județene. Dumul de pe valea Sibiciului are 

statut de drum comunal. 

 DN2 (sau Drumul European E85) dinspre București - Suceava, în partea de est. Din acesta 

se desprind drumuri județene pe valea Câlnăului și Râmnicului. 

 Există o mare densitate de drumuri comunale și forestiere. Mai ales cele comunale dar 

uneori și cele județene au porțiuni greu practicabile din cauza alunecărilor de teren, inundațiilor și 

dificultăților de întreținere. 

 Alternativele de abordare ale Geoparcului implică în principiu drumuri axiale pe văile 

apelor. În general între axiale există posibilități de legătură peste creste, uzual cu statut de drumuri 

județene. 

 De-a lungul văii Buzăului, există acces pe calea ferată 504 Buzău – Nehoiașu (stații sau 

halte la: Buzău, Buzău Nord, Vernești, Cândești, Berca, Ojasca, Unguriu, Măgura, Pârscov, Bădila, 

Rușavăț, Viperești, Cislău, Gura Bâscei, Mărunțișu, Pătârlagele, Valea Sibiciului, Șețu, Păltineni, 

Nehoiu, Nehoiașu). 
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Geologie: 

Relieful, cu altitudini cuprinse între 300 și 1400 m, este constituit pe roci sedimentare de 

vârsta Paleogen - Cuaternar. Pintenii montani paleogeni provin din Carpații Orientali. 

Zona subcarpatică este constituită din formațiuni geologice neogene cutate. Dealurile înalte 

sunt modelate în depozite de fliș paleogen,predominant siliciclastic si uneori în depozite de molasă 

miocenă, formate din gresii cu intercalații de argile, tufuri, gipsuri și sare. Dealurile mijlocii și 

scunde cuprind numeroase intercalații de roci argiloase. În unele părți apar calcare sarmatice și 

conglomerate. 

Geomorfologie: 

Masivul Ivănețu: 

Culmea Ivănețu orientata nord–est sud–vest, se află la sud de Bâsca RozileI și se mentine la 

circa 1000 m. Cateva vârfuri mai importante formate din gresie depașesc aceasta valoare (Ivănețu 

1191 m, Arsenie 1115 m, Varful Oii 1038 m, Zboiu 1114 m), iar în șeile dintre ele înalțimea 

oscilează între 800 si 950 m. Altitudinea maximă - 1191 m - este în vârful Ivănețu. 

Pe versanții tuturor văilor datorită abundenței rocilor moi, plastice, alunecarile au o 

desfășurare remarcabilă. Se impun în peisaj “limbile de alunecare” ce ocupă aproape în intregime 

albia văilor și sectorul de obârșie cu înfățișarea unor circuri largi. În locurile unde văile s-au adîncit 

în gresii ele prezintă cascade și chei. 

La sud de vârful Ivănețu există un larg platou (Plaiul Nucului) la 850 – 950 m, martor dintr-

o extinsă suprafață de nivelare. Pe el se află câteva suprafețe cu rol de microdepresiuni, mai 

reprezentativă fiind aceea în care se afla cantonat Lacul Mociaru. Aceasta a rezultat prin dizolvarea 

sării din adânc urmată de procese de tasare. 

La contactul dintre munte și Subcarpați în bazinul văii Jgheabului - afluent al Slănicului, 

există câteva platouri la 500 – 650 m unde sarea apare la zi. Dizolvarea a creat aici forme carstice 

de o frumusețe și complexitate deosebite. 

Zona subcarpatică: 

Arealul este localizat în Subcarpații de Curbură, orientarea întregului areal fiind în general 

SV- NE. Aria subcarpatică dintre Râmnicul Sărat și Slănic este inclusă Subcarpaților Vrancei, în 

timp ce arealul subcarpatic cuprins între Slănic și râul Buzău este inclus Subcarpaților Buzăului. 

Limita nordică dintre Subcarpați și zona montană, urmărește marginea sudică a Pintenului 

Ivănețu, în lungul depresiunii de contact sau de flanc, ce se desfășoară pe aliniamentul Sibiciu- 

Brăești- Lopătari, dominată altitudinal în partea vestică de martorii de retragere ai abruptului 

montan Vârful Goși, Culmea Vătraiului, Vârful Hoților, Muchia Hoților, Coastele Pinului, Vârful 

Malul Alb, Vârful Pietriș. 

Limita sudică urmărește valea râului Buzău în partea de sud și sud-vest, până la Săpoca, 

având un grad ridicat de despletire, dominând alternanța bazinetelor de eroziune cu sectoare 

înguste. 

Grupa centrală subcarpatică (Dealurile Botanului, ce aparține Subcarpaților Buzăului), 

este cuprinsă între văile Buzăului și Slănicului și are altitudinile cuprinse între 400-820 m, cu 
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maxime în Dealul Blidișel (821 m) , vârful Pițigoiul(806m), vârful Bocu (824m); în partea centrală 

vârful Botanul are 799m. Eroziunea produsa de apele Sărățel, Bălăneasa, Sibiciu a dus la divizarea 

într-o serie de subunități: 

Dealurile Muscelului sunt delimitate de Bălăneasa, Sibiciu și Buzău.In componenta acestor 

dealuri intra culmile Blidișel( 821m),Muchea (746m) și Ursoaia. 

Dealurile Dalma sunt cuprinse între Sărățel și Bălăneasa.În partea centrală se afla vârful 

Botanului, iar în partea de est Dealurile Dalmei care se continuă cu Dealul Posobești(707 m). Spre 

sud-est bazinetul Plopeasa se dezvoltă pe un afluent al Sărățelului, iar către sud acesta se continuă 

cu un culoar mărginit în est de Muchia Florica cu vârful Muchia Stânii (449m). 

Dealurile Bocului cuprind partea de nord-est a grupei centrale , având înălțimi ce urcă la 

peste 800m: vârful Bocului (825m), Dealul Glodul (807m), vârful Pițigoiul (806m). Aceste dealuri 

sunt fragmentate de văile Slănicelului și Grabicinei în câteva subunități. Partea centrală este 

ocupată de Dealul Bocului propriu-zis, în partea de sud s-a dezvoltat bazinetul Păcurile, iar in nord 

se află Dealul Pițigoiul-Glodului. Acesta se continuă spre est cu Dealul Glodineasa. Din Dealul 

Pițigoiului pornesc spre sud o serie de culmi joase, care se extind intre văile Slănicelului și 

Sărațelului. Este vorba de Dealurile Siliștea și Dealurile Trestioarei, care se caracterizează printr-o 

altitudine mult mai joasă decât cele din jur (circa 500m), apărând în ansamblu ca o zonă înaltă 

depresionară. 

Dealurile Pâclelor sunt delimitate de Slănic și pâraiele Sărățel- Băligoasa. Au o direcție 

aproape nord-sud și prezintă două culmi paralele ce se unesc la nord în dealul Tocilei( 598m). 

Din grupa centrală face parte și culoarul depresionar Rătești-Scorțoasa-Vintilă Vodă, care 

incepe din Valea Buzaului de la satul Rătești și se întinde pîna la comuna Vintilă Vodă. Este 

delimitat de Dealurile Dalmei, Bocului, Bisocii și Pâclelor. 

Depresiunea Pătârlagele - Se individualizează ca depresiuni interne (la contactul cu 

muntele) cu orientare E-V: Lopătari în nord și Pătârlagele la sud, iar ca depresiune externă 

(intracolinară) Policiori. Depresiunea Pârscov incepe aproximativ de la localitatea cu același nume 

și continuă până la Berca, unde valea schițează o ușoară îngustare impusă de traversarea 

anticlinalului Berca-Arbanași. 

Grupa estică de dealuri (Dealurile Câlnăului, care aparțin Subcarpaților Vrancei) este 

delimitată de văile Slănic și Râmnic. Aici se remarcă dealurile Bisocii (970 m)la nord, Blăjani (483 

m), Budei si Capățânii (592 m) spre sud. Grupa se poate subdivide în două mari subunități: una 

nordica, formata din sedimente mai vechi(mio-pliocene) și, o alta sud-estică formată din depozite 

levantine și cuaternare, mai moi, cu suprafețe mari și expuse degradării. 

Dealurile Bisocii compun in ansamblu subunitatea nordica. Cele mai înalte vârfuri sunt 

Bisoca (970m), Ulmușoru(943m), Șindrila (900m), iar spre sud Badicul (814m). 

A doua subdiviziune este orientată nord-sud. Astfel Culmea Blăjani situată între Câlnău și 

Slănic,începe cu dealul Cărătnăului(633m), și ajunge în dreptul localității Blăjani la 483m (vârful 

Blăjani) și 486m (vârful Mare). Dealurile Budei se alungesc între Rămnic și Câlnău Înaltimea lor 
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crește către sud unde atinge 637 m la Piatra Albă. Dealul Căpățânei(591m) se află între Râmnic și 

Râmna. 

Alunecările au o acțiune puternica asupra versanților și furnizează albiilor râurilor cantitați 

mari de materiale erodate. Eroziunea se desfășoară și prin procese intense de ravenare și de spălare, 

accentuate de despăduririle din zonă și de utilizarea necorespunzatoare a terenurilor. Procesele de 

eroziune sunt accentuate de precipitațiile torențiale din timpul verii și de cantitățile mari de apă 

rezultate în urma topirii zăpezilor.Trecerea de la Subcarpați spre la zona colinara se face lent la est 

de Buzau. 

Clima: 

Teritoriul se inscrie in regimul de clima temperat continentală, cu o serie de particularități și 

nuanțe în raport cu zonele de relief. 

Climatul de deal prezintă temperaturi medii anuale de 8-10 grade C; în luna iulie 

temperatura medie oscilează între 19-20 grade C. Precipitațiile medii anuale sînt de 600-700 

mm/an. Se remarcă o creștere a valorilor temperaturilor medii anuale pe direcția nord-sud, de la 

regiunile înalte, către cele cu altitudini mai scăzute.Mersul izotermelor evidențiază intrânduri de la 

sud către nord în cadrul depresiunilor mari și a culoarelor de vale și curbări inverse pe culmi. Cauza 

este legată de deschiderea largă către sud a principalelor artere hidrografice (Buzău, Bălaneasa, 

Slănic) , ce ușurează pătrunderea maselor de aer mai cald din câmpie.  

Totuși, temperaturile medii anuale mai ridicate sint specifice numai depresiunilor și 

bazinetelor subcarpatice amplasate pe văi largi, cum ar fi Pătârlagele, Pârscov, Cozieni, Gura 

Dimieni. Depresiunile și bazinetele dezvoltate în zona montană și pe rețeaua hidrografică secundară 

din subcarpați (Găvanu, Pinu, Trestioara) înregistrează temperaturi medii anuale mai scăzute față 

de zonele interfluviale, ca urmare a inversiunilor de temperatură deosebit de frecvente. 

Ploile cele mai frecvente cad în intervalul aprilie-septembrie, cu un vîrf în luna iunie. În 

semestrul rece (octombrie-martie), cantitatea de precipitații căzută este mai redusa. În cadrul 

semestrului rece în special în zona dealurilor subcarpatice, luna octombrie se remarcă printr-o 

cantitate medie mai ridicată a precipitațiilor. Burnița este în cele mai multe cazuri, un fenomen 

specific pantelor vestice și nord-vestice. 

Nebulozitatea cea mai crescută se iregistrează în lunile de iarnă-primavară. Sezonul de vară 

și începutul toamnei se caracterizează printr-un timp senin, accentuat în zona subcarpatică drept 

urmare a efectelor foehnale. Numarul de zile cu cer acoperit crește din zona de munte către cea mai 

joasă. 

Prezența numeroaselor depresiuni și bazinete creează condiții favorabile inversiunilor de 

temperatură, mai accentuate în sezonul rece. Înghețul apare astfel cel mai devreme in văi și 

depresiuni, persistând aici până în a doua decadă a lunii aprilie. 

Circulația generală atmosferică ,dar mai ales configurația geomorfologică a zonei de 

curbură impun dezvoltarea vînturilor foehnale. Cel mai tîrziu, datorita fenomenului de fohn, 

înghețul apare în cea de a doua decadă a lunii noiembrie pe pantele dealurilor cu expunere sudică, 

durând până către finele lunii martie. Prima zi cu zapadă apare înainte de luna noiembrie în zona 
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montană; în subcarpați aceasta se înregistrează în jurul datei de 20 noiembrie. Pe timp de iarnă la 

poala subcarpaților apar invazii de aer rece, cunoscute sub denumirea de Crivăț. 

Hidrografia: 

Din punct de vedere morfohidrografic, arealul Geoparcului este inclus bazinelor 

hidrografice ale râurilor Buzău și Râmnicul Sărat, afluenți pe dreapta ai râului Siret. 

Coloana vertebrală a rețelei hidrografice o constituie râul Buzău, care adună în zona 

Geoparcului de pe pe stânga Sibiciul, Bălăneasa, Sărățelul, Slănicul și Câlnăul. 

La nord Râmnicul - al doilea râu ca mărime din zonă - drenează de pe câțiva dintre versanții 

nordici ai Geoparcului apele. 

Rețeaua hidrografică este completată de lacuri a căror geneză este legată de fenomenele de 

dizolvare-tasare în zonele cu sare cum sunt lacurile de pe Platoul Meledic, sau de lacuri precum 

Mociaru de pe versantul estic al Ivănețului ori lacurile dezvoltate în dolinele de pe dealul Bisocii, 

de la Policiori de pe Valea Grabicina sau de la Odaile ori Recea. 

Elemente biogeografice: 

Ținutul Buzăului se bucură de o așezare deosebit de favorabilă din punct de vedere 

biogeografic, fiind situat în regiunea biogeografică continentală, însa la joncțiunea cu regiunile 

alpină și stepică.  

La aceasta poziție favorabilă trebuie adăugate și oportunitățile oferite de accidentele 

geologice și astfel avem tabloul complet al biodiversitaii buzoiene: peste comunitățile biologice de 

tip continental (păduri de foioase și pajiștile derivate) sau alpin (molidișuri, făgete și pajiști 

montane) se suprapun arii sărăturate și/sau aride, propice instalării elementelor stepice. 

Flora: Zona este habitat al pădurilor de foioase, care se găsesc în zonele deluroase, până 

lângă munți. Etajul se subdivide în câteva subetaje: 

Subetajul fagului (700-1250/1300m) se extinde în asociere cu gorunul și înafara acestor 

limite. Între 1000-1200 m, fagul se găsește împreună cu coniferele. Extensiunea pădurilor de fag 

compacte și pure spre sud subliniaza cel mai bine în peisaj contactul dintre zona subcarpatică și cea 

montană pe aliniamentul: Chiojd-Sibiciu-Lopătari. Predomină evident pădurea de fag, în asociație 

cu aninul (Alnus incana), mesteacănul, paltinul (Acer pseudoplatanus), ulmul și cu arbuștii, (alunul, 

tulchin, soc negru și roșu), care în general apar în arealele despădurite și lipsesc complet în 

interiorul pădurii de fag. În zonele defrișate recent se dezvoltă asociații cu părușcă, fragi, zmeură, 

mure. Treptat ele sunt înlocuite de păduri de tranziție cu specii iubitoare de lumină (plopi, salcii, 

mesteceni), iar intr-o fază inaintată de refacere a padurii, de către fagi. 

Subetajul gorunului corespunde zonei subcarpatice. Pădurea este dominată de gorun dar 

nu lipsește nici fagul, în special în zonele înalte sau în locurile umbroase. În asociație cu aceste 

doua specii cresc mesteacănul, plopul și arinul. Arbuștii (cătina, jneapănul) se îmbină cu plantele 

ierboase (festuca, bărboasa, firuța, mojdreanul, scumpia, liliacul). Până la 500 m găsim: frasin, ulm, 

tei, salcâm etc. 

În zona Vulcanilor noroioși se întâlnește gărdurărița (Nitraria schoberi). Este o planta 

remarcabilă prin adaptarea la solurile lutoase și nisipoase cu exces de săruri din regiunile aride. În 
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România nu se află decât din zona Vulcanilor Noroioși: acest sit reprezinta punctul maxim de 

raspândire spre vest a acestei specii. 

Unele condiții topoclimatice specifice impuse de manifestarea efectului de fohn în 

Subcarpații de curbură și de orientarea spre SE a pantelor au permis păstrarea unor elemente 

termofile submediteraneene. Pe solurile bogate în săruri, s-a dezvoltat o vegetație formată din 

plante halofile: sărăcica (Salsola soda), brânca(Salicornia herbaceea), etc. 

Colilia (Stipa) sau nagara caracteristică stepei, este reprezentata în România prin câteva 

specii (Stipa capillata, S.lessingiana, S.pulcheriima, S.joannis) din familia gramineelor.  

Dealurile Buzaului reprezinta ultimul punct de rezistența al stepelor de colilie din Muntenia. 

Fauna: 

Pe teritoriul Geoparcului Ținutul Buzaului se cunosc 84 de specii de Fluturi de zi, dintre 

care două sunt ocrotite prin Directiva Floră-Faună-Habitate a Uniunii Europene (92/43 EEC din 21 

mai 1992). Este vorba despre fluturi mărunți din familia Lycaenidae, Albăstrița pătată (Maculinea 

arion) și Fluturele de foc (Lycaena dispar), ambele specii fiind dependente de habitatele umede. 

Scorpionul carpatin (Euscorpius carpathicus) prezent și aici, este raspândit exclusiv în 

vecinatatea Carpaților Sudici, din Banat pâna în Buzau. 

Lumea animala este bogată, condițiile de viață din pădurile de fag și molid fiind deosebit de 

favorabile. În pădurile buzoiene se întâlnește frecvent cerbul, alaturi de porci mistreți, veverițe, râși, 

jderi. Pe potecile cele mai întunecate sau în zmeurișuri poate fi întalnit ursul brun carpatic, la care 

se adauga lupul, vulpea, iepurele, șoarecele de padure, precum și numeroase păsari(ieruncile, 

cocoșul de munte, mierlele, privighetori, ciocanitoarea și unele specii de vulturi). 

În arealul subetajului gorunului sunt frecvente specii de animale existente și în subetajele 

anterioare , dupa cum unele provin din stepă și silvostepă. Numeroase sunt speciile de păsari 

(mierla, sturzul, potarnichea, ciocârlia, pițigoiul), reptile (șarpele orb, șopârla), batracieni, insecte. 

Aspecte socioeconomice generale: 

 Zona geoparcului este o zonă rurală, cu o tendință de imbătrânire a populației și de migrare, 

mai ales în străinătate. 

 Locuitori celor 16 comune sunt distribuiți inegal, comuna Berca fiind cea mai numeroasă și 

cu ponderea economică cea mai mare. 

 Principalele surse de venituri provin în ordinea importanței din: agricultură, creșterea 

animalelor, prelucrarea lemnului, industrie, comerț și activități de turism. Excepție face comuna 

Berca unde mulți locuitori lucrează în industrie, mai ales în cea extractivă. 

 Serviciile financiare precum bănci, birouri de schimb sunt disponibile în cea mai mare parte 

doar în orașe (Buzău, Patârlagele). 

Resursele subsolului sunt: 

 Petrolul constituie în prezent principala bogăție; 

 La Berca se exploatează argila.; 

 În albia Buzaului și a altor râuri se găsesc rezerve importante de pietrișuri și nisipuri. 
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 Zăcaminte de sare se gasesc la Mânzălești, Bisoca, Brătilești, Goidești. 

 Chihlimbarul a fost semnalat în perimetrul Mlajet-Sibiciu-Colți-Bozioru-Ploștina-Terca. 

 Ape minerale se află la Fișici, Lopatari. 

Aspecte problemă: 

Marea majoritate a localităților au același tip de probleme: alimentarea cu apă, drumurile, 

deșeurile, comunicațiile. Pe plan mediu depopularea zonei reprezintă o amenințare. 

Obiective turistice locale - Caractere generale turistice: 

Drum de acces în satul Terca - Infrastructura de suport pentru turism este foarte slab 

dezvoltată. Pe de o parte este un avantaj pentru că blochează turismul de masă, dar pe de altă parte 

este și un dezavantaj pentru că cei care ar vrea să meargă acolo și ar fi dedicați unui turism 

alternativ și nu au unde să se cazeze. În ceea ce privește drumurile, acestea sunt destul de grele, 

fiind nevoie să se apeleze la mijloace alternative de deplasare precum bicicleta, căruța, motocicleta, 

calul sau pe jos. 

Punctele majore de intrare în Geoparc sunt la Berca, Pârscov, Colți, Beceni, Valea Salciei. 

Particularități: 

 Sezonul turistic este limitat la 4 - 6 luni. 

 Marea densitate de drumuri comunale și forestiere este un element pozitiv pentru turismul 

de promenadă și descoperire. 

 Cu excepția Vulcanilor noroioși nici unul dintre situri nu are marcaje, panouri de 

semnalizare, puncte de informare, pliante. Singurele informații pot fi obținute din pagini web, de la 

autorități și de la localnici. 

 Pentru patrimoniul cultural și istoric - inegal repartizat - în cea mai mare parte nu există 

situri arheologice amenajate. 

 Nu există ghizi oficiali pentru teritoriu, activități de orientare și ghidaj pentru anumite 

grupuri de turiști fiind asigurate doar de proprietarii unor pensiuni sau cluburi. 

 Se pot practica forme de turism: 

o Rural și agroturism: susținut de o rețea agroturistică destul de dezvoltată 

o Ecumenic -  Mănăstirile Rătești, Poiana Mărului, Găvanu, Berca) 

o Complexul de așezări rupestre din zona Colți-Aluniș-Nucu-Bozioru-Brăești 

o Trekking: Cu predilecție în Masivul Ivănețu și în zona schiturilor rupestre. 

o Cultural: poate fi vizitat Muzeul de etnografie și folclor al Văii Slănicului situat în comuna 

Mânzălești, iar pe parcursul anului în anumite localități se desfășoară serbări folclorice, 

legate în special de zile de sărbătoare religioasă. 

o Turism cinegetic 

o Balneo-medical în zona Fișici unde în trecut au existat amenajări specifice și, mai puțin la 

restul izvoarelor minerale. 

o Cârnați de Pleșcoi fripți la foc deschis 
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Pe teritoriul Geoparcului există 1 tabără școlară ce poate fi reabilitata si pusa in funcțiune la 

Arbănași - comuna Beceni. . Deasemeni în comuna Bisoca, campusul Sf. Sava situat în apropiere 

de Lacu Limpede deservește periodic serii de elevi defavorizați social. 

Simboluri cunoscute ale zonei: 

o Cârnații de Pleșcoi 

o Țuică|Țuica de Buzău 

o Brânza de Chiliile 

o Chihlimbarul de Colți 

 Accesul în zonă: 

 dinspre Buzău pe DJ203K, drum asfaltat până la Lopătari. Din acesta, pornesc derivații spre 

valea Râmnicului în apropiere de intrarea în Vintilă Vodă: 

o DJ204C (28 km până la Jitia unde face joncțiunea cu DN2N, este asfaltat până în apropiere 

de Bisoca). 

o DJ204M pe valea Jgheabului în apropiere de Mânzălești - face joncțiunea cu DJ204C în 

apropiere de intratarea în comuna Bisoca, este neasfaltat; 

o DJ220 spre Valea Salciei care pornește din DJ204C în apropiere de Sărulești. 

Dinspre Râmnicu Sărat: 

 Pe valea Câlnăului se merge spre Buda pe DJ203H apoi pe DJ220 până la Valea Salciei 

 Pe valea Râminculuii se ajunge DN2 până la Obrejița, apoi DJ202E spre NV pană la 

intersecția cu DN2N aflată la Bordeștii de Jos. 

Mediu 

Ocupaţiile străvechi, cum ar fi creşterea animalelor și activităţile agricole, care se 

desfăşoară de secole în aceasta zona,au avut ca rezultat o intensa exploatare a resurselor naturale 

ducând implicit la degradarea mediului înconjurător. 

Problemele care afectează aşezările umane sunt legate de salubritate și de modul de 

colectare, transport și depozitare a deşeurilor menajere, acestea fiind stocate în locuri improprii, ca 

sa nu mai vorbim de inexistenta unei staţii de epurare a apelor menajere și pluviale în localitate. 

Comuna Beceni nu dispune în prezent de un sistem centralizat de canalizare și epurare a 

apelor menajere, decât pe o lungime de 1,5 km. Evacuarea acestora se realizează în prezent prin 

rigole spre văile naturale ce străbat localităţile sau prin infiltraţii în sol. Apele meteorice de pe 

teritoriul comunei se scurg gravitaţional prin rigole sau şanţuri amplasate pe marginea străzilor 

infiltrându-se în sol sau se deversează în văile naturale ce străbat satele. 

Aceste doua aspecte conduc la următoarele probleme : 

 poluarea pânzei freatice care în majoritatea satelor este utilizata în scop potabil; 

 evacuarea apelor meteorice din zonele joase ale localităţilor se face defectuos, fie datorita 

lipsei rigolelor și şanţurilor de scurgere, fie datorita întreținerii lor necorespunzătoare; 

 prezenta apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc major 

pentru sănătatea populaţiei, mai ales în zonele văilor naturale care nu sunt amenajate. 
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Există serviciu public de salubrizare, începând cu anul 2009, cu stație de transfer a deșeurilor 

menajere în satul Valea Părului. Activitatea acestui serviciu urmează a fi extinsă și în satele 

Cărpiniștea, Florești și Arbănași. Cu toate acestea, o parte din locuitorii comunei sunt încă reticenți 

la respectarea normelor în domeniu. Depozitarea deșeurilor menajere de-a lungul cursurilor de apa 

sau văilor naturale, în cazul ploilor abundente poate obtura secţiunea de scurgere a pâraielor sau a 

acestor vai naturale și în consecinţa poate determina apariţia inundaţiilor cu efectele lor 

dezastruoase atât asupra gospodăriilor, cat și a terenurilor agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Depozitarea aleatorie a deșeurilor menajere conduce la următoarele probleme : 

 formarea de focare de infecţie care conduc la degradarea mediului înconjurător și sunt un 

potenţial pericol pentru sănătatea populaţiei. 

 depozitarea gunoaielor de-a lungul cursurilor de apa dulce și de-a lungul văilor naturale,în 

cazul ploilor abundente,conduce la apariţia inundaţiilor și poluarea cu acest gunoi a 

terenurilor agricole. 

2.15. Administrație publică și locuințe 

Administrația publica locala a comunei Beceni este organizata și funcționează conform 

principiului autonomiei locale, legalității, eligibilității și descentralizării serviciilor publice. În 

aceste condiții, persoanele care lucrează aici sunt independente fata de cele centrale, rezolvând 

treburile publice în ordinea și după principiile pe care le-a stabilit comunitatea. 

Primăria comunei Beceni 

Activitatea desfășurata în cadrul Primăriei este asigurata după cum urmează: 

 2 demnitari (primar, vice-primar) 

 11 funcționari publici 
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 7 persoane cu contract individual de munca 

Toți funcționarii publici au urmat cursuri de perfecționare organizate de Centrele de Formare 

pentru Administrația Publica Locala. 

 Număr consilieri locali: 13 

Departamente în cadrul primăriei: 

 Agricol 

 Asistenţă socială 

 Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanei 

 Resurse umane, achiziții, urbanism, relaţii publice, registratura 

 Financiar contabil 

 Administrativ gospodăresc 

 Serviciul voluntar pentru situații de urgenta 

 Cultural 

 Serviciul de pază 

Există post de poliție cu sediul în satul Valea Părului. 
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IV.  ANALIZA SWOT 

    

5.1.Principiile şi obiectivele analizei SWOT 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată atât pentru 

înţelegerea poziţiei strategice a unei întreprinderi/organizaţii, cât şi pentru analiza socio-

economică a unei localităţi.Denumirea SWOT însăṣi este un acronim provenind de la iniţialele a 

patru cuvinte din limba engleză: 

1. Strengths (punctele forte ale organizaţiei): deci capacităţile, resursele ṣi avantajele pe 

care ea le posedă, competenţele distinctive, ṣi alţi factori de succes ai localităţii, nu neapărat doar 

factori „tangibili”, fizici, ci și elemente „intangibile” (ex. nivelul de pregătire al populaţiei). 

Punctele forte definesc valorile pozitive și condiţionările interne care pot constitui surse pentru 

succesul organizaţiei în atingerea obiectivului viitor. Punctele forte sunt definite atât ca valori, cât 

ṣi drept factori interni care creează valorile. 

2. Weaknesses (punctele de slabiciune ale organizaţiei): ariile sale de vulnerabilitate, 

zonele de resurse sărace, ṣi alte „valori negative” sau ”condiţionări negative”. Un punct de 

slăbiciune reprezintă un element identificat în organizaţie, element ce poate împiedica atingerea 

obiectivelor manageriale ale organizaţiei. Punctele de slăbiciune se pot împărţi în două categorii: 

 factori interni care distrug valorile; 

 condiţii interne insuficient de bine focalizate pentru a putea să creeze valori competitive în 

condiţiile globalizării. 

    3. Opportunities (Oportunităţile) ori căile pe care pot fi avansate interesele organizației, căi 

pe care pot fi exploatate liniile sale de forţă, şi eliminat balastul punctelor vulnerabile, reprezintă 

valori pozitive și condiţionări externe. Oportunităţile sunt tendinţe generale prezente în mediul 

extern, ori şanse oferite de întâmplare în afara câmpului de influenţare a lor prin management, deşi 

ele pot influenţa pozitiv procesul dezvoltării. 

4. Threats (ameninţările) la adresa intereselor creṣterii organizaţiei, aspecte negative ce apar 

din supraexploatarea resurselor, ori limitările care se impun organizaţiei dinpartea unui mediu 

extern. Amenințările reprezintă „valori” negative și condiţionări externe aflate dincolo de câmpul de 

acţiune managerială; ele pot fi atât riscuri tranzitorii, cât şi permanente. 

Strategia de dezvoltare durabilă are la bază o analiză amplă a specificului localităţii, a 

situației existente, a problemelor existente ṣi propune soluţii pentru progres. Caracteristica 

principală a unei analize SWOT este că studiază atât factorii interni cât ṣi cei externi, prevede 

interdependenţele dintre aceṣtia, maximizează punctele tari, ameliorează pe cât posibil punctele 

slabe, intuieṣte oportunităţile ṣi minimizează efectele negative ale ameninţărilor. 

Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună 

aliniere între mediul extern ṣi mediul intern. Prin alegerea strategiei corecte a unei organizaţii, se 

poate influenţa impactul acestor forţe în avantajul organizaţiei. Ȋntrebări cheie care pot îndruma 

analiza strategic: 
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Pentru o mai bună ṣi amplă caracterizare a comunei Beceni vom elabora în următoarele 

pagini atât analize SWOT pe fiecare dintre axele principale de interes: economie, industrie, 

agricultură, infrastructură, mediu, dezvoltare socială, educaţie, cultură, sport dar ṣi o analiză 

SWOT la nivel global care să includă unele dintre cele mai influente elemente din îmbinarea 

tuturor celorlalte analize SWOT. 

S-au identificat trei principii prioritare, ce ar trebui să stea la baza analizei comunei Beceni 
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Principiile care stau la baza dezvoltării locale a comunei  respectă priorităţile naţionale şi 

regionale prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND), Orientările Strategice Comunitare 

(OSC) şi Liniile Directoare Integrate ale Uniunii Europene pentru Creştere Economică şi Locuri de 

Muncă, precum și înscrierea în Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Est: 
 Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 

 Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti; 

 Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman; 

 Construirea unei capacităţi administrative eficiente; 

 Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de dezvoltare a 

teritoriilor rămase în urmă. 

Analiza SWOT se realizează din două perspective: 

a) O perspectivă strategică care urmărește viziunea cu privire la orientările viitoare, motivația 

(acceptarea, atitudinea politică, valorile sociale si culturale) și obiectivele (siguranța locurilor de 

munca, îmbunătățirea condițiilor locale,etc.) 

b) O perspectivă calitativă care descrie punctele forte, slăbiciunile, oportunitățile și 

amenințările. 

Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de 

dezvoltare a comunei în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea 

fondurilor prin care Uniunea Europeană susține dezvoltarea regională se impune elaborarea 

strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare, repectiv 2021-2027. Analiza SWOT permite 

identificarea punctelor cheie și a zonelor în care trebuie aduse îmbunătățiri, în ce măsură și în ce 

condiții se poate îndeplini programul propus.  

Oportunitățile și amenințările rezultă în urma identificării punctelor tari și a punctelor slabe 

la nivelul comunei. 

Punctele tari reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj competitiv şi îi conferă 

atractivitate. Sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de localizarea 

comunei, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi 

asigură un anumit avantaj. 

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori care creează obstacole în calea dezvoltării 

economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau legislative. 

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare 

vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în 

scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie 

identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor. 

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia de 

dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi 

anticipaţi şi permit elaborarea unor planuride urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor 

probleme. 
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Dorim ca în urma analizei să avem rezultatele scontate în baza cărora să putem stabili liniile 

directoare ale unei dezvoltări durabile. Pornim de la întrebările ,,Unde suntem?” şi ,,Unde vrem să 

ajungem?” pentru că punându-ne întrebarea ,,Cum putem să ajungem?” să stabilim paşii de urmat, 

rezultatul concretizându-se în finalizarea proiectelor propuse şi ridicarea nivelului de confort şi de 

trai a populaţiei din zonă. După elaborarea analizei – diagnostic  a teritoriului, pornind de la 

informaţiile obţinute, s-au identifica în continuare, principalele elemente sub formă de puncte 

tari/slabe (interne teritoriului) şi de oportunităţi/riscuri (externe teritoriului) pentru fiecare categorie 

în parte. Astfel, pentru fiecare element analizat din prezentarea teritoriului: prezentarea teritoriului, 

populaţie – demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural şi cultural,  economia locală, 

agricultura, industrie, comerţ şi sectorul de servicii, servicii pentru populaţie şi infrastructuri 

medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în 

teritoriu, precum şi pentru alte elemente identificate de către candidat în teritoriul respectiv, va fi 

efectuată analiza SWOT sub formă de tabel după modelul de mai jos: 

 

Intrebari cheie care indruma analiza strategica 

  

 

 

 

 

  

  

CE PUTEM FACE  ?(Punctele forte si 

punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

 STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE PREOCUPE  ? 

 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE 

LOCUITORILOR COMUNEI  ? 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA 

DEZVOLTAM  ? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA  ? 

 

CE VREM SA FACEM  ?(Valorile 

comunei si locuitorilor ei) 

 

 

STRATEGIE 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  FACEM  ? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

Rafinare ulterioara 
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ANALIZA SWOT  PE DOMENII STRATEGICE 

TERITORIUL COMUNEI BECENI 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri)            

(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

 

1. CARACTERISTICI  GEOGRAFICE, IZOLARE, DESERVIRE, INFRASTRUCTURI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Zona rurala in totalitate, asezata in zona 

central-nordica  a Judetului Buzau; 

● Intinderea   pe lungime ; 

● Face parte dintr-un teritoriu Leader; 
● Creşterea degradării aşezărilor / satelor cu valoare 

culturală; 

● Teritoriul comunei este structurat ca forma 

de relief - campie; 

● Starea precara a drumurilor de acces in interiorul 

teritoriului;  

● Apropierea de resedinta de judet si alte 

centre urbane; 

● Acces aproximativ dificil la infrastructura 

edilitara a satelor; 

● Teritoriul este traversat de artere de 

circulatie rutiera: – D.J. 203K  ; 

● Starea tehnica necorespunzatoare si improprie a 

infrastructurii rutiere capacitatea gabaritica redusa a 

unor poduri si podete; 

● Existenta unei forme de relief, propice 

agriculturii; 

● Dificultate in “integrarea” prioritatilor identificate 

in teritoriu in functie de relief; 

● Resurse naturale bogate: nisip, solul fertil, 

propice creşterii intensive a animalelor; 

● Structura geologica a solului este pretabila 

saraturilor; 

● Suprafeţe mari de terenuri agricole,  ● Suprafete mici de teren in proprietate  

● Existenta Raului Slanic; 
●  Existenta pericolului de inundatii datorită 

torentilor; 

● Relief propice dezvoltarii tuturor 

activitatilor economice; 

● Lipsa unei viziuni strategice asupra dezvoltării 

locale, pe baza consultării cetătenilor; 

● Potential de dezvoltare  ridicat, ospitalitate, 

traditii locale si obiceiuri pastrate; 

● Acces dificil, în lipsa unei infrastructuri rutiere 

adecvate în toate satele comunei  

● Existenta “trocului” schimburi de produse 

intre locuitorii din zona de deal si cei din zona 

de ses; 

● Infrastructuri rurale de bază slab dezvoltate,  

 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Punctele de sinergie între programele de 

dezvoltare rurală (PNS, POR, POS Mediu şi 

alte programe naţionale şi locale) ; 

● Imposibilitatea de a asigura cofinantarea 

proiectelor de catre beneficiari; 

● Nivel înalt de biodiversitate asociata cu 

terenurile  agricole ; 

● Dezastrele naturale; 
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● Fondurile primite sunt investite în mare 

parte pentru a ridica calitatea vieţii; 

● Creşterea contribuţiei agriculturii la schimbările 

climatice ca urmare a înlocuirii practicilor agricole 

tradiţionale ; 

● Abordarea integrată pentru acoperirea 

simultană a mai multe zone ale teritoriului, 

care sunt legate prin proiecte comune; 

● Fenomenul de eroziune a solului si posibilitate 

marita pentru formarea torentilor in zona de deal ; 

● Potenţialul de a îmbunătăţi calitatea apei 

prin investiţii în infrastructură ; 

● Lipsa fondurilor necesare pentru investitii in 

sisteme de apa si apa uzata; 

2. INFRASTRUCTURI 

2.1.Caile de comunicatie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Existenta drumurilor judetene si comunale 

ce strabat toata comuna; 
● Slaba calitate a infrastructurii rutiere; 

● Drumul judetean 203K strabate comuna de 

la sud la nord, asigurand si legatura cu intreg 

Judetul Buzau; 

● Capacitatea gabaritica redusa a  DJ203K   in 

comparatie cu gradul de utilizare; 

● Retea densa de drumuri comunale in toate 

localitatile;  

● Lipsa fondurilor pentru intretinerea drumurilor 

comunale de catre autoritatile locale; 

● Teritoriul este  situat la intersectia axei ce 

leaga Moldova de Dobrogea si Marea Neagra, 

precum si pe cea care leaga Bucuresti si 

Regiunea Balcanica de Republica Moldova, 

Ucraina, Rusia; 

● Capacitatea gabaritica redusa a drumurilor. 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Implementarea programelor Uniunii 

Europene şi ale autorităţilor centrale şi 

judeţene cu privire la dezvoltarea 

comunitatilor; 

● Degradarea continuua a cailor de acces; 

● Toate caile de acces rutiere leaga 

comunitatile locale de orasul resedinta de 

judet; 

● Riscul de accidente rutiere datorat starii precare a 

drumurilor; 

● Implementarea programelor Uniunii 

Europene şi ale autorităţilor centrale şi 

judeţene cu privire la dezvoltarea 

comunitatilor; 

● Dezinteresul si birocratia in ingreunarea atragerii 

surselor de finantare; 

2.2.Sistemul de alimentare cu apă si canalizare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 

 

 

                                  
                                    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2021 - 2027 Page71 
 
 

CONSULTING 
& 

BUSSINES 

● Existenta surselor de apa locale in satele 

componente ale comunei; 

● Poluare cu nitriti si nitrati in zona de campie; 

 

● Poluare redusa a apelor subterane, in cea 

mai mare parte a teritoriului; 
● Extinderea infrastructurii de canalizare; 

● Existenta unor sisteme de distributie a apei 

potabile; 

● Slaba informare a populatiei pentru a proteja 

resursele de apa; 

● Calitatea ridicata a apelor potabile,  

● Mentalitate invechita a locuitorilor pentru a utiliza 

sistemele moderne pentru consum de apa si 

utilizarea sistemelor de canalizare; 

● Solul este bogat in ape de calitate in cea mai 

mare parte a sa; 

● Putere economica redusa a consumatorilor ceea ce 

face ca serviciile sa aiba probleme de functionare; 

● Panza de apa freatica este situata la 

adancime medie; 

● Slaba putere de cofinantare a autoritatilor publice, 

pentru a implementa proiecte majore; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Surse importante cu apa de calitate in panza 

freatica; 

● Costuri ridicate ale lucrarilor de alimentare cu apa 

si canalizare; 

● Existenta unui master plan  pentru 

alimentare cu apa la nivelul judetului; 

● Folosirea necontrolata a insecto-fungicidelor 

pentru combaterea bolilor si daunatorilor din culturi 

si plantatii; 

● Existenta surselor de finantare structurale; ● Contaminarea resurselor de apa; 

● Existenta unor ADI, care deja au initiat si 

implementat proiecte comune; 

● Oprirea unor proiecte odata incepute datorita 

dificultatilor de cofinantare; 

2.3.Sistemul de colectare a deseurilor menajere 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Asociaţii de utilitate publică nou create 

(asociaţii de dezvoltare intercomunitară) ; 

● Slaba conştientizare a cetatenilor privid 

problemele de mediu; 

● Introducerea de servicii privind colectarea 

deseurilor menajere; 

● Populaţia reticenţa la masurile luate de consiliile 

locale privind depozitarea deseurilor menajere; 

● Inchiderea rampelor locale de depozitare a 

deseurilor menajer; 

● Cadrul legislativ nerespectat uneori de catre 

autoritatile locale; 

● Aplicarea normelor europene privind 

sistemul de gestionare a deseurilor menajere 

in Romania; 

● Lipsa resurselor financiare a comunitatilor locale; 

● Existenta firmelor de reciclare a deseurilor 

menajere; 
● Colectarea neselectiva a deseurilor menajere; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Potenţialul de a îmbunătăţi adaptarea la ●  Infiltrarea in sol a deseurilor menajere; 
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standardele de mediu ; 

● Atragerea de fonduri structurale pentru 

imbunatatirea mediului ambiant si a calitatii 

vietii; 

● Timp indelungat de asimilare a deseurilor  

menajere; 

● Campanii de colectare a resturilor menajere 

in randul populatiei; 

●  Pret ridicat al contractelor de salubrizare aplicat 

de catre firmele de resort; 

● Campanii de colectare a deseurilor electrice 

in randul populatiei; 
● Criza financiara internationala; 

● Programe de constientizare a populatiei 

privind gestionarea deseurilor menajere; 

● Dezinteresul firmelor din domeniu pentru 

colectarea selectiva a deseurilor menajere; 

● Depozite zonale de reciclare la standarde 

europene; 
● Degradarea ireversibila a solului; 

● Existenta spoturilor TV privind gestionarea 

deseurilor menajere; 
● Poluarea solului la nivel mondial; 

2.4. Sistemul de alimentare cu gaze 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Confortul asigurat in locuinte; 
● Costul ridicat al retelei de distributie a gazelor 

naturale; 

● Locuri de munca in comunitate; ● Lipsa pregatirii profesionale in domeniu; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Programe de finantare europene si nationale 

pentru dezvoltarea infrastructurii comunitare; 
● Criza financiara din Romania; 

● Resursa alternativa de energie; ● Alunecarile de teren 

● Sprijinul financiar al autoritatilor centrale 

privind programele majore de infrastructura; 
● Pericol de explozie; 

● Romania este tara de tranzit europeana a 

gazoductelor internationale; 

● Teama populatiei de avarii ale sistemelor de gaze 

naturale; 

2.5. Sistemele de telecomunicatii 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Toate comunitatile locale sunt racordate la 

retele de telefonie fixa si mobila; 

● Pret ridicat al serviciilor de telefonie fixa si 

mobila; 

● Marile companii de telefonie mobila au 

acoperire totala in comunitatile locale; 

● Slaba calitate a semnalului in retelele de telefonie 

mobila; 

●  Accesul  la  informatie  prin  intermediul 

internetului; 

● Resurse financiare limitate ale comunitatilor 

locale; 

● Existenta retelelor de televiziune prin cablu  

in toate comunitatile; 

 

● Calitate indoielnica a semnalelor TV; 
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OPORTUNITATI RISCURI 

● Investitii in comunitatile locale ale 

companiilor de telefonie fixa si mobila pentru 

imbunatatirea serviciilor; 

● Criza financiara mondiala; 

● Pachete promotionale periodice pentru 

populatie din partea companiilor; 

● Alunecarile de teren pot distruge retelele de cablu 

si televiziune; 

● Tehnologii avansate de perfectionare a 

serviciilor de internet si televiziune la nivel 

mondial; 

● Pret ridicat al serviciilor de televiziune si 

telefonie; 

● Infiintarea unor puncte de acces la 

informatie pentru cetateni de catre autoritatile 

locale 

● Lipsa resurselor financiare a populatiei din satele 

cu grad ridicat de saracie; 

● Atragerea de investitori in comunitatile  

unde infrastructura edilitara nu este deficitara; 

● Imbatranirea populatiei in anumite comunitati din 

teritoriu; 

● Atragerea de resurse financiare in 

comunitate, existand acces la informatie; 
● Accesul dificil la informatie in satele izolate; 

● Asigurarea comunicatiilor  in satele izolate 

si implicit accesul la informatie al cetatenilor; 
●  Dependenta de internet a copiilor; 

2.6. Asistenta medicală 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

●  Existenta cabinetelor medicale in toate  

localitatile din comuna; 
●  Cai de acces deficitare catre cabinetele medicale; 

●  Interesul autoritatilor locale pentru 

asigurarea asistentei medicale in comunitate; 

● Dotarea precara a cabinetelor medicale cu 

aparatura de specialitate; 

●  Facilitati acordate medicilor de familie care 

se stabilesc in satele izolate; 
●  Resurse financiare limitate ale populatiei; 

●  Existenta in apropierea teritoriului  a 

spitalelor din municipiile Buzau si Ramnicu-

Sarat; 

● Starea precara si gradul de uzura ridicat al 

aparaturii medicale; 

●  Reabilitarea cladirilor cabinetelor medicale 

din comuna; 
●  Numarul redus de medici in comunitatile locale; 

●  Infiintarea unor farmacii in comunitatile 

locale; 
●  Pretul ridicat al medicamentelor; 

OPORTUNITATI RISCURI 

●  Programe de finantare europene pentru 

reabilitarea si dotarea unitatilor medicale; 

● Lipsa cadrelor medicale de specialitate in 

comunitatile locale; 

●     Descentralizarea sistemului medical; ●  Imbatranirea populatiei din teritoriu; 
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●  Trecerea unitatilor medicale in subordinea 

autoritatilor locale; 

●  Fonduri insuficiente pentru autoritatile locale in 

ceea ce priveste intretinerea si dotarea unitatilor 

sanitare; 

2.7. Infrastructura educationala 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

●   Existenta unitatilor de invatamant 

prescolar si primar in satele din comuna; 

 ●  Lipsa resurselor financiare ale parintilor privind 

sustinerea elevilor care vor sa urmeze o structura de 

invatamant superior; 

●  Accesul elevilor la unitatile de invatamant; 
●  Calitatea profesionala precara a unor dascali din 

satele rurale; 

●  Asigurarea transportului scolar pentru 

copii; 

●  Dezinteresul unor copii fata de “actul de 

educatie”; 

●  Facilitati oferite de autoritatile publice 

locale profesorilor care se stabilesc in 

comunitate; 

●  Lipsa materialului didactic din scoli; 

OPORTUNITATI RISCURI 

●  Existenta fondurilor europene pentru 

reabilitarea si dotarea unitatilor de invatamant; 

●  Lipsa personalului din comunitatile locale cu 

pregatire specifica in atragerea si gestionarea 

fondurilor europene; 

●  Implicarea autoritatilor locale in ceea ce 

priveste educatia copiilor; 
●  Abandonul scolar; 

●  Existenta unor O.N.G.-uri implicate in 

dezvoltarea abilitatii copiilor in activitati 

educationale; 

● Reticenta unor dascali catre actiuni inovative de 

atragere a copiilor catre scoala; 

●  Sprijin financiar pentru copiii talentati; ●  Lipsa accesului la informatie a copiilor saraci; 

3. CENTRE DE INTERES 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Relief propice dezvoltarii tuturor 

activitatilor economice; 

● Lipsa unei viziuni asupra dezvoltării locale si a 

unei strategii de dezvoltare, pe baza consultării 

cetătenilor; 

● Pastrarea traditiilor si  a obiceiurilor locale; ● Dezinteresul tinerilor fata de traditiile locale; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Pastrarea potentialului endogen al 

teritoriului comunei; 
● Grad ridicat de imbatranire a populatiei; 

● Programe de promovare a valorilor naturale; 
● Degradarea pajistilor in urma turismului “de 

weekend”; 

● Dezvoltarea unor activitati eco-turistice in 

comunitatile locale; 

● Dezinteresul comunitatilor locale privind 

implicarea in actiuni de voluntariat; 
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● Programe nationale de promovare si 

sustinere a mestesugurilor traditionale; 

● Lipsa resurselor financiare pentru sustinerea 

cofinantarii proiectelor; 

● Sprijinul autoritatilor locale pentru 

desfasurarea anuala a festvalurilor folclorice; 

● Tinerii nu sunt atrasi catre manifestarile folclorice 

traditionale; 

4. PATRIMONIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Patrimoniului rural (tradiţii, peisajele 

naturale, arhitectura traditionala) ; 
● Depopularea rurală in unele sate; 

● Produse si marci inregistrate recunoscute la 

nivel european si mondial; 

●  Lipsa actiunilor de promovare activă a imaginii 

comunei; 

● Pastrarea caselor traditionale specifice ; 
● Grad scazut de modernizare a infrastructurii de 

acces la obiectivele de patrimoniu; 

● Mestesugurilor traditionale: tesaturi; 

 

● Lipsa protejarii obiectivelor de patrimoniu de 

catre autoritatile centrale si locale; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Bogăţia patrimoniului şi a tradiţiilor rurale ; 
● Dispariţia patrimoniului şi a tradiţiilor rurale in 

unele sate; 

● Identitate rurala  / stilul de viaţă tradiţional ; ● Imbatranirea populatiei din zonele traditionale; 

● Programe de reabilitare si conservare a 

patrimoniului cultural si istoric; 

● Nerespectarea specificului rural si traditional al 

constructiilor din zonele de patrimoniu; 

● Revigorarea mestesugurilor traditionale:  

tesaturi, impletituri din lemn; 

●Lipsa  promovarii si valorificarii produselor 

realizate de  mestesugarii traditionali; 

5. CULTURA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Existenta  zonelolor etnofolclorice ; ● Lipsa interesului tinerilor pentru portul popular; 

● Monumente arhitectonice unice  ; ● Lipsa protejarii monumentelor arhitectonice; 

● Manastiri si Biserici foarte vechi; 
● Lipsa fondurilor pentru reabilitarea manastirilor si 

bisericilor; 

● Existenta caselor traditionale; ● Starea de uzura fizica a cladirilor ; 

● Existenta serbarilor campenesti si a 

manifestarilor culturale traditionale ; 

● Lipsa fondurilor pentru pastrarea vie a traditiilor 

etnofolclorice si traditionale; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Punerea in valoare a traditiilor 

etnofolclorice; 
● Pierderea identitatii portului popular; 

● Promovarea valorilor UNESCO la nivel 

mondial; 

● Alocarea fondurilor locale pentru cultura 

preferential de catre autoritatile centrale; 

● Existenta fonduri europene si ● Lipsa pregatirii profesionale in domeniul cultural   
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guvernamentale pentru domeniul cultural; 

● Conservarea, promovarea si valorificarea 

potentialului cultural al zonei; 
● Criza economica nationala; 

● Atragerea investitorilor in domeniul 

cultural; 

● Distrugerea  si degradarea asezamintelor culturale 

din  mediul rural; 

6. MEDIU INCONJURATOR 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Existenta patrimoniu natural de exceptie; ● Infrastructura  rurala  de bază slab dezvoltata ; 

● Existenta biodiversitatii; ● Acces limitat la serviciile de bază a populatiei ;. 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Ponderea ridicată a zonelor rurale; ● Dezastrele naturale; 

● Nivel înalt de biodiversitate asociat cu 

terenuri agricole ; 
● Lasarea terenurilor agrigole necultivate; 

● Punctele de sinergie între programele de 

dezvoltare rurală (PNDR, POR, POS Mediu şi 

alte programe naţionale şi locale) ;  

● Lipsa banilor pentru campaniile de promovare;  

● Asociaţii de utilitate publică nou create 

(asociaţii de dezvoltare intercomunitară) ; 

● Lipsa fondurilor pentru asigurarea cofinantarii 

proiectelor de mediu; 

 

                                                                      POPULATIE 

(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe 

specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Numar relativ mic de locuitori in comuna; ● Imbatranirea satelor din comuna ; 

● Distribuirea echilibrata a populatiei in comuna ● Acces dificil al populatiei la serviciile de 

baza ; 

● Existenta unui segment important al ponderii de 

varsata al tinerilor in cadrul populatiei totale; 

● Ponderea scăzută a tinerilor în functii de 

conducere ale activitatilor socio-economice 

din teritoriu; 

● Pastrarea traditiilor si valorilor satului in randul 

comunitatii locale; 

● Tinerii nu mai sunt interesati de valorile 

satului romanesc; 

● Disponibilitatea forţei de muncă rurale ; ● Nivelul scăzut de cunoştinţe şi competenţe ; 

● Existenta unor activitati economice diverse in 

zonele rurale; 

● Nivelul scăzut al productivităţii muncii in 

mediul rural; 

● Abilităţi în fabricarea de produse de artizanat 

tradiţionale ; 

●. Prezenţa redusă a femeilor la locul de 

muncă ; 

● Existenta mestesugurilor traditionale si 

artizanale in comunitatile locale; 

● Forţă de muncă scăzuta, implicata în 

activităţi non-agricole. 
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● In comuna exista o mentalitate de tip traditional 

si crestin, s-au pastrat in buna masura traditiile si 

obiceiurile stravechi, mestesugurile si credinta 

ortodoxa ; 

● Constatam o reticenta a cetatenilor in a se 

implica in activitatile vietii comunitare, o 

rezerva fata de asocieri, venita probabil din 

faptul ca sentimentul a fost distrus de 

mentalitatea fostelor C. A. P.-uri; 

● Existenta in zona a unor persoane care au avut 

succes in afaceri poate deveni exemplara si pentru 

ceilalti cetateni ; 

 

● Climatul economic  instabil si accesul 

limitat la informatie, legat de posibilitatea 

accesarii de consultanta si credite pentru 

inceperea unei activitati lucrative pe cont 

propriu face ca multi dintre cetatenii din 

teritoriu sa ezite in a demara o afacere 

familiala ; 

● Cetatenii din comuna manifesta o buna 

mobilitate si adaptabilitate pe piata muncii, 

● Somajul are o tendinta ingrijoratoare, in 

special in randul tinerilor,   

● Existenţa unor ONG-uri bine dezvoltate la nivel 

de judet ;  

● Serviciile private de consultanta nu sunt 

gratuite ; 

● Existenţa unor specialişti în domenii variate de 

activitate;  

● Mentalitatea populaţiei faţă de schimbare în 

general şi reconversie profesională în special  

este rigida si conservatoare ; 

● Existenta unor servicii de consultanta pentru 

populatia rurala; 

● Lipsa de profesionalism a unor firme din 

domeniul consultantei in afaceri; 

● Metode inovative pentru pregatirea profesionala 

a comunitatii locale; 

● Lipsa resurselor pentru asigurarea 

cofinantarii unor programe de formare 

profesionala; 

OPORTUNITATI RISCURI 

● Programe europene pentru sustinerea  tinerilor 

angrenati in activitati economice in mediul rural; 

● Depopularea  satelor; 

● Diversificarea activităţilor rurale ce pot fi 

susţinute prin diverse programe de finantare; 

● Migraţia din zonele rurale a tinerilor 

calificati  din mediul rural; 

● Existenţa unor programe de asistenţă socială şi 

pensii ; 

● Resurse financiare limitate ale populatiei de 

varsta a treia; 

● Promovarea valorilor satului romanesc; ● Disparitia traditiilor locale; 

● Programe de instruirea ce poat ajuta la 

îmbunătăţirea abilităţilor tinerilor fermieri; 

● Forţa de muncă excedentară, concentrată pe 

microferme;  

● Reîntinerirea generaţiei de tineri in functiile de 

conducere ale  exploataţii agricole ; 

● Lipsa increderii in generatia tanara din 

mediul rural; 

● Programe de formare profesionala pentru 

îmbunătăţirea abilităţilor economice ale 

● Creştere a costurilor forţei de muncă. 
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antreprenorilor; 

● Dezvoltarea in teritoriu a unui Centru de 

Resurse activ care sa se ocupe de reconversia 

profesionala, de calificarea si plasarea fortei de 

munca , de informare si promovare a initiativelor 

cetatenilor ;  

● Lipsa unor factori de educatie si a 

posibilitatilor de angajare in munca, de 

divertisment sau de sport in special pentru 

tinerii intre 20-30 ani va duce la alunecarea 

acestora pe panta infractionalitatii ; 

● Manifestari legate de drepturile omului, de viata 

de familie, legate de drepturile femeilor si ale 

copiilor ; 

● Lipsurile financiare si necunoasterea 

legislatiei familiei sunt cauza multor abuzuri 

in familiile in special defavorizate, 

abandonuri de copii ; 

● Schimbarea mentalităţii şi creşterea competenţei 

formarii profesionale a  populaţiei rurale; 

● Lipsa resurselor salariale pentru forta de 

munca , provoacă migraţia ;  

● Abordări-pilot prin intermediul serviciilor de 

consultanţă pentru populatie; 

● Lipsa de acreditare a consultanţilor, în 

conformitate cu legislaţia naţională; 

● Iniţierea de programe specifice cu finanţare 

externă a populatiei; 

● Populaţia reticenţa de a participa la cursuri 

de formare. 

 

ACTIVITATI ECONOMICE 

(primar – secundar terţiar – servicii – turism) 

primar – secundar terţiar – servicii 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Potenţial agricol semnificativ, peste 80% din 

teritoriu; 

● Productivitatea agricolă este sub potenţialul 

sau; 

● Zonele de câmpie şi în zonele cu pante line 

permit practicarea agriculturii şi diversificarea 

culturilor;  

● O parte importantă din suprafaţa agricolă 

utilizată este folosita pentru fermele de 

subzistenţă neperformante ; 

 ● Nivel înalt biodiversităţii asociate cu terenuri 

agricole, inclusiv suprafeţele mari de pajişti cu 

valoare naturală ridicată;  

● Terenuri agricole cu o productivitate 

scăzută din cauza condiţiilor nefavorabile 

naturale; 

● Consum redus de substante chimice în 

agricultură ; 

● Practicile agricole tradiţionale, importante 

pentru conservarea biodiversităţii necesită o 

cantitate mare de muncă fizică şi nu 

garantează viabilitatea economică a 

exploataţiei ; 

● Existenţa unei reţele de marketing pentru fermele 

mari ; 

● Costuri ridicate a produselor si utilajelor 

agricole si industriale; 

● Dezvoltarea  lanţurilor de supermarketuri ; ● Reţele de comercializare nu sunt încă 
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dezvoltate pentru fermele mici ; 

● Existenţa unor procesoare competitive 

(Vinificaţie, morărit şi panificaţie),  

● Lipsa promovarii marcilor traditionale 

inregistrate; 

● Existenţa unei game largi de produse 

tradiţionale ; 

● Existenţa unui număr mare de întreprinderi 

mici, cu o competitivitate şi performanţă 

scăzută în conformitate cu normele UE. ; 

● Potential de energie din surse regenerabile din 

agricultură ; 

● Segmentul de ferme comerciale de 

dimensiuni medii este sub potenţial ; 

● Existenta bazinului agricol; ● Diversificarea slabă a culturilor; 

● Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a 

vitelor si oilor; 

● Nivelul de calitate privind normele UE ;  

● Existenţa societăţilor comerciale şi persoane 

fizice autorizate cu domeniu de activitate divers; 

● Slaba dotare cu echipamente tehnice; 

● Existenta pietei de desfacere reprezentata prin 

orasele si targurile din  apropiere ; 

● Infrastructura agricola inadecvată, inclusiv 

a structurilor de irigare, care sunt distruse sau 

ineficiente ; 

● Existenta unor comune cu o activitate industriala 

productiva, diversificata; 

● Migratia fortei de munca catre comunitatile 

dezvoltate; 

● Experienta profesionala in management a unor 

cetateni  din teritoriu ; 

● Lipsa unui centru de formare profesionala 

adaptat cerintelor pietii ; 

● Primaria  sustine si incurajeaza noii investitori 

care doresc sa dezvolte o activitate  economica in 

mediul rural ; 

● Resurse financiare insuficiente, investiţii 

autohtone şi străine aproape inexistente cu 

exceptia catorva comune ;  

OPORTUNITATI RISCURI 

● Disponibilitate de  piaţă, expansiune, atât interna 

cât şi europeana ; 

● Incapacitatea de a acoperi pieţele de 

desfacere care lipsesc ; 

● Oportunităţi de a introduce sectorul agricol 

neperformant intr-un  potenţial real, prin 

modernizare şi restructurare;  

● Capacitate redusă de absorbţie a fondurilor 

UE ; 

● Potenţialul de a sprijini sistemelor agricole cu 

valoare naturală ridicată; 

● Neutilizarea suprafetelor de păşune in 

concordanta cu standardele de sănătate 

animală impuse de către UE ; 

● Creşterea gradului de conştientizare privind 

conceptul de mare valoare naturală şi importanţa 

acesteia ; 

● Creşterea tendinţei de abandonare a 

activităţilor agricole ;  

 

● Creşterea continuă a investiţiilor străine directe în 

urma aderării la UE; 

● Sfârşitul perioadei de tranziţie pentru 

conformitatea cu standardele europene; 

● Accelerarea procesului de restructurare (în ● Continuarea nevoie de modernizare şi 
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sectoarele lapte, carne, ouă) ; restructurare ; 

● Creşterea cererii de produse de calitate 

tradiţionale şi cele organice ; 

● Incapacitatea de a îmbunătăţi calitatea 

materiilor prime; 

● Prioritate a UE pentru utilizarea de energii 

regenerabile; 

● Concurenţa externa (inclusiv a produselor 

organice); 

● Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a 

infrastructurii hidraulice pentru irigaţii, prin lucrari 

de reabilitare ; 

● Schimbările climatice  si dezastre 

naturale ; 

● Reconversia unor capacităţi economice aflate în 

conservare în capacităţi cu profil nou de productie ;  

●Creşterea preţurilor la energie şi eficienţa 

scăzută a infrastructurii de irigare contribuie 

la creşterea costurilor ; 

● Existenta multor gospodarii traditionale pastrate 

de-a lungul timpului pot deveni o marca locala ;  

● Ruralizarea excesiva exprimata prin 

reducerea surselor de venit la exploatarea 

unei gospodarii de subzistenta ; 

● Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi 

administrativ cu unităţi teritoriale (similare sau 

asemănătoare) din ţară şi străinătate ;  

● Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la 

cerinţele pieţei care determină decalaje 

economice mari, greu de recuperat ;  

● Incurajarea liberei initiative in domeniul IMM si 

al agroturismului prin mijloace concrete ; 

● Creşterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieţei muncii şi 

economiei rurale datorită fiscalităţii ridicate ; 

● Programe care sa vizeze atragerea de investitori 

interesati sa dezvolte in zona activitati lucrative 

industriale sau turistice ; 

● Migratia fortei de munca spre zone mai 

bine dezvoltate economic ; 

● Program de investitii pentru infiintarea unor 

centre de prelucrare a produselor agricole; 

● Lipsa fondurilor pentru investitii; 

TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Existenta patrimoniului cultural si ecleziastic; ● Degradarea patrimoniului cultural si 

ecleziastic; 

● Diversitatea preparatelor traditionale; ● Promovare scazuta a comunei  

● Evenimente locale de promovare; ● Insuficienta valorificare a zonelor 

etnografice, folclorice; 

● Pastrarea caselor traditionale specifice; ● Traditii si mestesuguri pe cale de disparitie 

in mediul rural; 

● Trend ascendent al dezvoltarii comunei; ● Lipsa personalului calificat in servicii; 

● Programe de formare profesionala in domeniul 

turismului; 

● Lipsa personalului calificat pentru 

gestionarea rezervatiilor naturale; 
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OPORTUNITATI RISCURI 

● Programe de reabilitare si conservare a 

patrimoniului cultural si istoric; 

● Lipsa fondurilor pentru reabilitarea si 

conservarea patrimoniului cultural; 

● Elaborarea Strategiei de Turism a judetului 

Buzau 

● Calitatea Strategiei de Turism a judetului 

Buzau; 

● Instruirea personalului in domeniul ecoturismului 

si turismului rural;  

● Imbătrânirea populaţiei rurale  

●  Promovarea marcilor traditionale locale;  ● Puterea de cumpărare relativ scăzută 

pentru următorii câţiva ani; 

● Revigorarea mestesugurilor traditionale: 

ceramica, tesaturi, sculptura in lemn; 

● Reducerea accesului pe piaţă pentru 

produsele meşteşugăreşti; 

● Accesarea fondurilor europene  ● Imposibilitatea de a asigura cofinantarea 

proiectelor; 

 

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA                                                  

 (activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

activităţi asociative – ONG – organizare instituţională 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

● Asociaţii de utilitate publică nou create (asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară) ; 

● Resurse limitate pentru asigurarea 

cofinantarii proiectelor de investitii; 

● Existenţa structurilor comunitare (asociaţii, 

ONG-uri, etc), care să conducă la proiecte de 

dezvoltare locală ; 

● Slaba implicare a sectorului asociativ in 

atragerea de fonduri europene; 

●Existenta strategiilor de dezvoltare locală ; ● Calitatea Strategiilor de Dezvoltare Locala,  

luate individual; 

● Organizarea de  cursuri de instruire pentru 

reprezentanţii teritoriilor - potenţiale GAL-uri în 

punerea în aplicare a axei LEADER; 

● Lipsa resurselor financiare; 

● Pregatirea unor parteneriate active in dezvoltarea 

locala; 

● Lipsa unui cadru legislativ care sa gestioneze 

si sa responsabilizeze parteneriatul public-

privat; 

● Membrii parteneriatelor dezvolta proiecte viabile 

in comunitatile locale ; 

● Neincrederea in succesul incheierii unuor 

parteneriate viabile; 

● Existenta parteneriatului public- privat; ● Cofinanţarea limitată a proiectului; 

● Existenta Agentilor de Dezvoltare Locala in 

teritoriu; 

● Administratia publica locale nu isi permite 

angajarea unui agent de dezvoltare locala; 
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OPORTUNITATI RISCURI 

● Programe europene care sprijina asocierea ; ● Lipsa resurselor financiare pentru asigurarea 

cofinantarii proiectelor; 

● Sprijin financiar pentru punerea în aplicare de 

către PNDR a strategiilor de dezvoltare locală.  

● Plata intarziata de catre autoritatile centrale a 

sumelor rambursate in cadrul proiectelor; 

● Programul Leader pentru comunitatile locale; ● Implementarea cu întârziere a axei 

LEADER, la nivel naţional. 

 

PRIORITĂŢI 

          Plecând de la analiza diagnostic şi în concordanţă cu Programul Naţional Strategic de 

Dezvoltare Rurală, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Beceni este centrată pe trei aspecte 

cheie: 

1. Valorificarea potenţialului natural, cultural şi al aşezării geografice a teritoriului, în scopul 

susţinerii dezvoltării economiei; 

2. Facilitarea transformării şi modernizării fermelor de semi-subzistenţă pentru a le face mai 

competitive şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu; 

3. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din 

domeniul agricol către sectoare economice non-agricole. 

Susţinerea celor trei priorităţi necesită o abordare complexă care să asigure complementaritatea 

şi coerenţa între Axele 1, 2 şi 3 din PNS, precum şi cu alte programe judeţene, naţionale sau 

europene. 

           De altfel, prin întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Buzau, s-a asigurat 

o complementaritate şi coerenţă cu Programul Operaţional Multianual al Judeţului Buzau, pentru 

perioada de programare 2014-2020, care are ca axe prioritare tematice: îmbunătăţirea infrastructurii 

publice locale, consolidarea mediului de afaceri local, dezvoltarea potentialului endogen local şi 

dezvoltarea rurală durabilă. 

Argumentele pentru cele trei priorităţi: 

1. Comuna Beceni se remarcă printr-o buna concentrare a patrimoniului socio-economic. Iată 

şi câteva date care susţin această afirmaţie: monumente istorice, arhitectura ţărănească, apreciată de 

etnografi. Dacă mai adăugăm la acest patrimoniu cultural, pe cel natural si biodiversitatea, putem să 

apreciem că aceasta comuna are un potenţial deosebit de mare în ceea ce priveşte dezvoltarea 

socio-economica, iar includerea acestei priorităţi în strategia de dezvoltare ar putea oferi cadrul 

principal de creştere economică a comunei. Fiind o zona de “tranzit” intre comunele de pe Valea 

raului Buzau, poate lua o dezvoltare de amploare in teritoriu.  

Promovarea si dezvoltarea socio-economica va fi susţinută pe trei direcţii de dezvoltare:             

(a) amenajarea şi includerea obiectivelor de patrimoniu natural într-un  circuit economic; 

(b) promovarea zonei şi sprijinirea eforturilor de atragere a investitorilor privati;         
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(c) revigorarea meşteşugurilor locale, ca element de turism cultural/educaţional. 

2. Relieful comunei din zona de  deal-campie este prielnic culturilor cerealiere si cresterii 

animalelor. Aproape 80% din suprafaţa teritoriului este ocupată de acestea. Insa, activitatile 

agricole sunt ineficiente si cu o productivitate redusa, datorita slabei forme de organizare 

asociativa, majoritatea suprafetelor agricole aflate in proprietate private fiind mici. Agricultura, 

viticultura si pomicultura sunt resurse importante pentru populaţie şi pentru economia locală, însă 

practicarea lor se face cu o productivitate foarte scăzută. Majoritatea fermelor se încadrează la 

categoriile sub şi semi-subzistenţă, peste 90% dintre exploataţiile agricole având suprafeţe sub 5 ha. 

Dezvoltarea agriculturii din teritoriu se poate face prin valoarea adăugată a produselor agricole 

şi viticole locale, dar si prin infiintarea de noi ferme mixte, prin atragerea si instalarea tinerilor in 

teritoriu. Chiar dacă o fermă rămâne la o exploataţie mică, va putea câştiga din procesarea materiei 

prime şi vânzarea produselor obţinute sub marca de tradiţional. Pentru a aborda cea de-a doua 

prioritate, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Beceni, se va concentra pe creşterea gradului 

de valorificare a produselor agricole, viticole si pomicole locale, prin dezvoltarea de ferme 

pilot/inovatoare care să demonstreze eficientizarea microfermelor, încurajarea activităţilor de 

procesare tradiţională a produselor agricole şi viticole, îmbunătăţirea capacităţii de marketing şi 

comercializare a produselor locale,dar si pe instalarea tinerilor fermieri in teritoriu. 

3. Cea de-a treia prioritate este impusă de numărul relativ mic al societăţilor private şi al 

persoanelor salariate. Cu 7 firme, 99% fiind microîntreprinderi, comuna se situează sub media 

judeţului Buzau (271 firme/10.000 locuitori). Sectoarele economice cele mai dezvoltate sunt: 

comerţul – cu o pondere de 92% şi agricultura– cu o pondere de 7%. Sectorul industrial, de 

prelucrare, are o pondere de 1% din totalul firmelor din teritoriu.  

         Prin această prioritate, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei urmăreşte dezvoltarea 

economiei din sectoarele non-agricole prin încurajarea antreprenoriatului şi atragerii de capital 

investiţional în zonă. Dezvoltarea economică a teritoriului este susţinută astfel de trei piloni: 

economic,  agricol şi sector tertiar. Prin echilibrarea celor trei priorităţi ţintim astfel abordarea unei 

probleme importante pentru aceasta comuna şi anume, tendinţa de îmbătrânire şi depopulare, 

specifică zonelor rurale, predominant agrare. IMM-urile şi investiţiile străine oferă tinerilor şansa 

ocupării şi dezvoltării profesionale, atât ca antreprenori, cât şi ca angajaţi. Serviciile şi produsele 

locale pot contribui substantial la dezvoltarea economiei teritoriului. 
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PRIORITĂŢI DE FINANTARE 
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VI. DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI 

6.1.Funcţii de implementare ale strategiei şi actorii implicaţi 

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea orientării la nivelurile de dezvoltare administrative, pe plan naţional, regional şi 

judeţean s-au adoptat documentele care stau la baza orientării, întocmirii proiectelor, implementării 

lor, a monitorizării şi finalizării acestora. Astfel, Planul Naţional de Dezvoltare, Programul de 

guvernare, Planul Naţional Strategic pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Planul de Dezvoltare 

Regională, Strategia de Dezvoltare a Judeţului sunt documente în baza cărora dezvoltarea comunei 

trebuie să se materializeze într-un real succes în anii ce urmează. 

Abordarea dezvoltării locale a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor propuse pentru 

domeniile prioritare de dezvoltare ale comunei:infrastructura tehnico-edilitară și socială activitătile 
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economice pentru dezvoltarea rurală, resursele naturale şi mediul, resurse socio - umane, 

administraţia și servicii publice. 

Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru domeniile de 

dezvoltare sunt coerente şi corelate între ele, ba mai mult, se sprijină reciproc şi contribuie la 

realizarea viziunii comune privind viitorul durabil al comunei: realizarea de schimbări pozitive, 

economice şi sociale, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător. 

Dezvoltarea locală a fost abordată ca un proces prin care se urmăreşte identificarea, 

mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale, adesea subevaluate şi nefolosite la întregul 

lor potenţial. Promovarea unicităţii şi a specificului local a fost urmărită simultan cu creşterea 

valorii adăugate a produselor şi serviciilor obținute pe plan local şi destinate consumatorilor din 

afara localităţii, cu stimularea capacităţii de inovare şi adaptare la contextul şi oportunităţile 

prezente, precum şi cu diversificarea ofertei de produse şi servicii. 

Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea responsabilă, eficientă şi 

transparentă a bunurilor publice: infrastructura tehnico-edilitară, spaţiile publice inclusiv 

patrimoniului natural şi cultural care trebuie pus în valoare, fără a uita nici un moment că trebuie 

protejat şi păstrat pentru generaţiile viitoare. Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acestora 

sub formă de CAPITAL pentru dezvoltarea economică şi socială. 

Cel mai important este că ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare 

a strategiei de dezvoltare locală a comunei Robeasca fost participarea şi parteneriatul actorilor 

locali în vederea sprijinirii localnicilor şi dezvoltării de activităţi care să conducă la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii localnicilor comunei, celor care trăiesc şi gospodăresc bunurile acestor locuri. 

Spațiul rural analizat are un avantaj major prin capacitatea sa de a conserva și reconstrui cadrul 

natural ca o urmare a unei presiuni antropice scăzute asociate cu tipul exploatării economice și cu 

câmpuri extinse nealterate, căi de comunicații cu un trafic redus. Fenomenul îmbătrânirii 

demografice și dezechilibrele structurilor pe vârste ce se manifestă în prezent în majoritatea 

comunelor contribuie la scăderea pe cale naturală a populației. Dacă aceste tendințe se vor 

menține este evidentă o diminuare a dimensiunii comunităților locale exprimate printr-o creștere a 

ponderii comunelor mici și foarte mici.Comportamentul asociativ al actualilor proprietari este 

generat de gradul redus de dotare tehnică a exploatațiilor individuale, capacitatea redusă de 

muncă, determinată de vârsta înaintată a proprietarilor de pământ și de starea precară de sănătate 

și incapacitatea managerială. 

Nivelul scăzut al veniturilor din agricultură și lipsa altor activități neagricole nu au 

stimulat tinerii să rămână în mediul rural, bătrânii fiind nevoiți să lucreze singuri terenurile. 

Deaceea, o mare parte din locuitori prelungesc viața activă până la vârste înaintate. O mare parte 

dintre locuitorii de 50 - 64 ani din rural sunt activi, iar după vârsta de 65 de ani un procent destul 

de mare de persoane încă mai lucrează în agricultură. 
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Producțiile sunt modeste sau chiar foarte mici la aproape toate culturile, în principal ca 

urmare a utilizării reduse a utilajelor mecanizate și a puterii financiare scăzute care nu susține 

achiziționarea de îngrășămininte.  

Costul crescut al lucrărilor agricole îi determină pe agricultorii particulari să renunțe la 

seminţele selecţionate, la îngrășăminte, lucrările mecanizate efectuându-le cu animale, astfel 

randamentul scăzut determină astăzi suprafețe mari de terenuri neexploatate 

corespunzător.Existența unui număr mare de producători locali, fără mare putere financiară, nu a 

creat cu adevărat un climat de concurență pentru oferirea de produse la un preț acceptat, iar 

absența unor centre de prelucrare și colectare a produselor agrare susţine acest handicap al zonei. 

Pomicultura și viticultura sunt în dificultate datorită abandonului sau defrișărilor ca efect al lipsei 

de desfacere diminuându-se astfel activitatea complexelor viticole. Importanța economică și 

ecologică a pădurilor se situează la un nivel scăzut de conștientizare și se impune adoptarea unor 

măsuri care să asigure menținerea întegrității fondului forestier actual, promovarea suprafețelor 

forestiere cu rol peisagistic și de recreere, mai ales dezvoltarea activităților conexe de valorificare 

a produselor accesorii de vânătoare, pescuit și turism.Plecând de la nivelul de trai scăzut al zonei 

și de la faptul că agricultura va continua să constituie activitatea principală din cadrul 

comunităților rurale, se analizează posibilitățile creării unui sector agricol viabil și eficient. 

Aceasta se va realiza prin consolidarea exploatațiilor de natură comercială și eliminarea treptată a 

exploatațiilor caracterizate prin dominarea excesivă a autoconsumului, concomitent cu 

promovarea și extinderea unor activități alternative, de natură agricolă și nonagricolă, ca surse de 

venituri stabile și sigure pentru populația sătească. Printre acestea, se are în vedere înființarea de 

activități conexe agriculturii cum sunt: rețelele de distribuție în detaliu pentru materiile prime și 

cele referitoare la aprovizionarea cu elemente de capital fix, specifice agriculturii.  

Concomitent cu înființarea acestora se va extinde palet serviciilor neagricole cum sunt: 

agroturismul, prelucrarea produselor agroalimentare, turism rural, artizanatul, silvicultura în 

condițiile extinderii și perfecţionării procesului educațional.Cele mai acute probleme cu care se 

confruntă activitatea mesteșugărească și artizanală o constituie pe de o parte lipsa fondurilor 

pentru modernizarea producției și pe de altă parte lipsa ucenicilor tineri care să învețe și să preia 

meșteșugul. În acest moment nu există un sprijin real acordat tinerilor din spațiul rural pentru 

învățarea și dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale și stabilirea acestora în mediul rural

Gradul de educație, oferta culturală modestă și accesul redus la informații sunt de asemenea 

elemente care îngreunează procesul de dezvoltare a educaţiei.Se poate aprecia, că pe termen scurt, 

situația prezentă în microzonă ar putea prezenta tendințe de evoluție, însă pe termen mediu și 

lung. Dacă nu se intervine prin acțiuni precum încurajarea dezvoltării de activități, servicii în 

mediul rural și a unor potențiale centre polarizatoare, declinul demografic este inevitabil. 

Principalele activități economice din zonă depind de resursele naturale locale și se bazează 

doar pe agricultură. Pentru industria alimentară și extractivă este necesară o diversificare a 

economiei locale deoarece prezența activităților non-agricole, mai ales exploatarea resurselor 
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naturale și procesarea sunt practic inexistente. Dezvoltarea antreprenoriatului în zonă este slab 

reprezentată din cauza resurselor materiale limitate, al educației deficitare și mai ales din cauza 

stării precare a infrastructurii. 

 Este nevoie de o intervenție în teritoriu prin sprijinirea diversificării activităților, 

favorizând activitățile neagricole, precum și pentru dezvoltarea altor sectoare decât agricultura. 

Aceasta este necesară pentru promovarea ocupării forței de muncă, pentru ameliorarea serviciilor 

de bază, inclusiv accesul la nivel local la tehnologiile de informare și comunicare (TIC), precum și 

pentru realizarea de investiții care să facă zonele rurale mai atractive în scopul inversării tendinței 

de declin economic și social.Actorii locali vor juca un rol deosebit de important prin implicarea în 

procesul de dezvoltare, precum și prin formularea unor politici publice din diverse domenii de 

activitate. 

În baza acestor principii s-au stabilit obiectivele strategice si obiectivele specifice pentru 

fiecare din domeniile următoare: 
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6.2. Obiective strategice şi specifice pe domenii 

 

6.2.1.Infrastructură de transport si utilităţi 

 

                      Obiective strategice 

 

Îmbunatățirea și extinderea infrastructurii de transport şi utilităţi pentru creșterea calității 

vieții locuitorilor comunei și accesul nemijlocit al tuturor localnicilor şi vizitatorilor la 

infrastructură (energie electrică, apă, gaze, canalizare). 

 

Obiective specifice 

 
 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a 

rețelelor de utilități publice la nivelul întregii comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și externe; 

 Crearea unei structuri integrate de situații de urgență; 

 Reabilitarea si asfaltarea drumurilor comunale şi sateşti, a trotuarelor, construcțiilor de 

rigole  

 Realizarea rețelei de alimentare cu apă, gaze, canalizare și a stației de epurare; 

 

                Indicatori de monitorizare 

 

            număr de kilometri de reţea apă şi canalizare realizaţi; 

 număr de kilometri de reţea de gaze realizaţi; 

 număr de kilometri de drum modernizat; 

            număr de kilometri de trotuare şi rigole realizaţi; 

            număr de gopodarii în care există iluminat public; 

 număr de gospodării branşate la reţelele de apă şi canalizare
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6.2.2.Amenajarea teritoriului 

 

         Obiective strategice 

 

Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal şi luarea 

măsurilor de finalizare a proceselor de microzonare, cadastrare, precum şi măsuri de modernizare a 

drumurilor. 

 

                  Obiective specifice 

 
 Reactualizarea Planului Urbanistic General în scopul definitivării titlurilor de 

proprietate asupra terenurilor; 

 Sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa 

terenurilor agricole; 

 Efectuarea modernizării sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase şi a indicatoarelor stradale. 

 Montarea parazăpezilor şi realizarea de perdele forestiere pentru protecţia 

drumurilor comunale 

 

                  Indicatori de monitorizare 

 

               Număr de indicatoare luminoase montate; 

               Număr de indicatoare stradale montate; 

                Număr de arbori plantaţi pentru crearea de perdele forestiere; 

     Număr de titluri de proprietate eliberate; 

                Lungimea parazapezilor montate de-a lungul drumurilor 

 

6.2.3.Educaţie 

 

                   Obiective strategice 

 

Dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ şi cultură, acces la sistemul educaţional, 

punerea în valoare a patrimoniului cultural local, promovarea valorilor istorice existente pe 

teritoriul comunei şi organizarea de evenimente culturale. 

 

                   Obiective specifice 
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 Crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să satisfacă nevoile legate de 

actul educaţional; 

 Reabilitarea şimodernizarea unităților de învățământ și îmbunătățirea dotărilor; 

 Formare şi perfecţionare continuă a adulţilor în scopul împlinirii individuale prin 

educaţie; 

 Eliminarea abandonului şcolar la vârste fragede; 

 Creşterea numărul de cursanţi care au obţinut noi calificări; 

 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul 

programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi 

vocaţional; 

 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor şi a 

serviciilor oferite; 

 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de 

exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

 Dezvoltarea activităților de formare profesională pentru domeniile de dezvoltare 

cuprinse în Strategia locală (educațional, cultural, sanitar, mesteșugăresc,etc.) în vederea 

asigurării implementării acesteia; 

 Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi 

prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 

 Centre after-school; 

 Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala 

 Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei 

personalităţi; 

 Reabilitarea infrastructurii educaţionale ṣi creṣterea de unităţi unde copiii, indiferent 

de vârstă îṣi pot desfăṣura activităţi de învăţare; 

 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei 

la toţi copii la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învăţământul preşcolar; 

 

           Indicatori de monitorizare 

 

              Număr cursanţi înregistrați la fiecare formă de învăţământ iniţiată; 

 

              Număr de programe de instruire şi reconversie profesională iniţiate; 

 

               Stoparea emigrării populaţiei tinere; 

 

               Număr de copii care au abandonat şcoala la vârste fragede; 

 

 Evoluţia infracţionalităţii; 
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6.2.4.Economie 

 

                 Obiective strategice 

 

Dezvoltarea economică a comunei prin crearea condiţiilor pentru apariţia şi dezvoltarea 

mediului de afaceri bazat pe competiţie şi satisfacerea nevoilor pieţei. Promovarea unei agriculturi 

moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va genera creșterea nivelului de trai al 

populaţiei. 

 

                 Obiective specifice 

 
 Dezvoltarea de activități economice care să conducă la crearea de surse de venituri 

pentru populație din activităţi economice non-agricole și scăderea gradului de dependență a 

locuitorilor față de agricultură; 

 Înființarea de complexe comerciale și unităţi de prestări servicii; 

 Înființarea de exploatații agricole și ferme agricole prin asocierea proprietăților de 

mici dimensiuni în scopul eficientizării producției,a aplicării tehnologiilor moderne și 

performante care să conducă la realizarea culturilor și produselor specifice zonei,capabile să 

reziste concurenței de pe piața internă și europeană; 

 Promovarea de programe de formare profesională pentru acțiuni întreprinse în 

domeniul, agricol, silvic sau alimentar (diversificarea activităților în exploatațiile agricole, 

siguranţa şi igiena alimentelor, îmbunătăţirea calității producției, crearea condiţiilor pentru 

sănătatea plantelor şi bunăstarea animalelor); 

 Folosirea fertilizanților în concordanță cu prevederile standardelor Uniunii 

Europene; 

 Pregătirea tehnică prin introducerea de tehnologii noi, gestionarea durabilă a 

resurselor naturale etc; 

 Creşterea conştientizării, promovarea serviciilor de consiliere şi informare şi 

schimbul de experienţa în domeniul economiei sociale; 

 Managementul durabil al terenurilor existente pe tertioriul comunei 

 Însușirea cerințelor privind: eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de 

producție compatibile cu întreținerea și grija pentru protecția mediului 

 Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor; 

 Sprijinirea fermierilor pentru a participa la diferite târguri, expoziții, proiecte de 

succes, întruniri tematice, evenimente care pot contribui la informarea acestora şi crearea 

legăturilor cu alţi omologi din ţară şi străinate pentru schimburi de experienţă; 
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 Creșterea nivelului de viață al locuitorilor comunei prin încurajarea dezvoltării 

activităților alternative (meștesugărit, artizanat, apicultură, creșterea ciupercilor, cultivarea 

plantelor medicinale,etc); 

 Dezvoltarea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

 Urmărirea ca producţia realizată să corespundă cerinţelor pieţei; 

 Respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate, de protecţia muncii, protecţia 

mediului şi cerinţe sanitar-veterinare; 

 Crearea premizelor pentru practicarea unei agriculturi ecologice prin folosirea de 

tehnologii nepoluante asupra mediului; 

 Dezvoltarea/modernizarea de piețe și târguri în comună cu comercializarea 

produselor gospodărești proprii, agricole și de artizanat; 

 Declanșarea unor campanii pentru încurajarea și convingerea tinerilor să se întoarcă 

în localitate; 

 Dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și externe; 

 Dezvoltarea întreprinderii de servicii non-agrare; 

 Înființarea de ateliere de croitorie, prelucrarea lânei, vopsitorie ecologică, țesut, 

olărit,etc; 

 Susținerea dezvoltării antreprenoriatului local; 

 Formarea profesională (managamentul exploatațiilor agricole, utilizarea tehnicii de 

calcul, consolidarea afacerilor etc); 

 Crearea centrelor de colectare a fructelor, laptelui mai ales cel de capră,a mierii de 

albine, a produselor agroalimentare, ciuperci, plante medicinale, promovarea și susținerea 

altor produse locale; 

 Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, 

ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celor 

ecologice; 

 Politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii; 

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină rezolvarea 

operativă a tuturor problemelor agricole: 

 mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

 îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor; 

 servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

animale; 

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii; 

 Produse locale – patiserie şi panificaţie; 

 Înființarea unui centru de achiziţie şi valorificare pe piaţa externă a produselor 

provenind de la ovine şi bovine; 
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 Înființarea unui centru de prelucrare a produselor expandate; 

 Certificarea produselor bio; 

 Înființarea  unui  fabrici  de  ambalat,  congelat  legume  etc.,  precum  şi  a  unui  

depozit frigorific; 

 Construcția unei fabrici de prelucrat lapte, axată pe specialităţi de brânză etc; 

 Achiziţionarea de utilaje (tractoare noi, combine de recoltat, maşini, instalaţii, etc); 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul 

fermei; 

 Un management durabil al fondului funciar agricol şi forestier; 

 Gestionarea resurselor de apă, inclusiv surse de apă-construite, lucrări de protecţie a 

staţiilor de pompare; 

 Comasarea terenurilor agricole şi forestiere în exploataţii de mari dimensiuni care 

vor permite realizarea unor exploataţii viabile; 

 Reducerea fărâmiţării excesive a terenurilor agricole; 

 Construirea şi modernizarea drumurilor care să asigure accesul nerestricţionat la 

exploataţiile agricole şi forestiere; 

 Facilitarea accesului la surse de energie; 

 Încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin 

cooperarea cu mediul de afaceri; 

 Protecţia împotriva excesului de apă şi umiditate. 

 

                Indicatori de monitorizare 

              

 Creşterea suprafeţei agricole inclusă în forme asociative;  

 Suprafaţa ocupată de culturi ecologice;  

 Creșterea producţiei la hectar pe culturi;  

 Randamentul tehnologiilor noi, comparativ cu cele anterioare; Forţă de muncă necalificată 

angajată;  

 Numărul de persoane care au migrat spre activităţi non-agricole din localitate; 

  Rezultatele economico-financiare ale firmelor înfiinţate; 

  Număr ferme de subzistenţă care accesează fonduri europene. 
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6.2.5. Sănătate 

 

                    Obiective strategice 

 

Asigurarea condiţiilor pentru acordarea de asistenţă medicală permanentă locuitorilor 

comunei, menţinerea stării de sănătate a populaţiei, constientizarea acesteia în necesitatea 

alimentaţiei sănătoase şi a respectării condiţiilor de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 

 

                   Obiective specifice 

 
 Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 

împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii; 

 Înființarea/reabilitarea, dezvoltarea modernizarea infrastructurii socio - sanitare la 

nivelul comunei, conform standardelor europene; 

 Asigurarea de servicii de sănătate pentru persoanele cu nevoi specifice (copii, 

persoane vârstnice, femei însărcinate, etc); 

 Asigurarea serviciilor medicale de calitate tuturor locuitorilor comunei. 

 

                  Indici de monitorizare 

 

              Număr de consultatii medicale inregistrate in timp determinat; 

 

               Număr de bolnavi însănătoşiţi în urma tratamentelor aplicate; 

 

 Scăderea ratei îmbolnăvirilor. 

 

 

6.2.6.Dezvoltarea socială 

 

                Obiective strategice 

           

Dezvoltarea unor politici moderne de resurse umane menite să stimuleze forţa de muncă, să 

menţină şi să faciliteze integrarea tinerilor în viaţa social- economică, să creeze locuri de muncă, să 

îmbunătăţească serviciile de asistenţă socială. 

 

                    Obiective specifice 
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 Promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de muncă,dezvoltarea unor politici 

moderne de resurse umane; 

 Dezvoltarea de noi calificări și meserii meștesugărești care să corespundă evoluțiilor 

economice din zonă; 

 Implementarea conceptului de economie socială; 

 Sprijinirea parteneriatelor între toţi actorii relevanţi implicaţi în dezvoltarea comunităţii 

(sindicate, instituţii publice, asociaţii patronale, persoane ocupate, sectoare non-

guvernamentale, întreprinderi, mediul de afaceri şi alte asociaţii etc.); 

 Dezvoltarea serviciilor flexibile şi alternative pentru îngrijirea copiilor sau a altor membri 

de familie dependenţi pe parcursul zilei; 

 Menținerea și integrarea tinerilor în viața social-economică a comunei prin programe de 

calificare,recalificare ce pot să conducă la absorbția tinerilor pe piața muncii și să răspundă 

oportunităților locale. 

 Asigurarea de servicii sociale pentru persoanele cu nevoi specifice (copii aflați în 

dificultate, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei victime ale violenței în 

familie); 

 Programe specifice adresate femeilor interesate de avansarea în carieră, inclusiv sprijin 

pentru iniţierea unei afaceri; 

 Programe de sprijin concentrate pe eliminarea ideilor stereotipe privind genul în societate 

 Campanii de conştientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de 

fiinţe umane, violenţei domestice; 

 Sprijinirea membrilor familiilor dependente de serviciile de asistenţă şi alte activităţi 

asociate pentru a le permite să participe pe piaţa muncii; 

 Imbunătățirea serviciilor de asistență socială; 

 Înfiinţarea unui centru pentru consilierea persoanelor cu probleme; 

 Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială; 

 Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice; 

 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica specialităţii (abilitare 

didactică preṣcolară), management educaţional (managementul procesului didactic), 

consiliere ṣi orientare a tinerilor, utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi 

comportamentală (educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea 

barierelor învăţării, dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc; 

 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii. 

 

              Indicatori de monitorizare 

 

 Număr cursanţi înregistrați la fiecare formă de învăţământ iniţiată;  

 Număr locuri de muncă create în activităţi non-agricole; 
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  Număr de persoane asistate social; 

  Număr de programe de instruire şi reconversie profesională iniţiate;  

 Stoparea emigrării populaţiei tinere; Evoluţia infracţionalităţii; 

 Număr de persoane vârstnice ṣi persoane defavorizate îngrijite în centrele speciale. 

 

6.2.7.Mediu 

 

                   Obiective strategice 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin investiţii în protejarea comunităţii de 

riscurile naturale, activităţi cu privire la conştientizarea locuitorilor cu privire la importanţa pe care 

o are un mediu curat în menţinerea sănătăţii, investiţii în colectarea, transportul şi depozitarea 

corespunzătoare a deşeurilor menajere. 

 

                  Obiective specifice 

 
 Protejarea și îmbunătățirea calității mediului, curățarea si ecologizarea cursurilor de apă, 

promovarea practicilor de cultură ecologică; 

 Valorificarea resurselor locale (vânt, raze solare, deșeuri) pentru producerea de energii 

alternative (solară, eoliană,etc) realizându-se implicit independența energetică parţială a 

comunei; 

 Realizarea unui management integrat al deșeurilor (colectare selectivă, depozitare în spații 

special amenajate corespunzător standardelor europene); 

 Susținerea unor campanii de educare și informare a cetățenilor în vederea strângerii și 

depozitării corespunzătoare a deșeurilor și protejarea mediului înconjurator; 

 Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând 

valoarea serviciilor ecosistemelor; 

 Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, lucrând aproape 

cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile; 

 Încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi reciclate; 

 Susținerea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la importanţa protejării 

mediului înconjurător; 

 Promovarea acţiunilor ecologice cu scopul de a creṣte spiritual civic. 

 

              Indicatori de monitorizare 

 

 Număr de cursanți înregistrați la cursuri de specialitate de mediu; 

  Număr de acțiuni întreprinse pentru plantarea de pomi; 
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 Număr de acţiuni de ecologizare 

 Număr de participanti la acţiunile de plantare copaci; 

 Număr de participanți la acțiuni de colectare a deșeurilor; 

 Gradul de curățenie al comunei. 

 Cantitatea de deşeuri menajere şi animale care este prelucrată ecologic. 

 

6.2.8. Cultură, sport şi agreement 

 

                Obiective strategice 

 

Dezvoltarea infrastructurii pentru învăţământ şi cultură, acces la sistemul educaţional, 

punerea în valoare a patrimoniului cultural local, promovarea valorilor istorice existente pe 

teritoriul comunei şi organizarea de evenimente culturale. 

 

                  Obiective specifice 

 
 Promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

 Crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să satisfacă nevoile 

legate de actul educaţional; 

 Posibilitatea de formare şi perfectionare continuă a adulţilor în scopul împlinirii 

individuale prin educaţie; 

 Practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare; 

 Eliminarea abandonului şcolar la vârste fragede; 

 Reabilitarea, înființarea, modernizarea infrastructurii sportive și de agrement la 

nivelul întregii comune; 

 Reabilitarea, înființarea, modernizarea infrastructurii sportive și de agrement la 

nivelul întregii comune; 

 Practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare; 

 Amenajarea unor spaţii pentru petrecerea timpului liber (terenuri de sport); 

 Punerea in valoare a patrimoniului cultural ; 

 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovaţiei; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii 

sportive; 

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (construirea unui cămin cultural 

în scopul desfaşurării de evenimente culturale periodice); 

 Investiţii legate de activităţi recreaţionale: alei pentru plimbări, plimbări cu mijloace 

de transport tradiţionale; 

 Promovarea sărbătorii locale a comunei; 
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 Valorificarea tradițiilor, obiceiurilor locale și atragerea tinerilor în acțiuni de perma-

nentizare a acestora; 

 Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii, piste pentru biciclişti/role, centre de zi 

unde copiii pot sta după terminarea orelor de curs pentru a-ṣi face temele, pentru a citi etc; 

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin 

susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi 

de interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 Valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea infrastructurii de 

agrement; 

 Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale. 

 

                 Indicatori de monitorizare 

 

 

 Număr cursanţi înregistrați la orice formă de învăţământ iniţiată; 

 Număr de activităţi cultural artistice organizate pe an; 

 Număr de unităţi de culturăreabilitate/nou înfiinţate; 

 Număr de locuri de agreement amenajate în comuna; 

 Număr de copii care au abandonat şcoala la vârste fragede; 

 Creşterea interesului pentru zonă a posibililor investitori; 

 Număr de parcuri ṣi locuri de joacă amenajate pentru locuitorii comunei. 

 

6.2.9.Turism 

 

                 Obiective strategice 

 

Promovarea potenţialului turistic, stimularea înfiinţării şi dezvoltării unităţilor de turism, 

amenajarea spaţiilor cu bălţi pentru pescuit, campare agrement. 

 

                Obiective specifice 

 
 Promovarea potențialului turistic al comunei, concomitent cu facilitarea accesului la 

informație și la produsul turistic; 

 Stimularea investițiilor în turism; 

 Valorificarea resurselor naturale pentru practicarea sportului şi turismului; 

 Conṣtientizarea cetățenilor de avantajele introducerii gospodăriei în circuitul agroturistic; 

 Stimularea dezvoltării de IMM-uri prestatoare de servicii pentru populație și pentru agenții 

economici; 
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 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a 

resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism; 

 Construcţia, şi dotarea structurilor de primire turistice; 

 Construirea şi modernizarea infrastructurii aferente capacităţilor de cazare precum sisteme de 

apă/apă uzată, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile; 

 Elaborarea de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare; 

 Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, 

apă curentă, iluminat etc). 

 

             Indicatori de monitorizare 

 

 Număr de angajați localnici; 

 Număr de unități turistice înființate; 

 Număr de unităţi comerciale noi; 

 Număr de unități prestatoare de servicii înființate; 

 Pachet de servicii oferite de unitățile de turism din comună; 

 Număr de gospodării introduse în circuitul agroturistic. 

 

6.2.10. Administraţie şi servicii publice 

 

            Obiective strategice 

 

Crearea unui cadru adecvat de informare şi comunicare cu cetăţenii, îmbunătăţirea relaţiei 

dintre autorităţi şi locuitorii comunei pentru o conlucrare cât mai dinamică şi democrată, cooperare 

interinstituţională internă şi externă. 

 

               Obiective specifice  

 
 Aplicarea reformei în cadrul administrației publice; 

 Eficientizarea și creșterea calitativă a serviciilor; 

 Asigurarea cadrului necesar informării și comunicării la timp a personalului 

administrației locale cu cetățeanul comunei; 

 Permanentizarea dialogului cu cetățenii și atragerea maselor de cetățeni la rezolvarea 

problemelor comunei; 

 Inițierea unui program în parteneriat cu biserica pentru asistarea bătrânilor; 

 Elaborarea şi implementarea unor programe de identificare, urmărire și ajutorare locală a 

familiilor defavorizate în baza standardelor elaborate de Sistemul Public de Asistență 
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Socială (S.P.A.S.), în urma efectuării anchetelor Introducerea de noi instrumente şi 

tehnologii; 

 Creṣterea fondului de locuinţe; 

 Ȋmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei; 

 Elaborare de studii de piaţă şi activităţi de promovare; 

 Participarea la târguri internaţionale, expoziţii şi misiuni economice; 

 Achiziţia de servicii de consultanţă specializată; 

 Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică pentru 

personalul de conducere din administraţia publică; 

 Îmbunătăţirea managementului calităţii; 

 Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea; 

 Iniţierea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, 

administratori publici profesionişti, asociaţii de dezvoltare intercomunitare; 

 Dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local; 

 Folosirea instrumentelor electronice (portaluri internet , baze de date); 

 Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice; 

 Implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice; 

 Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative; 

 Elaborarea unor proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor, 

inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente; 

 Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi 

reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni; 

 Stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a funcţionarilor publici prin 

norme şi reguli care pot fi puse efectiv în aplicare; 

 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei actului 

administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile pentru opinia publică; 

 Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de 

târguri pieţe en-gros; 

 Achiziţionarea unui microbuz care să asigure transportul public pentru comunitatea 

locală şi amenajarea de staţii de autobuz; 

 Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor 

comunităţi; 

 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de dezăpezire de 

întreţinere spaţii verzi etc.); 

 Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a aşezămintelor culturale 

(biblioteci, cămine culturale, centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiţionale 
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etc.), inclusiv achiziţionarea de costume populare utilizate de acestea în vederea promovării 

patrimoniului cultural imaterial,  

 Stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de 

dezvoltare locală. 

 

                   Indicatori de monitorizare  

 

 Număr de petiții ale localnicilor rezolvate; 

 Număr de reclamații înregistrate; 

 Număr de întâlniri organizate cu cetățenii; 

 Număr de participanți la dezbateri; 

 Număr de probleme rezolvate la inițiativa cetățenilor; 

 Număr de acțiuni realizate în parteneriat cu alte instituții (școală, biserică, oameni de 

afaceri, alte localități) 
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 VII.Procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala 

           

 Structura generală a implicării factorilor locali în procesul de elaborare a strategiei  

de dezvoltare locala s-a bazat pe următorii paşi: 

 informarea factorilor de decizie asupra caracteristicilor, rolurilor, etapelor şi 

rezultatelor strategiei integrate a comunei, pornind de la  prioritatile stabilite prin Strategia 

de  Dezvoltare Locala si imbinarea acestora cu principiile abordarii Programului Leader si a 

altor Programe Operationale de Dezvoltare; 

 implicarea factorilor tehnici în procesul de elaborare a strategiei, proces de lucru 

efectiv la strategia de dezvoltare a comunei Beceni; 

 implicarea comunităţii prin iniţierea unor chestionare asupra aspectelor problematice 

şi a potenţialului distinctiv al comunei; 

 Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala a parcurs majoritatea etapelor 

consacrate: 

 examinarea situaţiei existente; 

 analiza datelor; 

 formularea diagnozei; 

 formularea viziunii de dezvoltare; 

 identificarea şi detalierea obiectivelor strategice de dezvoltare; 

 identificarea programelor şi a proiectelor care decurg din obiectivele de dezvoltare durabilă 

a comunei; 

          În cadrul acestor etape, cele două demersuri, de cercetare şi participativ, s-au desfăşurat 

simultan, în procesul de analiza cu elementele care ţin de activitatea curentă a actorilor locali. 

          Metodologia consultării partenerilor locali aplicată la nivelul parteneriatului creat a fost 

conturată în jurul principiilor participative în dezvoltarea locală, prin implicarea factorilor interesați 

în procesele de informare, consultare, participare la luarea deciziilor și diseminare a rezultatelor 

obținute. Consultările au vizat toate etapele majore ale procesului de elaborare a strategiei, de la 

stabilirea etapelor, conținutului și calendarului de activități aferent și a factorilor importanți care să 

fie implicați, la elaborarea proceselor de comunicare la nivelul actorilor din teritoriu cu privire la 

implementarea activităților de pregătie a strategiei. Acestei etape i s-a adăugat cea de formare a 

echipei de lucru la nivelul comunitatii  și  de trecere la pașii propriu ziși de elaborare a strategiei – 

culegere și analiză de date, analiza SWOT și diagnoza, elaborarea direcțiilor principale de 

dezvoltare și prioritizarea acestora. 

           Etapa a treia a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala a constat într-o 

discutare detaliată a obiectivelor și măsurilor propuse și de identificare și înțelegere a mecanismelor 

necesare implementării lor – mecanismul de implementare a strategiei, mecanismul de comunicare-
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informare cu beneficiarii, sistemul de monitorizare, evaluare și control, precum și a resurselor 

existente și a celor necesare implementării strategiei.  

            Rezultatele procesului consultativ,  au fost făcute publice în urma parcurgerii fiecărei etape 

prin diseminarea de informații si organizarea de discuții cu grupuri de interes reprezentative - 

oameni de afaceri de la nivelul comunei, minorități, cadre didactice, publicarea și distribuirea unui 

număr de broșuri cuprinzând propunerile de strategie. 

Constituirea echipei de lucru 

      În cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei, s-au 

constituit două grupuri de lucru cu sarcini precise în elaborarea documentului strategic: 

 Unul, pentru elaborarea metodologiei de lucru şi conceperea strategiei de dezvoltare 

locală constituit din 2 experţi.  

 Unul, pentru procesul de culegere de date necesar în elaborarea analizei diagnostic 

format din 2 culegători de date.   

Pe tot parcursul procesului de culegere de date, schimbul de informaţii între membrii celor 

două grupuri de lucru s-a realizat în cadrul unor şedinţe tematice, întâlniri de grup şi 

discuţii. 

 Culegerea de date 

           În procesul de culegere de date, au fost implicaţi 6 culegători de date pentru cele 9 sate ale 

comunei. Echipa responsabilă cu elaborarea metodologiei de lucru a conceput pentru fiecare sat fişe 

de culegere de date pentru următoarele domenii: geografie şi patrimoniul de mediu, patrimoniul 

cultural, agricultură, economie, educaţie, servicii de sănătate şi medico-sociale, activităţi recreative, 

administraţie locală, sectorul asociativ (ONG), bilanţul politicilor de dezvoltare şi protecţia 

mediului. 

            Fişele de culegere de date au fost prezentate şi discutate împreună cu culegătorii de date din 

comuna în cadrul unei întâlniri de lucru. În cadrul acestei întâlniri, au fost  discutate următoarele 

subiecte: prezentarea şi analizarea fişelor de culegere de date, stabilirea responsabilităţilor 

culegătorilor de date, termenii de referinţă, modalităţile de comunicare şi consultare între membrii 

echipei.  În procesul de culegere de date, au fost folosite următoarele surse de informaţii: 

 Interviuri cu factori de interes din comuna (autorităţi publice, funcţionari publici, cadre 

didactice, cadre medicale, cetăţeni, reprezentanţi ai structurilor asociative (ONG, asociaţii agricole, 

grupuri de iniţiativă), alţi lideri ai comunităţii locale. 

 Discuţii cu reprezentantii sectorului privat din comuna. Consultarea acestora în etapa de 

culegere de date din teritoriu s-a realizat atât în cadrul unor discuţii individuale, cât şi cu prilejul 

întâlnirilor programate. 

 Consultarea documentelor strategice locale, judeţene şi naţionale: strategiile 

localităţilor din teritoriu, monografiile locale, hotărârile Consiliului Local, organigrama Primăriei, 

registrul agricol, alte documente aflate în arhiva  Primăriei, planuri strategice de dezvoltare 

durabilă, planuri de dezvoltare locală, planuri de şcolarizare locale, strategiile judeţene, strategiile 
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naţionale şi PNDR. 

 Consultarea altor surse de informare: sit-ul Primăriei şi ale altor instituţii publice 

judeţene şi naţionale, broşuri, publicaţii locale etc. 

 Solicitarea de date statistice centralizate din partea Direcţiei de Statistică Buzau, Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzau.  

Organizarea  echipei de lucru 

           După centralizarea datelor din comuna, echipa responsabilă cu elaborarea documentului 

strategic a iniţiat procesul de scriere propriu-zisă a strategiei de dezvoltare a comunei, capitolul de 

analiză diagnostic. Informaţiile din teritoriu au fost corelate şi cu informaţii obţinute fie prin 

consultarea unor specialişti în domeniu de la nivel judeţean, fie prin analiza documentelor 

strategice judeţene şi naţionale. 

Colaborarea dintre actorii sociali, privaţi şi publici din comuna de faţă a presupus 

respectarea constantă a principiilor de bună practică ale oricărui parteneriat: informare, consultare, 

participare, responsabilitate, profesionalism, respect reciproc şi respectarea standardelor 

profesionale şi de etică. 

             Pe parcursul elaborarii strategiei de dezvoltare locala, pe principiul „combinării 

competenţelor” au avut loc 4 întâlniri cu comunitatea locala: 

 O întâlnire iniţială de prezentare a necesitatii strategiei de dezvoltare locala  

             În cadrul acestei întâlniri, s-a realizat o prezentare a diagnosticului pe teme, a avut loc un 

schimb şi aport de  idei noi; Întâlnirea a fost organizată în sala de şedinţe a Consiliului Local.   

O întâlnire de prezentare şi îmbunătăţire a analizei diagnostic, a analizei SWOT şi 

stabilirea priorităţilor de dezvoltare a comunei, intâlnire ce a avut loc la Beceni. 

  O intalnire de lucru pentru stabilirea masurilor de dezvoltare locala.  

             Au fost prezentate informaţii suplimentare pentru completarea analizei diagnostic. De 

asemenea, au fost analizate punctele tari şi punctele slabe ale comunei şi  în baza acestora, au fost 

propuse priorităţile de dezvoltare. 

 O întâlnire de validare a strategiei, ce a avut loc la Beceni.  

            Cele mai importante puncte ale acestei întâlniri discutate de membrii echipei de elaborare a 

strategiei au fost: strategia finala de dezvoltare locala a comunei, stabilirea  proiectelor ce urmează 

a fi finanţate prin intermediul strategiei. 
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VIII.Procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala 

            

Trebuie menţionat faptul că metodologia acestor întâlniri a combinat metode variate, 

inovatoare şi adaptate specificului participanţilor pentru prezentarea informaţiilor din comuna 

(analiza diagnostic) şi analizarea problemelor şi a direcţiilor de dezvoltare: prezentări, discuţii pe 

grupuri mici, discuţii în plen, brainstorming, formularea de viziuni şi scenarii şi cafeneaua publică.  

            Dintre acestea, cea mai inovatoare este cafeneaua publică, metodă de dialog activ, schimb 

de informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. Este şi o metodă foarte bună de consultare şi 

participare a publicului la luarea deciziilor. Dezbaterea sub această formă a avut ca temă analiza 

SWOT a comunei, partenerii la cafenea fiind aşezaţi la mese de câte 5-6 persoane, la fiecare masă 

dezbătându-se un aspect al problemei în discuţie şi, evident, servindu-se cafea şi răcoritoare. 

Discuţiile moderate de „gazdele” meselor au fost extrem de constructive şi logice, iar atmosfera 

creată a avut şi rolul de a întări relaţiile dintre cei 11  membri impicați in elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala. 

            Dezvoltarea locală va fi realizată prin eforturile comune ale sectorului public, sectorului  

privat şi cel al societăţii civile, organizate sub forma unei bune colaborari la nivel de teritoriu.   

Deşi  influenţa administraţiei  publice  centrale  asupra dezvoltării locale este  încă semnificativă  în 

România, rolul acesteia se limitează treptat la asigurarea stabilităţii  macroeconomice, 

reglementarea cadrului  legal  şi  instituţional naţional,  distribuirea veniturilor. Odată cu  

descentralizarea  şi  deconcentrarea   serviciilor   publice  a  sporit  influenţa administraţiei publice 

locale. 

Administraţia  publică  locală  (APL)  este  considerta  principalul agent al dezvoltării 

locale. Aceasta se compune atât din aleşii locali cât şi din personalul  angajat în structura 

executivului. Ambele componente joacă un rol decisiv în asigurarea conducerii şi finanţării 

procesului de dezvoltare  locală.  

Cele  mai  importante   sarcini  privind  sprijinirea dezvoltării locale de către 

administraţia  publică  locală se referă la: 

 a) Analiza situaţiei existente.  

           Administraţia publică locală  a realizat  o bază  de  date  privind  situaţia  reală  in ceea ce 

priveste dezvoltărea comunităţii. Pentru a realiza acest scop, APL a colectat informaţiie conomice, 

sociale şi de mediu, care au inclus date referitoare  la resursele  locale, potenţialul  economic  şi  

uman  existent,  activităţile economice  curente  etc.  Baza de  date  creată  a   conturat  profilul 

localităţii. Utilizând efectiv informaţiile  colectate,  autorităţile  locale  cu sprijinul Grupelor de 

Lucru Consultative si al echipei de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, au evidenţiat 

punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii, precum şi oportunităţile şi ameninţările / riscurile 

(influenţa negativă a factorilor externi)  ce  pot  apărea  în  procesul  de  dezvoltare  locală . Datele 

respective au fost  folosite, mai ales, în procesul de planificare strategică participativă şi în 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei. 
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           b) Managementul   procesului.   

           Dezvoltarea locală este realizată prin conducerea  efectivă  de  către   administraţia   publică  

locală. Progresul comunităţii este asigurat de capacitatea liderilor locali de a adopta cele mai reuşite 

decizii în funcţie de noile condiţii economice, sociale  şi  de  mediu. În calitate de  conducător,  

APL  trebuie să cunoască foarte bine resursele  umane,  intelectuale  şi  financiare ale comunităţii 

locale pentru  a  realiza obiectivele  propuse. APL elaborează / realizează programele de dezvoltare 

şi stabileşte scopuri  şi  obiective pe termen scurt, mediu şi lung pentru îndeplinirea acestora. 

Procesul de  conducere  este  foarte  important  în  promovarea  şi  dezvoltarea politicilor şi 

programelor de dezvoltare locala. 

 c) Managementul  proiectelor. 

            Este o funcţie importantă a APL, ce ţine de administrarea programelor şi  a  politicilor 

dezvoltării locale. Aceasta  include  conceperea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea  

politicilor, programelor  şi  proiectelor la nivel de comunitate.  

            O planificare strategică reuşită  presupune,  în  primul  rând,  asigurarea suportului financiar  

în realizarea obiectivelor propuse. Identificarea  proiectelor în funcţie  de  priorităţi este o problemă 

majoră pentru APL. 

 Tocmai de aceea, rolul unui parteneriat public-privat este semnificativ pentru o dezvoltare 

socio - economica coerenta. Administraţia publică locală poate furniza servicii direct sau poate  

încheia  contracte   cu  sectorul  privat pentru a asigura  furnizarea  acestora. Eforturile  sectorului  

public nu trebuie să suplinească sectorul  privat, acolo unde acest sector  doreşte  şi  aplică 

investiţiile  necesare.   

           Administraţia  publică  locală  va sprijini  financiar proiectele de  dezvoltare locală  din 

cadrul Strategiei, din care face parte, aplicate pe teritoriul sau.Chiar investiţii nesemnificative, 

făcute de APL, pot semnala unor potenţiali investitori faptul că autorităţile locale sunt angajate în 

realizarea unui proiect de dezvoltare locală .  

Sectorul privat  constituie un alt agent important  al procesului de dezvoltare locală a 

comunei. Serviciile pe care le poate oferi sectorul privat sunt : 

         1. Sursa cea mai importantă  de locuri  de muncă, precum şi o sursă principală de  investiţii  şi  

de  finanţare  a  proiectelor   de  dezvoltare cuprinse in strategia de dezvoltare.                                                                                                                       

          2. Acordarea  de  consultanţă  agenţilor economici începători în privinţa  operării  pe   piaţa 

liberă, îndrumând  acest sector   în domeniul planificării strategice din  cadrul dezvoltării socio-

economice a comunei; 

          3. Prin  intermediul  reprezentanţilor   sectorului  privat  se  pot  oferi informaţii altor firme 

despre  proiectele ce  se  desfăşoar în comunitatile rurale din cadrul teritoriului, se pot  contacta  şi 

implica agenţii  economici  care pot  fi utili în cadrul procesului de dezvoltare locală. 

Societatea civilă   

            Relaţia dintre autorităţile locale şi  cetăţenii  pe care  acestea îi  deservesc  reprezintă   cel  

mai   important  factor în evaluarea  dezvoltarii socio - economice   locale.  
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 Această relaţie  depinde foarte mult de experienţa ambelor părţi şi de dorinţa  lor de 

colaborare in cadrul comunitatii. Persoanele fizice din comunitatile rurale sunt acelea care sprijină 

sau din contră se opun atunci  când  este  vorba  de  un  program  de  planificare   strategică  

participativă  (PSP). Dialogul  începe  atunci  când  ambele  părţi  sunt interesate   de  soluţionarea   

problemelor   existente   şi  convinse  de fezabilitatea unor soluţii agreate în comun. 

Organizaţiile neguvernamentale (ONG)  se caracterizează printr-o  mare varietate  a 

direcţiilor lor de acţiune. ONG-urile joacă un  rol  important  în  identificarea unor  probleme, care  

pe moment sunt trecute  cu  vederea de către autorităţile locale.  

           Prin utilizarea propriilor resurse  şi capacităţilor organizatorice, acestea contribuie   

substanţial la  realizarea  obiectivelor  care  ţin  şi  de  dezvoltarea  locală.  

ONG-urile pot  acoperi  anumite  necesităţi  ale comunităţii,  oferind  servicii de înaltă calitate şi  

deseori mai  ieftine în comparaţie cu cele ale sectorului public.  

            Dar, acestea nu pot fi privite nicidecum ca „alternative” ale administraţiei publice locale. 

ONG-urile nu vor substitui niciodată administraţia publică locală şi nu vor realiza sarcinile  

acesteia,  ci  doar  completează  activitatea  administrativă  şi oferă  soluţii  complementare,  

deschizând  calea  spre o buna  colaborare  cu  administraţia publică locală la nivel de comuna. 

Principiile care stau la baza strategiei de comunicare sunt: 

 transparența (capacitatea de a furniza informație obiectivă ş i  corectă referitoare la 

implementarea strategiei); 

 flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern şi 

extern); 

 eficiența (utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim); 

 particularitatea (suplimentar faţă de informaţiile cu caracter general, mesajele pot fi 

construite în funcţie de specificul fiecărui grup ţintă). 

Grupurile ţintă ale mecanismului de comunicare - informare sunt: 

 Potenţialii beneficiari aşa cum sunt ei definiți în fișele de măsuri; 

 Partenerii implicați în elaborarea şi implementarea strategiei (reprezentanți ai instituţiilor 

administraţiei publice locale de la nivelul comunei, reprezentanți ai partenerilor din sectorul 

economic şi de afaceri, reprezentanți ai sectorului societății civile); 

 Publicul general - atât la nivelul teritoriului, cât şi la nivel județean şi regional (cetăţeni care 

pot fi afectați pozitiv sau negativ prin implementarea strategiei de dezvoltare locală). 

          

Mijloacele de comunicare care vor fi utilizate în cadrul mecanismului de comunicare – 

informare vor cuprinde cel puțin următoarele, fără însă a se limita doar la acestea, (astfel, pe 

măsură ce strategia este implementată, în baza monitorizărilor privind activitatea de comunicare, 

personalul APL poate decide adăugarea de noi instrumente adecvate situațiilor întâlnite sau 

reprioritizarea celor menționate): 

 Un site web special dedicat comunei; 
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 Conferinţe, seminarii şi workshop-uri; 

 Conferinţe de presă/comunicate de presă; 

 Grupuri de lucru; 

 Caravane în teritoriu; 

 Listă cu întrebări frecvente (FAQs) afişată pe site; 

 Materiale de prezentare tipărite şi audio-video (buletine informative, afișe, filme 

documentare, broșuri, fluturaşi, cărți de vizită etc.); 

 Materiale de prezentare electronice; 

  Multiplicatori ai informaţiilor relevante 

        Va fi conturată la nivelul comunei o rețea informală de multiplicatori de mesaje pentru a 

maximiza impactul diseminării informaţiilor asupra diferitelor grupuri ţintă.  

        Principalii multiplicatori de informaţii sunt cetatenii implicate in procesul de elaborare a 

strategiei la nivelul comunei. Prin intermediul mijloacelor de comunicare proprii, aceștia vor 

disemina informațiile primite de la APL către alți membri ai grupurilor țintă.   

Activităţi de comunicare - informare 

        Activităţile de comunicare se vor concentra în două direcţii: 

 Furnizarea de informaţii privind implementarea strategiei; 

 Informări cu privire la performanţele activităţii APL referitoare la implementarea strategiei. 

 Crearea şi menţinerea la zi a unui site al APL 

         Presupune crearea unei „biblioteci” a documentelor şi informaţiilor utilizate de-a lungul 

implementării strategiei. Tot prin intermediul site-ului, pot fi puse la dispoziţia publicurilor ţintă şi 

rapoarte, sinteze intermediare şi finale asupra rezultatelor implementării strategiei. Acest 

instrument va oferi vizibilitate şi către publicurile ţintă care nu sunt neapărat localizate la nivelul 

comunitatii. 

         Pentru crearea site-ului, vor fi elaborate specificații tehnice şi de conținut adecvate, printre 

care un minimum va cuprinde: 

 pagina iniţială – prezentarea generală a comunei (cu inserarea elementelor de identitate 

vizuală – logo); 

 componenţa (link către pagina oficială a localităţii aparţinând teritoriului); 

 harta regiunii cu marcarea localităţilor centru de comună/oraş; 

 prezentare APL (organigramă, echipă, contacte); 

 prezentarea echipei implicate in realizarea strategiei; 

 strategia de dezvoltare a comunei (pe capitole), cu posibilitatea adăugării unui modul 

dedicat proiectelor gestionate – care să poată realiza rapoarte de căutare; 

 media (încărcare galerie foto/video); 

 link-uri utile (către instituţii relevante, PNDR,POR etc.); 

 finanţatori; 
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 parteneri; 

 (resurse utile – cu posibilitatea de încărcare de documente); 

 noutăţi; contact. 

Diseminarea rezultatelor implementării strategiei 

      Va fi realizată atât la nivelul APL, prin instrumentele şi mijloacele menţionate, cât şi al 

beneficiarilor programelor de finanţare. Este de aşteptat ca printre clauzele contractuale să se 

regăsească şi una referitoare la obligaţiile de promovare a liniilor de finanţare prin care se 

implementează proiectele. 

Monitorizarea şi evaluarea eficienței mecanismului de comunicare şi informare 

      Vor fi realizate rapoarte privind comunicarea – informarea şi rapoarte semestriale privind 

acoperirea mass-media.Monitorizarea trebuie înțeleasă ca o urmărire a progresului unui proiect prin 

examinarea conformității performanței implementării cu obiectivele, indicatorii și planificarea 

acțiunilor din cererea de finanțare și contractul de finanțare a proiectului. 

       Monitorizarea internă este o funcție a managementului – managementul corect și eficient al 

unui proiect nu poate exista fără o monitorizare judicioasă a timpului și calendarului de 

implementare a strategiei, a resurselor alocate, a activității echipei de management și de 

implementare aacesteia. Urmărirea constantă asigură și o execuție clară și rapidă a proiectului. 

Cadrul de monitorizare a strategiei de dezvoltare locala: 

             Mecanismul intern de urmărire a strategiei are câteva elemente principale: o persoană/ 

echipă desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea, un plan de monitorizare, 

instrumente de urmărire a principalelor aspecte ale proiectului și de colectare a datelor, instrumente 

de raportare și asigurare feedback-ului și sugestiilor de măsuri corective propuse de monitorizare 

(raport de monitorizare), un mecanism de comunicare între echipa de management și implementare 

pe de o parte și persoana/echipa care este responsabilă de monitorizare.                                  

Sistemul de monitorizare 

             Progresul, eficienţa şi eficacitatea Strategiei de Dezvoltare Locala în raport cu obiectivele 

stabilite vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat şi de impact. 

Indicatorii principali menţionaţi, la care se adaugă şi indicatori financiari, sunt elaboraţi la nivelul 

fişelor de proiect în aşa fel încât să fie în concordanţă cu indicatorii stabiliti şi cu direcţiile 

strategice prevăzute de aceasta. Sistemul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice şi a 

indicatorilor de monitorizare conform prevederilor din strategie.   

Adiţional faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare proiect, sistemul de monitorizare şi evaluare 

va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare fază a implementării strategiei în 

care este inclus. 
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Metode  utilizate Etapele  procesului de  planificare  strategică 

 

Ateliere de Lucru  

Echipa de coordonare 

si planificare 

Grupurile de lucru consultative mixte si membrii echipei de 

planificare schiţează viitorul dorit de  comuna. 

 Se  analizează şi  se  dezbat  rezultatele muncii   grupurilor de 

lucru consultative şi,  prin  integrarea  tuturor  ideilor, se 

elaborează  Viziunea de dezvoltare a  comunei,  pentru  

orizontul de timp  stabilit,  care   va   fi   adoptată   de   către 

participanţi  prin  consens.  În  cadrul viziunii se identifică 

domeniile strategice  prioritare  de dezvoltare a comunei. 

 
Ateliere de lucru 

Echipa de coordonare 

si planificare 

Obiectivele strategice de  dezvoltare locală a  comunei 

 Intâlnirile   de  lucru  ale  echipei  de planificare se axează  pe 

determinarea obiectivelor strategice de 

dezvoltare,corespunzătoare fiecărui domeniu strategic. 

 Rezultatele fiecărui grup de  lucru consultativ,  sunt dezbătute şi  

analizate în plen şi, prin consens, sunt adoptate obiectivele 

finale. 

Ateliere de lucru 

Echipa de coordonare 

si planificare 

Programele şi proiectele de dezvoltare a comunei 

 Urmând aceeaşi  metodologie  de lucru facilitat (în  grupuri de 

lucru consultative), se  identifică priorităţile de dezvoltare ale  

comunei,   rezultând, în cadrul fiecărui obiectiv strategic, idei de  

programe şi proiecte  importante,  realiste, fezabile şi  care 

implică   angajamentul   asumat  al  factorilor  de decizie şi al 

membrilor comunităţilor din comuna, precum si al 

parteneriatului – privat. 

Atelier de lucru 

Echipa de coordonare 

si planificare 

Structura de sprijin pentru implementarea, monitorizarea şi 

evaluarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

 În  cadrul întâlnirii  de  lucru  facilitată, membrii echipei de 

coordonare si planificare, ca reprezentanţi ai instituţiilor, 

sectorului privat sau ai grupurilor de cetăţeni, îşi negociază 

rolurile şi responsabilităţile privind realizarea Strategiei de 

dezvoltare  locală  a comunei,  rezultând  şi  o propunere de 

creare  a unei structuri  locale pentru  implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea Strategiei de  dezvoltare locala 

integrata a comunei. 
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Atelier de lucru 

Echipa de 

coordonare si 

planificare 

Documentul final 

 Strategia de Dezvoltare Locala va fi redactat  şi completat cu 

tipuri de indicatori  ai implementării Strategiei şi cu posibile 

surse de finanţare ale programelor şi proiectelor  din cadrul 

Strategiei de dezvoltare locală a comunei.  

 Aprobarea si validarea Strategiei de Dezvoltare Locala a 

comunei Beceni, Judetul Buzau. 
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FIŞE DE PROIECTE  

IDENTIFICATE PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 PE SECTOARE DE ACTIVITATE 

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI TRANSPORT 

 

1 ÎNTREȚINEREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR 

COMUNALE ŞI SATESTI 

DRUMURILOR SĂTEȘTI DIN LOCALITĂȚILE COMPONENTE 

COMUNEI BECENI 

2 REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ŞI DE TROTUARE ÎN LOCALITĂȚILE 

COMPONENTE ALE COMUNEI BECENI 

3 EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ 

ÎN TOATE LOCALITĂŢILE COMPONENTE COMUNEI 

BBBECENIBECENI 4 EXECUȚIA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE 

CANALIZARE ÎN SATELE COMPONENTE ALE 

COMUNEI BECENI 5 EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA  REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

TOATE SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI 

BECENI 6 IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A TRAFICULUI 

RUTIER 

ŞI PIETONAL, ÎN MOD DEOSEBIT ÎN APROPIEREA UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

7 AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE, ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA 

INSTITUŢIILOR 

PUBLICE  

8 MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER 

9 EXECUȚIE STAȚII DE EPURARE ZONALE 

10 EXECUȚIA  REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 
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1. ÎNTREȚINEREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ŞI A 

DRUMURILOR SĂTEȘTI DIN LOCALITĂȚILE COMPONENTE COMUNEI BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

- 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE SAU 

A.M. 

P.O. TRANSPORT; PNS PAC post 2020 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Modernizarea drumurilor comunale şi săteşti cu efecte benefice asupra 

dezvoltării economice a comunei prin conectarea diferitelor zone la 

drumurile judeţene şi naţionale. 

 
 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale; accesul rapid şi 

confortabil al populaţiei la locurile de muncă, la servicii medicale, educaţie, 

cultură, etc; consolidarea terenurilor afectate de alunecările de teren; 

fluidizarea transportului de marfă şi pasageri; etc. 

 

 

 

 

  

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Participanţi la traficul rutier ce tranzitează zona. 
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2. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ŞI DE TROTUARE IN LOCALITĂȚILE 

COMPONENTE ALE COMUNEI BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS 

MINISTERUL MEDIULUI 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea calității vieții prin asigurarea unei infrastructuri pietonale 

moderne. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

îmbunătățirea sistemului pietonal, reducerea accidentelor rutiere, etc 

 

 

 

 

 

 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Instituţiile publice. 
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3. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN TOATE 

LOCALITĂŢILE COMPONENTE COMUNEI BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; POR; PNS 

MINISTERUL MEDIULUI 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă are ca obiectiv atât 

realizarea unei soluţii alternative de alimentare cu apă, cât şi creşterea 

calităţii vieţii pentru locuitorii comunei Beceni, acoperirea necesarului de 

apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă, asigurarea calităţii 

corespunzătoare a apei potabile. 
 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Diminuarea riscurilor provocate agriculturii locale de către secetă; 

asigurarea unei cantităţi suficiente de apă pentru populaţie şi agenţi 

economici; asigurarea unei calităţi certificate a apei în comuna Beceni. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Instituţiile publice. 
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4. EXECUȚIA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA 

BECENI ŞI SATELE COMPONENTE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M 

 

PODD; PNS 

MINISTERUL MEDIULUI 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării economice, prin crearea de noi locuri de muncă, se va 

îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, în special a pânzei freatice. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Accesul populaţiei, a instituţiilor publice şi a firmelor la infrastructura 

edilitară; se va colecta şi epura cantitatea de apă menajeră şi nu numai; va 

creşte calitatea apei din pânza freatică; se va îmbunătăţi calitatea apei de 

suprafață. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Instituţiile publice. 
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5. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA  REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN TOATE SATELE 

COMPONENTE  COMUNEI BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POR; PNS PAC post 2020 

PNDL 3 

 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public are ca obiectiv 

îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii comunităţii locale, prin 

creşterea siguranţei cetăţenilor pe timp de noapte, creşterea siguranţei de 

transport a pasagerilor şi mărfurilor pe timp de noapte, scăderea 

consumului de energie electrică,îmbunătăţirea calităţii mediului. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Scăderea consumului de energie electrică; îmbunătăţirea calităţii mediului; 

schimbarea reţelei electrice şi înlocuirea sau montarea unor becuri 

economice. 

POTENŢIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii  din  zonă;  Potenţiali  investitori;  Agenţi  economici  din  zonă; 

Participanţi la traficul rutier ce tranzitează zona. 
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6. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ŞI 

PIETONAL, ÎN MOD DEOSEBIT ÎN APROPIEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POT; PNS; POR 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Prin implementarea unui sistem video de supraveghere video a traficului 

rutier şi pietonal va duce la creşterea siguranţei cetăţenilor participanţi la 

traficul rutier şi pietonal. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Scăderea numărului de accidente rutiere; responsabilizarea tuturor 

participanţilor la traficul rutier şi pietonal; creşterea sentimentului de 

siguranţă a cetăţenilor; scăderea numărului de furturi din maşini şi / sau 

locuinţe. 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Participanţi la traficul rutier şi pietonal ce tranzitează zona. 
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Locuitorii comunei şi nu numai; 

Agenţi economici din zonă; Potenţiali investitori 

 

7. AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE, ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA INSTITUŢIILOR 

PUBLICE ALE COMUNEI BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M 

. 

PNS ;POR; PNDL3 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

  Prin amenajarea unor spaţii de parcare, în special în apropierea unităţilor 

publice, se va decongestiona traficul rutier şi pietonal, se vor crea condiţii 

civilizate de parcare, se vor disciplina şoferii şi pietonii, nu se vor mai încălca 

regulile de circulaţie. Comuna Beceni are nevoie de noi locuri de parcare 

pentru a se putea decongestiona traficul, mai ales în timpul unor evenimente 

culturale sau la final de săptămână. 

   
 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Creşterea numărului de locuri de parcare; creşterea numărului de locuri de 

muncă; creşterea veniturilor la bugetul local; creşterea gradului de 

civilizaţie. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 
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8. MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POT; PNS; POR 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Prin modernizarea sistemului rutier va creşte siguranţa în trafic a tuturor 

participanţilor, se va decongestiona traficul rutier, se vor încălca mai puţine 

reguli de circulaţie, va scădea poluarea aerului 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Scăderea numărului de evenimente rutiere; scăderea numărului de 

încălcare a regulilor de circulaţie; creşterea gradului de siguranţă în trafic; 

realizarea unui grad ridicat de civilizaţie urbană. 
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REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Protejarea apelor subterane și de suprafașă, creșterea condițiilor de trai 

prin oferirea populației comunei un serviciu ce ține de un anumit grad de 

civilizație, creșterea veniturilor. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Instituţiile publice. 

9. EXECUȚIE STAȚII DE EPURARE ZONALE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

AM 

A.M. 

PODD; POR; PNS 

MINISTERUL MEDIULUI 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare are ca obiectiv creşterea 

calităţii vieţii pentru locuitorii comunei Beceni, protejarea mediului 

înconjurător, creșterea numărului locurilor de muncă. 
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10. EXECUȚIA  REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; POR; PNS 

MINISTERUL MEDIULUI 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Asigurarea unei surse alternative de combustibil în condițiile în care se 

pune un accent tot mai mare pe protejarea mediului înconjurător în 

general și a pădurilor în special. 

  

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea calității vieții, creșterea veniturilor, inclusiv la bugetul local, 

creșterea numărului locurilor de muncă. 

 

 

 

 

  

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Instituţiile publice. 
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AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

1. CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ŞI DOMENIALITATE ASUPRA 

TERITORIULUI 
2. ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A PLANULUI URBANISTIC 

GENERAL 
3. REABILITAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC 

 

1. CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ŞI DOMENIALITATE ASUPRA 

TERITORIULUI 
SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POR; PNS; PNDD; PNDL 3; BUGET LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Clarificarea aspectelor de proprietate asupra teritoriului. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Realizarea evidenţei bunurilor domeniale; Creşterea responsabilităţii 

locuitorilor faţă de bunurile proprii; Reparcelare pentru eliberarea titlurilor 

de proprietate 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Consiliul local; 

Potenţiali investitori; 

 

Agenţi economici din zonă. 
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2. ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POR; PNS; BUGET LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Actualizarea PUG-ului şi a PUZ-ului. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Realizarea unui PUG şi a unui PUZ în conformitate cu realităţile din teritoriu 

şi cu viziunea administraţiei locale privind dezvoltarea urbanistică în viitor. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Consiliul Local. 
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3. REABILITAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POR; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3; PODD 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Reabilitarea clădirilor de interes public, prin aducerea lor la un standard 

acceptabil de siguranţă şi confort. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Reabilitarea unor clădiri de interes public. 

 

 

 

 

 

 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţii economici; 

Angajaţii instituţiilor respective. 
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MEDIU 

 

1. LUCRĂRI DE REGULARIZARE A RÂURILOR CE TRANZITEAZĂ TERITORIUL 

COMUNEI BECENI 
2. COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE 

3. REALIZAREA UNEI STAŢII DE SORTARE ŞI TRANSFER DEŞEURI 

4. ACHIZIŢIONAREA PUBELELOR ECOLOGICE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE 

5. ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC 

6. DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

7. ANVELOPAREA TERMICĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE 

8. SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIRE A APEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 

9. INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, CONFORM 

STANDARDELOR EUROPENE 
10. LUCRĂRI DE STABILIZARE A VERSANŢILOR ŞI STINGERE A ALUNECĂRILOR DE 

TEREN 
11. ÎMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE 

12. LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL 

13. REABILITARE DIGURI ȘI EXECUȚIE POLDERE PENTRU ATENUAREA VIITURILOR 
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1. LUCRĂRI DE REGULARIZARE A RÂURILOR CE TRANZITEAZĂ TERITORIUL COMUNEI 

BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Prin regularizarea cursului de apă se va îmbunătăţi calitatea mediului şi 

scăderea riscului de inundaţii şi degradare a terenurilor, a infrastructurii de 

transport şi a locuinţelor. 

 REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Coborârea pânzei freatice; redarea în circuitul agricol a terenurilor 

mlăştinoase sau inundate; protejarea proprietăţii publice şi private; 

impădurirea în bazinele hidrografice al râurilor; recalibrarea albiei; 

consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin din beton ciclopian; realizarea de 

praguri de fund. 

 
 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii din zonă; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 
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2. COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reutilizarea şi refolosirea unor deşeuri 

din plastic, sticlă şi hârtie. 

  

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Colectarea selectivă a deşeurilor din locuinţele individuale; creşterea 

eficienţei activităţii de salubrizare; scăderea costurilor de salubrizare, 

inclusiv pentru populaţie; îndeplinirea unor angajamente luate faţă de UE; 

creşterea gradului de civilizaţie urbană. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Instituţiile publice; 

Agenţii economici. 
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3. REALIZAREA UNEI STAŢII DE SORTARE ŞI TRANSFER DEŞEURI 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin selectarea materialelor reutilizabile şi 

depozitarea deşeurilor neutilizabile într-o statie de deşeuri ecologică. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea cantităţilor de materiale reutilizabile, scăderea cheltuielilor de 

salubrizare, înfiinţarea de noi locuri de muncă. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 
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4. ACHIZIŢIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea gradului de colectare 

centralizată şi ecologică a deşeurilor. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea cantităţii de deşeuri colectate ecologic; creşterea gradului de 

civilizaţie. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţii economici. 
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5. ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

    - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin scăderea consumului de energie 

electrică. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea costurilor la iluminatul public; creşterea gradului de civilizaţie 

urbană; creşterea calităţii mediului prin scăderea consumului de energie 

electrică. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţii economici. 
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6. DOTĂRI PENTRU INTERVENŢII ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3; POR 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Prevenirea şi reducerea efectelor produse de hazardele naturale şi 

antropice, prin modernizarea şi dotarea serviciului situaţii de urgenţă. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Achiziţionarea mai multor tipuri de echipamente: autospecială cu spumă şi 

apă, autospecială de intervenţii în caz de accidente, ambulanţă de prim 

ajutor, echipamente pentru centrul de comandă şi control, maşini de 

deszăpezire autoşelinată, alte echipamente. 

Creşterea gradului de intervenţie şi răspuns în situaţii de urgenţă; 

înfiinţarea de noi locuri de muncă.  

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţii economici. 
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7. ANVELOPAREA TERMICĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

- STADIU 

PROIEC T 

 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului printr-un consum mai scăzut de resurse 

energetice şi creşterea confortului termic. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea costurilor de întreţinere atât în cazul instituţiilor , cât şi în cazul 

populaţiei; creşterea gradului de confort termic; creşterea calităţii mediului 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Salariaţii instituţiilor publice; 
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8. SISTEME SOLARE DE ÎNCĂLZIRE A APEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU MEDIU 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin scăderea consumului de resurse 

energetice convenţionale. 

 
 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea costurilor de întreţinere în instituţiile publice; creşterea gradului 

de confort şi civilizaţie în instituţiile de interes public; creşterea calităţii 

mediului înconjurător. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Salariaţii instituţiilor publice; 

Beneficiarii serviciilor din instituţiile publice; 
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9. INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, CONFORM 

STANDARDELOR EUROPENE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

STADIU  

PROIECT 

 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Promovarea de tehnologii nepoluante. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Utilizarea mult mai frecventă de către agenţii economici a unor tehnologii 

nepoluante. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

 

 

Potenţiali investitori; 

Agenţii economici. 
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10. LUCRĂRI DE STABILIZARE A VERSANŢILOR ŞI STINGERE A ALUNECĂRILOR DE TEREN 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin stabilizarea terenurilor, introducerea 

în circuitul agricol şi silvic a unor terenuri degradate. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Stabilizarea unor terenuri degradate; stingerea unor alunecări de teren; 

reducerea riscurilor privind producerea unor hazarde geomorfologice. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 
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11. ÎMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea suprafeţelor silvice ,în general şi a celor impădurite, în special; 

Reducerea riscurilor de producere a alunecărilor de teren şi distrugerea de 

drumuri, case sau alte proprietăţi publice şi private; creşterea calităţii 

mediului. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţii economici din comună; 
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12. LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PODD; BUGET LOCAL; 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Supravegherea şi eliminarea totală a practicilor ilegale de deversare pe sol 

a oricăror substanţe lichide poluante precum şi a depozitării necontrolate 

de deşeuri. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Protejarea solului; reducerea deversărilor şi depozitărilor necontrolate de 

substanţe şi materii pe sol. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Mediul înconjurător. 
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13. REABILITARE DIGURI ȘI EXECUȚIE POLDERE PENTRU ATENUAREA VIITURILOR 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PODD; BUGET LOCAL; 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU MEDIU 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Atenuarea inundațiilor și viiturilor în zonele cu risc din localitate. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Protejarea proprietăților, a culturilor agricole, a cailor de acces. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Potenţiali investitori; 

Agenţi economici din zonă; 

Mediul înconjurător. 
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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. BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE 

 4. PROGRAME DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ŞOMERI, 

PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE 

MUNCĂ 

5. PROGRAME DE EDUCAŢIE CIVICĂ 

6. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

7. ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL 

8. ÎNFIINȚAREA, MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA BAZELOR SPORTIVE ÎN 

CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
9. CENTRU DE TINERET 

10. ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT 
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& 

BUSSINES 

 

1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI CELE AUXILIARE DIN 

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea gradului de instruire şi formare a cadrelor didactice şi a celor 

auxiliare din unităţile de învăţământ. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Cadre didactice înalt pregătite ce se adaptează cerinţelor şcolare actuale; 

creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului şcolar. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Cadrele didactice şi cele auxiliare din unităţile de învăţământ de pe raza 

Comunei Beceni; 

Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Beceni. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

2. PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

A.M. 

POCU; POCID; PNS; PROGRAME NAŢIONALE 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Scăderea abandonului şcolar şi creşterea rezultatelor şcolare. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea procentului de analfabeţi; creşterea numărului de copii şi tineri 

ce frecventează o formă de învăţământ obligatorie. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Populaţia de vârstă şcolară şi familiile acestora din comuna Beceni; 

Cadrele didactice şi cele auxiliare. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

3. BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; PNS; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru tinerii de vârstă şcolară şi a 

familiilor acestora . 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Rezultate şcolare mai bune pentru tinerii de vârstă şcolară; Creşterea 

condiţiilor de viaţă pentru tinerii ce frecventează o formă de învăţământ 

obligatorie. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Tinerii ce provin din familii cu probleme sociale şi economice. 

Familiile acestor tineri. 
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BUSSINES 

 

4. PROGRAME DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU ŞOMERI, 

PERSOANE INACTIVE SAU PERSOANE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

POCU; POCID 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea gradului de instruire şi formare a şomerilor, persoanelor inactive 

sau a celor in căutarea unui loc de muncă. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea numărului de persoane inactive sau a celor în căutarea unui loc 

de muncă; creşterea mobilităţii forţei de muncă în interiorul şi în afara 

comunei. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Şomerii sau persoanele aflate în căutarea   unui loc de muncă, precum şi 

familiile acestora. 
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& 
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5. PROGRAME DE EDUCAŢIE CIVICĂ 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

- 
STADIU 

PROIECT 

 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU A.M. 

 

A.M. 

POCU; PNS; BUGET LOCAL 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea nivelului de educaţie civică. 

 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Formare civică pe diferite teme ( instituţii europene şi modul de 

funcţionare a acestora), participare civică la programe şi proiecte de 

intervenţie comunitară, în general şi socială, în special. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Tineri, elevi, studenţi, alte persoane interesate şi familiile acestora, cadre 

didactice. 
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6 MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea calității actului educațional. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Cadre didactice înalt pregătite ce se adaptează cerinţelor şcolare actuale; 

creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului şcolar. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Cadrele didactice şi cele auxiliare din unităţile de învăţământ de pe raza 

localităţii Beceni; 

Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Beceni. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

7. ÎNFIINȚARE AFTER -SCHOOL 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea calității actului educațional. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului şcolar. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

 

 

Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Beceni. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

8. ÎNFIINȚAREA, MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA BAZELOR SPORTIVE ÎN CADRUL 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Creşterea calității actului educațional. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale, creșterea gradului 

de sănătate a elevilor și a locuitorilor din comună; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului şcolar. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Elevi și persoane  de pe raza localităţii Beceni; 

Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Beceni. 
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& 

BUSSINES 

 

 

9. CENTRU DE TINERET 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea șanselor de integrare socială a tinerilor din comuna Beceni. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea șomajului în rândul tinerilor, creșterea sentimentului de utilitate, 

scăderea gradului de infracționalitate în rândul tinerilor. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

 

 

Tinerii de pe raza comunei Beceni. 
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& 
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10. ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNEI GRĂDINIȚE CU PROGRAM PRELUNGIT 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea calității actului educațional în învățământul preșcolar. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Motivarea elevilor; scăderea abandonului şcolar; creșterea calității vieții la 

familiile cu copii. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Cadrele didactice şi cele auxiliare din unităţile de învăţământ de pe raza 

localităţii Beceni; 

Populaţia şcolară şi familiile acestora din comuna Beceni. 
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 CULTURĂ 

 

1. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA BISERICILOR ( INTERIOR ŞI EXTERIOR) DIN 

COMUNA BECENI SI CONSTRUIREA DE CAPELE 
2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE 

3. ZILELE COMUNEI 

BECENI 4. ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNOR ATELIERE MEȘTEȘUGĂREȘTI 

5. E-BIBLIOTECĂ 

6. REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI 

DE PATRIMONIU 
7. ORGANIZAREA DE FESTIVALURI / EVENIMENTE CULTURALE 

8. INFIINȚAREA ȘI EXECUȚIA UNOR MUZEE ALE TRADIȚIILOR POPULARE 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

1. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA BISERICILOR (INTERIOR ŞI EXTERIOR) DIN 

COMUNA BECENI 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Reabilitarea şi modernizarea bisericilor din comunăsi constructia de capele. 

. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Repararea gardurilor exterioare ale bisericilor; amenajarea grădiniţelor cu 

flori şi a curţilor interioare; amenajarea de alei interioare; modernizarea 

interioară a bisericilor cu echipamente de aer condiţionat şi încălzire 

termică. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alţi enoriaşi ce frecventează bisericile de 

pe raza comunei. 
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2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Reabilitarea şi dotarea așezămintelor culturale. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Reabilitare termică şi a grupurilor sanitare; achiziţie şi montare centrală 

termică; achiziţie costume folclorice; dotare cu mese,  scaune, birouri, 

vitrine; dotare cu echipamante video și audio, etc. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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& 

BUSSINES 

3. ZILELE COMUNEI  
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea gradului de cultură în rândul locuitorilor comunei Beceni și nu 

numai. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

 

 

Manifestarea sentimentului de apartenență la valorile comunității locale. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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4. ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNOR ATELIERE MEȘTEȘUGĂREȘTI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Menținerea tradițiilor cultural artistice ale comunei. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Promovarea artiștilor populari locali, descoperirea tinerelor talente, 

animarea comunității locale, promovarea comunei la nivel județean și 

național. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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5. E-BIBLIOTECĂ 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Introducerea sistemului de interconectivitate între biblioteca comunală, a 

celor din școli și a celor naționale. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Gestionarea arhivelor şi a cărţilor în format electronic; introducerea 

programului e-bibliotecă, program ce va centraliza cărţile în format digital, 

cărţi care, pentru abonaţi, pot fi accesate on-line. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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6. REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE 

PATRIMONIU 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Păstrarea identității locale ale comunei și introducerea în circuitul turistic a 

monumentelor istorice și de patrimoniu din localitatea Beceni. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Promovarea localității, animarea comunității locale, promovarea unor 

obiective istorice și de patrimoniu unice la nivel național. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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7. ORGANIZAREA DE FESTIVALURI / EVENIMENTE CULTURALE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

-  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Păstrarea identității locale ale comunei, valorificarea potențialului natural, 

a produselor și resurselor locale, promovarea  localitatii Beceni. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Promovarea localității, animarea comunității locale, promovarea turismului 

local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 
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8. INFIINȚAREA ȘI EXECUȚIA UNOR MUZEE ALE TRADIȚIILOR POPULARE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Păstrarea identității locale ale comunei, valorificarea potențialului natural, 

a produselor și resurselor locale, promovarea  localității Beceni. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Promovarea localității, animarea comunității locale, promovarea turismului 

local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

1. ÎNFIINŢARE CENTRE SOCIALE MULTIFUNCȚIONALE 

2. ÎNFIINŢARE  SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE 

3. BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ 

 

1. ÎNFIINŢARE  CENTRE SOCIALE MULTIFUNCȚIONALE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

 
STADIU 

PROIECT 

 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

POCU; PNS; 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

  OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea calității vieții pentru persoanele defavorizate social și economic 

de pe raza comunei. 

 REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

  Creşterea veniturilor pentru beneficiarii serviciilor sociale, creșterea speranței 

de viață, scăderea morbidității, scăderea abandonului şcolar, creşterea 

rezultatelor şcolare. 

   

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Persoane defavorizate social și economic de pe raza comunei. 
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2. ÎNFIINŢARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

POCU; PNS; BUGET LOCAL 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Funcţionarea unui serviciu social destinat persoanelor vârstnice cu 

probleme sociale şi economice. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea calităţii vieţii pentru beneficiarii serviciului şi a familiilor lor prin 

oferirea unor servicii sociale şi medicale la domiciliul acestora. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Persoane vârstnice cu probleme sociale şi economice. 
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3. BURSA LOCALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL; PNS 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Promovarea locurilor de muncă vacante şi a firmelor ce le oferă; 

îmbunătăţirea accesului la informaţie pentru populaţia aflată în căutarea 

unui loc de muncă. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Şomeri, persoane inactive sau în căutarea unui loc de muncă şi alte persoane 

interesate. 
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SĂNĂTATE 

1. REABILITAREA, DOTAREA ȘI MODERNIZAREA UNITĂȚILOR SANITARE 

 

1. REABILITAREA, DOTAREA ȘI MODERNIZAREA UNITĂȚILOR SANITARE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

  

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 PROGRAME NAŢIONALE; PN de Sanatate;POR 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Asigurarea unor servicii medicale calificate, inclusiv de urgenţă, 24 de ore pe 

zi, şapte zile pe săptămână, pentru locuitorii comunei  şi a celor din localitățile 

învecinate. 

 REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii comunei; creşterea speranţei de viaţă; 

îmbunătăţirea actului medical. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi a celor din localitățile învecinate. 

 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 

 

 

                                  
                                    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2021 - 2027 Page165 
 
 

CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

SPORT ŞI AGREMENT 

1. MODERNIZAREA TERENURILOR DE FOTBAL DIN COMUNA  

2. ÎNFIINȚAREA UNOR BAZE SPORTIVE, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI 

REABILITAREA CELOR EXISTENTE ÎN COMUNA  
3. CONSTRUCŢIA UNUI COMPLEX DE AGREMENT 

4. PROGRAME DE EDUCAŢIE SPORTIVĂ 

5. AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ 

6. ÎNFIINȚAREA ȘI CONSTRUIREA UNOR PISTE PENTRU BICICLETE ÎN 

INTRAVILANUL ȘI EXTRAVILANUL COMUNEI  
 

 

1. MODERNIZAREA TERENURILOR DE FOTBAL DIN COMUNA  BECENI 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

 STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

 DA     

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Modernizarea terenurilor de fotbal din comuna. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Reabilitare sau construcţie tribune; amenajare vestiare; întreţinere gazon. 

 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 
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2. ÎNFIINȚAREA UNOR BAZE SPORTIVE, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI REABILITAREA 

CELOR EXISTENTE ÎN COMUNA 

BECENI  

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 
MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea infrastructurii sportive pe raza localității Beceni. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Obținerea unui spațiu adecvat pentru practicarea unor sporturi individuale 

și de grup, în spații închise. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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3. CONSTRUCŢIA UNUI COMPLEX DE AGREMENT 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Construcţia unui complex de agrement. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Existenţa unui loc de agrement ( pistă de bowling, mese de biliard, mese de 

tenis de masă, club pentru tineri, piscină). 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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4. PROGRAME DE EDUCAŢIE SPORTIVĂ IN COMUNA BECENI 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea gradului de sănătate a locuitorilor comunei Merei. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea riscului de îmbolnăvire la populaţia şcolară, îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, creşterea randamentului şcolar şi profesional. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

5. AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ IN COMUNA BECENI 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 
 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea spațiilor de petrecere a timpului liber pe raza comunei . 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

 

 

Petrecerea timpului liber de către copii și tineri în spații deschise, special 

dotate și amenajate.  

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni, turiști şi alte persoane interesate. 
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6. ÎNFIINȚAREA ȘI CONSTRUIREA UNOR PISTE PENTRU BICICLETE ÎN INTRAVILANUL ȘI 

EXTRAVILANUL COMUNEI BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătățirea capacității de transport local ecologic, creșterea locurilor de 

practicare a unor activități recreative. 
 

.  

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

 

 

Creșterea și îmbunătățirea capacității de transport local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

1. CONSTRUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE PENTRU TINERI ŞI FAMILII NEVOIAŞE 

2. ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN 

3. ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAŢIILOR DE 

URGENŢĂ 
4. ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE 

5. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN 

PRIMĂRIE 
6. BUNĂ GUVERNARE 

7. IMPLEMENTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE PLATĂ ON-LINE 

8. ÎNFIINȚAREA UNOR CARTIERE DE LOCUINȚE REZIDENȚIALE ECOLOGICE 

9. INFORMATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI BECENI 

10. INFIINȚAREA UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU 

POPULAȚIA COMUNEI BECENI 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

1. CONSTRUIREA DE LOCUINŢE SOCIALE PENTRU TINERI ŞI FAMILII NEVOIAŞE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNDL 3; PNS 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia comunei. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea numărului de locuinţe destinate persoanelor vulnerabile; 

stabilizarea populaţiei tinere; creşterea nivelului de trai; creşterea gradului 

de civilizaţie. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Tinerii şi familiile nevoiaşe din comuna Beceni. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

2. ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME INTERNAŢIONALE; POCU; PNDL 3 

ONG-URI INTERNAŢIONALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea gradului de siguranţă rurală în comuna Beceni. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Înfiinţarea unui centru de ecarisaj în comuna; scăderea numărului de 

câini abandonaţi; scăderea riscului de îmbolnăviri din cauza muşcăturilor 

de câine. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane aflate în tranzit. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

3. ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE  INCLUSIV PENTRU SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 

- 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea gradului de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Achiziția de maşini şi utilaje de intervenţie; capacitate ridicată de răspuns 

în cazul producerii unor hazarde naturale sau antropice. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

4. ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; PNS 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea capacităţii administrative. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Adaptarea anuală a organigramei, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi adaptarea fişelor de post la nevoile şi cerinţele instituţiei, la 

schimbările legislative naţionale şi europene. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

 

 

Locuitorii comunei Beceni; 

Angajaţii Primăriei. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

5. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN 

PRIMĂRIE 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; PNS 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Îmbunătăţirea capacităţii administrative. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Realizarea unui studiu privind nevoia de formare profesională la nivelul 

administraţiei locale; Creşterea nivelului de pregătire profesională; 

stimulente materiale funcţionarilor pentru participarea la cursurile de 

formare profesională. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Funcţionarii publici din Primăria Comunei Beceni. 

Locuitorii comunei Beceni. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

6. BUNĂ GUVERNARE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

O mai bună gestionare a fondurilor publice. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Consultări periodice a cetăţenilor în probleme comunitare; Creşterea 

eficienţei utilizării banilor publice; Prioritizarea investiţiilor în funcţie de 

nevoile comunităţii; 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni; 

Angajaţii Primăriei . 
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& 

BUSSINES 

 

7. IMPLEMENTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE PLATĂ ON-LINE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL; POR 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Creșterea calității serviciilor destinate populației. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

 

 

Scăderea costurilor de personal, creșterea încasărilor la bugetul local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Angajaţii Primăriei . 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

8. ÎNFIINȚAREA UNOR CARTIERE DE LOCUINȚE REZIDENȚIALE ECOLOGICE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL; POR 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea calității vieții pentru cetățenii comunei și nu numai. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Reducerea costurilor de întreținere, reducerea poluării, creșterea 

atractivității zonei. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni; 

Angajaţii Primăriei . 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

9. INFORMATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MEREI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL; POR 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea calității serviciilor destinate populației, dotarea personalului 

tehnic al primăriei cu aparatură moderna; utilizarea unor programe 

informatice performante. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

 

 

Scăderea costurilor de personal, creșterea încasărilor la bugetul local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Angajaţii Primăriei . 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

10. INFIINȚAREA UNEI SOCIETĂȚI COMERCIALE DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU 

POPULAȚIA COMUNEI BECENI 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

- 
STADIU  

PROIECT 

 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL; POR 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creșterea calității și a numărului serviciilor destinate populației. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

 

 

Scăderea costurilor pentru anumite servicii destinate populatiei, creșterea 

încasărilor la bugetul local, crețterea veniturilor populației. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Angajaţii Primăriei . 
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& 

BUSSINES 

ECONOMIE 

1. INFIINȚAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA UNUI TÂRG SĂPTÂMĂNAL 

2. REALIZAREA UNEI PÂRTII DE SCHI 
3. PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE ȘI 

STIMULENTE FISCALE 
4. PROMOVAREA RESURSELOR ŞI A PRODUSELOR LOCALE 

5. ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE AFACERI 

6. MODERNIZAREA REȚELEI ELECTRICE, INCLUSIV PRIN MONTAREA DE 

TRANSFORMATOARE PERFORMANTE 
 

1. INFIINȚAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA UNUI TÂRG SĂPTÂMĂNAL 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

 
 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNDL 3; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Practicarea unui comerţ civilizat într-un spațiu adecvat unor astfel de 

servicii. 
 

 

 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Dinamizarea comerţului; creșterea veniturilor la bugetul local; creșterea 

calității vieții; creşterea gradului de confort şi civilizaţie urbană. 

 

POTENŢIALI 

BENEFICIARI 

 

 

Locuitorii comunei ; Firme şi întreprinzători; alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

2. PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE ȘI 

STIMULENTE FISCALE 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 
 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; POCU; BUGET LOCAL 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Informare şi asistenţă pentru accesarea de fonduri europene. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Dezvoltarea economică a comunităţii; atragerea de fonduri 

nerambursabile; stabilizarea tinerilor; stoparea emigraţiei forţei de muncă; 

creşterea nivelului de trai; creşterea veniturilor bugetare locale. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei ; 

Potenţiali întreprinzători; 

Firme, alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

4. PROMOVAREA RESURSELOR ŞI A PRODUSELOR LOCALE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea vizibilităţii resurselor şi produselor locale în vederea atragerii de 

investiţii interne şi externe. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea numărului de locuri de muncă; valorificarea potenţialului natural 

şi antropic local; creşterea veniturilor atât pentru firme, cât şi pentru 

locuitori; creşterea veniturilor, din taxe şi impozite, la bugetul local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; Firme; 

Potenţiali întreprinzători; 

alte persoane interesate. 

 

 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 

 

 

                                  
                                    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2021 - 2027 Page185 
 
 

CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

5. ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE AFACERI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU A.M. 

 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Transmiterea informațiilor de interes financiar și investitional către mediul de 

afaceri din comunitate și creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii 

în domeniul industrial, agricol și turistic. 

 
 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea numărului de locuri de muncă; valorificarea potenţialului natural 

şi antropic local; creşterea veniturilor atât pentru firme, cât şi pentru 

locuitori; creşterea veniturilor, din taxe şi impozite, la bugetul local. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; Firme; 

Potenţiali întreprinzători; 

alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

6. MODERNIZAREA REȚELEI ELECTRICE, INCLUSIV PRIN MONTAREA DE 

TRANSFORMATOARE PERFORMANTE 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Îmbunătățirea parametrilor electrici în vederea creșterii calității serviciului 

oferit către populație și firme. 
 

 
 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Scăderea defecțiunilor electrice; Creşterea numărului de locuri de muncă; 

creșterea . 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei ; 

Firme; 

Potenţiali întreprinzători; 

alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

AGRICULTURĂ 
 

1. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI 

2. CENTRU DE INFORMARE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU AGRICULTORI 

3. PROGRAME DE SPRIJINIRE A  SECTORULUI ZOOTEHNIC 

4. ÎNFIINȚAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD ȘI DE COMPOST DE 

DEȘEURI VEGETALE 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

1. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Creşterea gradului de informare şi instruire pentru agricultori. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Îmbunătăţirea randamentului şi a tehnologiilor folosite în agricultură; 

creşterea producţiei agricole; creşterea investiţiilor agricole; valorificarea 

eficientă a producţiei agricole. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Fermieri; 

Potenţiali investitori în agricultură; 

Alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

2. CENTRU DE INFORMARE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU AGRICULTORI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Sprijinirea agricultorilor în vederea creşterii eficienţei activităţii agricole. 

 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Oferirea de suport şi consultanţă la un nivel înalt de calificare pentru 

fermieri, întreprinzători în agricultură, potenţiali întreprinzători; creşterea 

numărului de locuri de muncă; valorificarea eficientă a producţiei agricole; 

accesarea de fonduri europene. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Fermieri; 

Întreprinzători în agricultură; 

Potenţiali întreprinzători; 

Alte persoane interesate. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

3. PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PN; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Eficientizarea activităţii zootehnice. 

 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea producţiei zootehnice; valorificarea eficientă a producţiei 

zootehnice; creşterea numărului locurilor de muncă; valorificarea eficientă 

a suprafeţelor de fâneţe şi păşuni. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Fermieri; 

Întreprinzători în agricultură; 

Potenţiali întreprinzători. 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

4. ÎNFIINȚAREA UNEI PLATFORME DE GUNOI DE GRAJD ȘI DE COMPOST DE DEȘEURI 

VEGETALE 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

 - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

Buget de stat 

 

Buget local 

 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PN; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Eficientizarea activităţii zootehnice. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea producţiei zootehnice; valorificarea eficientă a producţiei 

zootehnice; creşterea numărului locurilor de muncă; valorificarea eficientă 

a suprafeţelor de fâneţe şi păşuni. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Fermieri; 

Întreprinzători în agricultură; 

Potenţiali întreprinzători. 
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TURISM 
 

1. DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE COOPERARE IN CADRUL CENTRULUI DE 

INFORMARE TURISTICĂ 
2. PROMOVAREA TRADIŢIILOR ŞI A SĂRBĂTORILOR LOCALE 

3. PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM 

4. REALIZAREA UNUI CIRCUIT DE MOTOCROSS ȘI OFF-ROAD 

5. INFIINȚAREA UNUI VELO PARK ÎN COMUNA BECENI 

6. EXECUȚIA UNUI CAMPING ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII 

ARBANASI 

 
7. AMPLASAREA DE PANOURI PUBLICITARE 

8. REALIZAREA DE PARCURI DE AGREMENT ÎN INTRAVILANUL ȘI EXTRAVILANUL 

COMUNEI, AMENAJAREA DE SPATII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 

9. INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC A COMUNEI BECENI 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

1. DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE COOPERARE IN CADRUL CENTRULUI DE 

INFORMARE TURISTICĂ 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; PNDL 3; POR 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Promovarea potenţialului turistic natural şi antropic din comunitatea locală şi 

a produselor turistice locale. 

 
REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creşterea numărului de turişti în localitatea Beceni şi în comunităţile 

învecinate; creşterea veniturilor din activitatea turistică; creşterea numărului 

de locuri de muncă în turismul rural şi cel agroturistic. 

 
 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Investitori în turism; 

Potenţiali investitori. 
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2. PROMOVAREA TRADIŢIILOR ŞI A SĂRBĂTORILOR LOCALE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 
DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Valorificarea potenţialului turistic cultural local. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Promovarea sărbătorilor locale; promovarea tradiţiilor; înfiinţarea şi 

sprijinirea ansamblurilor folclorice; promovarea evenimentelor culturale; 

modernizarea muzeului prin reabilitarea clădirii şi dotarea acestuia; 

promovarea muzeului în calendarul evenimentelor culturale. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei; 

Alte persoane interesate. 
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& 

BUSSINES 

 

3. PARTICIPAREA LA TARGURI DE TURISM 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

 

Promovarea comunei, a unităților de cazare, a potențialului turistic local. 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea 

turistică, creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului 

locurilor de muncă. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

4. REALIZAREA UNUI CIRCUIT DE MOTOCROSS ȘI OFF-ROAD 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Promovarea comunei, a unităților de cazare, a potențialului turistic local. 
 

  

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea 

turistică, creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului 

locurilor de muncă. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei Beceni şi alte persoane interesate. 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

5. INFIINȚAREA UNUI VELO PARK ÎN COMUNA BECENI 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI MEREI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Promovarea comunei, a unităților de cazare, a potențialului turistic local. 
 

  

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea 

turistică, creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului 

locurilor de muncă. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

6. EXECUȚIA UNUI CAMPING ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII ARBANASI 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

 
VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Promovarea comunei, a unităților de cazare, a potențialului turistic local. 
 

 
REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea turistică, 

creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului locurilor de 

muncă. 

 
 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

7. AMPLASAREA DE PANOURI PUBLICITARE 
 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

 

Promovarea comunei, a unităților de cazare, a potențialului turistic local, a 

serviciilor publice oferite de primărie, etc. 
 

 REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea turistică, 

creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului locurilor de 

muncă, promovarea localității. 

 
 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

 

8. REALIZAREA DE PARCURI DE AGREMENT ÎN INTRAVILANUL ȘI EXTRAVILANUL 

COMUNEI, AMENAJAREA DE SPATII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 
 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

   - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Promovarea comunei, a unităților de cazare, a potențialului turistic local, a 

serviciilor publice oferite de primărie, etc. 
 

 

 

 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea 

turistică, creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului 

locurilor de muncă, promovarea localității, îmbunătățirea calității vieții 

pentru locuitorii comunei. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 

 

 



 

S.C. RAPID ELDINE SMART  SRL 

Patarlagele, STR. AL.I. CUZA, NR. 75, Judetul Buzau 

J10/1427/2018,  CIF 40322005 

BANCA BRD, CONTRO19BRDE445SV28608954450 
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CONSULTING 
& 

BUSSINES 

 

9. INTRODUCEREA ÎN CIRCUITUL TURISTIC JUDETEAN  A COMUNEI 

 

SOLICITANT 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI, CONSILIUL LOCAL BECENI 

VALOARE 

PROIECT 

 

 

  - 

 

STADIU 

PROIECT 

 

IDEE 

 

SF 

 

PT 

 

DE 

 

EXECUŢIE 

DA     

 

SURSA DE 

FINANŢARE 

 

Buget de stat 

 

Buget local 

Fonduri 

comunitare 

Surse private 

 

FINANŢARE 

 

COFINANŢARE 

 

FINANŢARE 

 

 

FONDUL DE 

FINANŢARE 

SAU 

A.M. 

PROGRAME NAŢIONALE; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

 

Promovarea comunei, a potențialului turistic local, a serviciilor turistice în 

zonă, creșterea numărului de turisti, etc. 
 

  

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea 

turistică, creșterea numarului unităților de cazare, creșterea numărului 

locurilor de muncă, promovarea localității, îmbunătățirea calității vieții 

pentru locuitorii comunei. 

 

POTENŢIALI 

 

BENEFICIARI 

 

Locuitorii comunei  şi alte persoane interesate. 



 

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office 

Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București 

http://mfe.gov.ro/ 

 

Prima versiune a Programului Operaţional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 

(POR Sud-Est) 

 

I. Prezentare 

Titlul programului Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027  

Titular Ministerul Fondurilor Europene 

Instituţia care aprobă 

programul 
Comisia Europeană 

Prevederile în baza cărora a 

fost elaborat programul 

 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

 

Procedura de adoptare 

Decizie a Comisiei Europene 

Conform art. 18  din Regulamentul privind prevederile comune 

(CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea 

acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice 

fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat 

relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul 8 

alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de modul 

în care au fost adresate recomandările relevante pentru fiecare țară. 

Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data 

depunerii programului de către statul membru. 

Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile 

făcute de Comisie. 

Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în 

aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data 

depunerii programului de către statul membru. 

Sectorul 

specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență 

energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, 

biodiversitate, infrastructură educațională, turism și 

cultură/patrimoniu cultural 

Zonă probabil afectată Teritoriul privind regiunea de dezvoltare Sud-Est 

Populaţia Populaţia regiunii de dezvoltare Sud-Est 



 

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 - 1B, Victoria Office 

Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București 

http://mfe.gov.ro/ 

Obiective specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Program de 

implementare 

Cerinţe 

privind 

EIM 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea 

tehnologiilor avansate 

 

Axa prioritară 1 - O 

regiune competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi dinamice 

 

 

1. investiții in infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI / IMM-

uri 

2. participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, 

parteneriate și programe de colaborare,   intervenții aliniate la KIC-

uri (KnowledgeInnovationCommunity) 

3. aderarea, afilierea, apartenența la rețele de inovare europene pentru 

IMM-uri sau alte organizații CDI  

4. sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi întreprinderilor, în special 

IMM-uri, pentru pregătirea şi implementarea de proiecte în cadrul 

programelor CDI internaţionale 

5. promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru 

prezentarea activităţiişi a produselor sau serviciilor pentru 

promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea 

comerțului și inovații specifice 

6. activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la 

târguri şiexpoziţiiinternaţionale, investiţii în adaptarea proceselor 

tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare 

specifice pieţelor de export, etc). 

7. crearea şi dezvoltarea EITT, inclusiv PST prin construcţia, 

modernizarea, extinderea şi dotarea cu active corporale și 

necorporale a acestora  

8. achiziționarea de servicii de TT specifice și activități de 

internaționalizare 

Calendarul de 

implementare al 

proiectelor va fi 

detaliat în cadrul 

fiecărei decizii de 

finanțare în parte, 

cu respectarea 

termenului final 

de 

implementare 

prevăzut în 

actualele 

regulamente 

europene. 

Posibil 



 

204 
 

Obiective specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Program de 

implementare 

Cerinţe 

privind 

EIM 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al 

guvernelor  

Axa prioritară 1 - O 

regiune competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi dinamice 

1. adoptarea tehnologiilor TIC și a instrumentelor digitale care 

conduc la inovarea modelului de afaceri pentru IMM-uri și la 

transformarea digitală a acestora 

2. dezvoltarea universitatilor ca poli de digital skills, inclusiv prin 

dotare tehnică / laboratoare  

3. digitizarea în mediul universitar și preuniversitar prin crearea și 

dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și biblioteci 

virtuale pentru elevi/studenți, live streaming, echipamente și 

infrastructură de projectionand video mapping, etc 

4. crearea unei culturi digitale în procesul de predare – învățare – 

evaluare prin implementarea de sisteme informatice de suport 

NU 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivitatii IMM-

urilor  

 

Axa prioritară 1 - O 

regiune competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi dinamice 

1. Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora  

2. și spin-off-urilor, inclusiv dotare cu active corporale şi 

necorporale; 

3. crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor 

de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor  

4. susținerea clusterelor pentru creșterea competitivității prin 

susținerea inovării întreprinderilor și a integrării acestora în 

lanțuri de valoare la nivel global” 

Posibil 
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Obiective specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Program de 

implementare 

Cerinţe 

privind 

EIM 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al 

guvernelor  

 

 

Axa prioritară 2 - O 

regiune cu orașe 

Smart 

 

 

 

 

 

1. sprijin pentru intervenții de tip smart-city (siguranța publică, 

servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de 

trafic si transport public, iluminat public, sisteme GIS, etc.) 

aplicabile in zone funcționale urbane. In ceea ce 

privesteutilitatile publice, exceptie fac utilitatile de apa si deseuri 

datorita faptului ca aceste activitati sunt incluse in proiectele 

finantate prin POIM. 

2. securitate cibernetica, interoperabilitate pentru proiectele de 

digitalizare ale serviciilor publice 

3. susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local la nivel 

local 

 

DA 

Promovarea eficienței 

energetice și 

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu mediul 

 

1. Renovarea clădirilor publice, inclusive a celor cu statut de 

monument istoric, și a cladirilor rezidențiale în vederea asigurării/ 

îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul de 

reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, 

inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate. 

2. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum și reducerea emisiilor în 

sistemele de alimentare centralizate cu energie termică (SACET). 

DA 

Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi în 

special în mediul 

urban și reducerea 

poluării 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu mediul 

1. Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea 

investiţiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane. 

2. Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/  

abandonate DA 
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Obiective specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Program de 

implementare 

Cerinţe 

privind 

EIM 

Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale 

sustenabile 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu mediul 

1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ si 

zona lor funcțională prin investiții dezvoltarea infrastructurii urbane 

curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, 

combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de 

mobilitate urbana durabila 

DA 

Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în 

fața schimbărilor 

climatice, inteligente 

și inter-modale, 

inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și 

a mobilității 

transfrontalier 

Axa prioritară 4 - O 

regiune accesibilă 

1. investițiilor de bază în structura căii de rulare, având drept scop 

mărirea vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea 

sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră, creșterea 

conectivității la rețeaua TEN-T etc. 

2. construirea/amenajarea/reabilitarea de piste pentru biciclete in 

intravilanul localitatilor traversate de drumul județean, a traseelor 

pietonale (trotuare) in intravilanul localităților traversate  

3. acțiuni de decongestionare a traficului prin  investiții destinate 

modernizării/ reabilitării infrastructurii rutiere urbane, extinderea la 

patru benzi a coridoarelor urbane de transport și îmbunătățirea 

sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră care pot 

furniza informaţii importante pentru îmbunătăţireasiguranţei rutiere și 

creșterea nivelului de siguranță. 

4. ocolirea zonelor urbane pentru a facilita fluxurile de trafic pe distanțe 

lungi și vizează construire/ modernizarea/ reabilitarea de by-pass-uri 

sau centuri ocolitoare traversarea în condiții de siguranță a 

localităților prin construirea/ modernizarea/ reabilitarea arterelor de 

penetrație și a arterelor de tranzit. 

DA 
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Obiective specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Program de 

implementare 

Cerinţe 

privind 

EIM 

Îmbunătățirea 

accesului la servicii de 

calitate și favorabile 

incluziunii în 

educație, formare și 

învățarea pe tot 

parcursul vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructurii 

Axaprioritară 5 - O 

regiuneeducată 

1. Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare 

infrastructură educațională destinată educației pentru nivelul 

antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal și 

postliceal, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (atingerea 

conditiilor minime de funcționare a unităților de învățământ); 

2. Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea 

unităților de învăţământ profesional și tehnic, inclusiv învățământ 

dual; 

3. Dezvoltarea campusurilor școlare și a centrelor de formare 

profesională în cadrul unităților de învăţământ profesional și tehnic 

DA 

Favorizarea 

dezvoltării integrate 

sociale, economice și 

de mediu la nivel 

local și a 

patrimoniului cultural, 

turismului și 

securității în zonele 

urbane 

Axaprioritară 6 - O 

regiuneatractivă 

1. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale 

2. Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism, în special în zone care 

dispun de un potențial turistic valoros 

3. Dezvoltarea turismului, balnear, balneo-climateric, litoral 

4. Investitii in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban 

5. Crestereasecuritatii spatiilor publice 

6. Tabere de elevi și preșcolari 

DA 

Favorizarea 

dezvoltării integrate 

sociale, economice și 

de mediu la nivel 

local și a 

patrimoniului cultural, 

turismului și 

securității în afara 

zonelor urbane 

 1. infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial 

turistic valoros 

2. conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

natural 

3. dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, 

protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă 

4. tabere de elevi și preșcolari 

DA 
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II. Context 

În conformitate cu documentele naționaleaprobate de Guvernul României (Memo), Agenţia de 

Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul 

Acordului de Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, este un document strategic de 

programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, 

eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate,  infrastructura 

educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile naționale, 

regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia 

programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au potenţialul 

de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită 

reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile cu 

principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţireacondiţiilor de viaţă ale 

comunităţilor locale, prin asigurarea menţineriicondiţiilor ecologice optime. 

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027, care face obiectul negocierii 

cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 

european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu 

alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi 

identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același 

nivel – PODD, POT, POCID, POCU, POS 

III. Calendar orientativ de elaborare 

Start: martie 2020 

Versiunea finală de lucru (data predării): noiembrie 2020 

Versiunea finală aprobată: ………………….. 

IV. Modificări și efecte posibile 

În cazul când programul ar determina modificări semnificative de acțiune, comportament sau decizie 

ale persoanelor, întreprinderilor, instituțiilor guvernamentale, aceste modificări ar putea să conducă la: 

         

Articol 
DA/ 

NU 

Descriere indicând dacă modificarea ar putea avea un efect 

negativ sau pozitiv asupra mediului 

1. dezvoltarea infrastructurii 

și clădirilor 
DA 

Impact pozitiv prin soluțiile de eficiență energetică, sustenabile 

și prietenoase cu mediul, mai ales pentru zone urbane cu 

densitate mare a populației. Acestea pot contribui în mod 

semnificativ la reducerea emisiilor și a cererii de energie 

primară, și la atingerea obiectivelor de reducere de emisii în 

sistemul energetic, prin investiții dedicate 

asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în clădiri publice și 

rezidențiale, inclusiv activități de consolidare în funcție de 

riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse 

alternative de energie, precum și îmbunătățirii eficienței 

energetice în domeniul încălzirii centralizate.  

Efect pozitiv prin susținerea cercetării și inovării prin investiții 

in infrastructuri CDI, digitalizare și transfer tehnologic. 
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Articol 
DA/ 

NU 

Descriere indicând dacă modificarea ar putea avea un efect 

negativ sau pozitiv asupra mediului 

 

2. amenajarea unor terenuri 

noi sau zone importante 

pentru conservarea naturii; 

 

DA 

Impact pozitiv prin reconversia terenurilor abandonate, 

deteriorate și neutilizate din zonele urbane zonelor, ce pot 

dobândi destinația de zone de agrement și petrecere a timpului 

liber pentru comunitate, precum și prin  extinderea spaţiilor 

verzi, care au o contribuţie importantă la epurarea chimică a 

atmosferei și la atenuarea poluării fonice. Spaţiile verzi 

constituie adevărate bariere pentru zgomot, mai ales în perioada 

de vegetaţie.  

3. modificări în consumul 

social de energie și în special 

de combustibili și deci ale 

emisiilor de CO2 și alte gaze 

cu  efect de seră 

DA 

 

Impact pozitiv prin intervenții care continua implementarea 

directivelor europene privind reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, cu implicaţii directe asupra consumului social de 

energie şi de combustibili, şi deci a emisiilor de CO2.  

4. modificări de consum 

social al altor resurse naturale 

/de  ex. apă, soluri, minerale 

sau agregate); 

NU  

5. modificarea cantității sau 

tipurilor de deșeuri produse 

(solide, lichide, periculoase) 

sau de poluanți emiși în apă, 

pe teren sau în aer;  

NU  

6. modificări ale emisiilor de 

gaze cu efect de seră din alte 

surse (de ex. metan de la 

ferme zootehnice sau depozite 

de deșeuri); 

NU  

7. schimbări semnificative ale 

modalităților de deplasare. 
DA 

 Impact pozitiv prin îmbunătățirea mobilității urbane prin 

dezvoltarea infrastructurii verzi, curate (infrastructuri de 

transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi) și 

încurajarea traficului nemotorizat (pietonal și ciclist), respectivi 

reducerea transportului auto individual; 

Impact pozitiv prin îmbunătățirea mobilități naționale și 

regionale prin investiții în legături rutiere secundare către 

rețeaua rutieră și nodurile TEN-T. 

8. impact asupra oamenilor și 

comunităților, de ex. Prin 

creșterea nivelului de zgomot, 

tulburărilor sau neplăcerilor; 

DA 

Impact pozitiv prin îmbunătățirea calității aerului și reducerea 

zgomotului (urmare a modernizării infrastructurii de transport 

urban și soluțiilor de tip ”smartcity”,  soluțiilor pentru 

decongestionarea/fluidizarea traficului, plantarea de aliniamente 

de arbori și arbuști, parcări „parkandride”, etc.),  

9. riscuri pentru sănătatea 

public 
NU  


