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Dragiăcet eni,ă
Deălaăbunăînceputăamăfostăconȋtientăc ăAdministra iaăLocal ăareăobliga iaăs ă
propun ă comunit iiă programeă pentruă reabilitareaă zonei.ă Înă acesteă condi ii,ă deă cândă
mi-a iă acordată încredereaă dumneavoastr ă amă f cută totă ceă mi-a stat în putin ă s ă
modernizezăaceastaăcomun ăȋiăsaăoăaducălaănivelulădemnădeăaăfiăparteăintegrant ăaă
Uniunii Europene.
În contextul unei analize ample s-aă putută observaă c ă factorulă umană aă fostă
elementulă principală careă aă urm rită identificareaă oportunit iloră ȋiă tocmai de aceea
vreauăsaăv ămul umescăc ăm-a iăsprijinităȋiăm-a iăajutatădeăfiecareădat .ă
Obiectivulămajorăalăadministra ieiălocaleăpentruăperioadaă2022-2027ă iăimplicită
ală meu,ă caă alesă ală comunit ii,ă const ă înă g sireaă deă solu iiă laă solicit rileă cet enilor,
prinăimplicareaădirect ă iăpromtaăînărezolvareaăacestora,ădară iăcontinuareaădezvolt riiă
edilitare.
Desigur, mai sunt multe de f cut. Comunele sunt pentru oameni, de toate
felurile, cu diverse nevoi ȋi interese. A schimba un lucru în bine are mai multa valoare
decaât a încerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui s fie. Datoria
mea este ca tot ceea ce întreprindemăsaăfieăînăbeneficiulăintregiiăcomunit i.
Îmi doresc ȋi mi-am propus s fac tot posibilul ca fiecare cet ean s ajung
s traiasc ăîn condi iiădecente,ăiarădatoriaămeaăesteăs ăsprijinătoateăproiecteleăceăauă
ca finalitate beneficiul cetateanului.
Fiindă ună locuitoră ală comuneiă amă realizată caă trebuieă s ă cunoscă maiă bineă
posibilit ileădeădezvoltareăeconomico-social ăaleălocalit iiăundeălocuiescăȋiăundeăîmiă
desf ȋoră activitateaă profesional .ă Deă aceea,ă peă bazaă analizeiă conditiiloră geografice,ă
sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe
perioada 2022-2027.
Înă plus,ă fa ă deă celeă ar tateă înă cadrulă lucr rii,ă putemă vorbiă deă necesitateaă
elabor riiă deă noiă proiecteă prină accesareaă deă fonduriă europeneă prină Programulă
Na ionalădeăDezvoltareăRural .ăProiecteleăpeăcareăle-amăîntreprinsăpân ăacumăȋiăceleă
viitoareă suntă f cuteă pentruă aă îmbun t iă via aă locuitoriloră comunei UAT COMUNA
Fântânele.ă Aceastaă strategieă deă dezvoltareă local ă vizeaz ă oă perioadaă deă 5ă aniă ȋiă
poateăfiărealizat ăprinăvoin aădumneavoastr .ă
V ă reamintescă c ă scopulă acesteiă strategiiă esteă deă aă demaraă ȋiă finalizaă
proiecteleă prină careă vomă reuȋiă s ă moderniz mă comunaă dină careă facemă parteă cuă
mândrie.ăAstfel,ăîmpreunaăneăvomăbucuraădeăoăinfrastructur ăstradal ădezvoltat ,ăvomă
fiă ferici iă s ă vedemă cumă copiiiă sauă nepo iiă noȋtriă înva ă s ă lucrezeă cuă tehnologiaă
modern ă sauă cumă vomă puteaă s ă folosimă sistemulă deă canalizareă ȋiă epurareă ală apeiă
potabile. Ca primar al comunei Fântânele v ămul umescăcaăm-a iăsprijnităpân ăacumă
ȋiă amă încredereă total ă c ă ȋiă deă acumă înainteă vomă formaă oă adevarat ă echip ă ȋiă
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împreun ă vomă s rb toriă finalizareaă oric ruiă proiectă eviden iată înă strategia de
dezvoltareălocal .
Adreseză peă aceast ă caleă mul umiriă tuturoră celoră careă prină efortulă loră auă
contribuită laă elaborareaă acesteiă strategiiă deă dezvoltareă local ,ă prină ideiă ȋiă opiniiă careă
auă dusă laă identificareaă problemeloră iă laă stabilireaă priorit ilor.ă To iă ceiă careă s-au
implicat activ în acest proces ne-auă ajutată peă noi,ă administra iaă public ă local ,ă s ă
regândimă priorit ileă comunei,ă s ă neă în elegemă maiă bineă rolulă iă rostulă înă via aă
comunit iiănoastre.
CONSTANTIN NITU
Primarul comunei FÂNTÂNELE
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Prezentareămetodologic
Dezvoltareaă durabil ă esteă ună obiectivă fundamentală ală Uniuniiă Europene.ă
Scopulă abord riiă esteă îmbun t ireaă continu ă aă calit iiă vie iiă
genera iiloră prezenteă

iă aă bun st riiă

iă viitoare,ă printr-oă abordareă integrat ă întreă dezvoltareaă

economic ,ăprotec iaămediuluiă iăjusti ieăsocial .
Laă nivelulă Uniuniiă Europene,ădezvoltareaă durabil ă aădevenită obiectivă asumată
începândă cuă 1997,ă prină Tratatulă deă laă Maastricht,ă înă anulă 2001ă aă fostă adoptat ă
StrategiaădeăDezvoltareăDurabil ălaăGotheborg,ăiarăînă2006ăaăfostăadoptat ăStrategiaă
deă Dezvoltareă Durabil ă aă Uniuniiă Europeneă revizuit .ă Atingereaă obiectiveloră
dezvolt riiădurabileănuăseăpoateărealizaăf r ăoăschimbareădeămentalitateăaăoameniloră
iă f r ă comunit iă capabileă s ă utilizezeă resurseleă înă modă ratională iă eficientă iă s ă
descopereă poten ialulă economică ală economiei,ă asigurându-seă prosperitate,ă protec iaă
mediuluiă iăcoeziuneăsocial .
Strategiaădeădezvoltareălocal ăaăcomuneiă Fântânele prezint ăcaracteristicileă
localit ii,ă oă analizaă ampl ă aă resurseloră iă oportunit iloră comuneiă prezentândă astfelă
cadrulăînăcareăseăvaărealizaăprogresulăînăurm toriiăaniăînăvedereaăîmbun t iriiăcalit iiă
vie iiălocuitorilor.ăElaborareaăstrategieiădeădezvoltareălocal ăreprezint ăunulădintreăceiă
maiă importan iă paȋiă careă sus ină procesulă deă dezvoltareă local ,ă deoareceă oă astfelă deă
strategieă areă caă scopăstabilireaă unorăpriorit iăpeă termenămediuă ȋiălungă spreă careă seă
orienteaz ăefortulădeădezvoltareăalăcomunit iiălocaleăînăviitor.ăElaborareaăstrategieiăaă
fostă realizat ă cuă sprijinulă colectivuluiă Prim rieiă Fântânele. Toate datele au fost
preluateă dină cadrulă departamenteloră dină Prim rie,ă deă laă Direc iaă Jude ean ă deă
Statistic ăPrahovaă i de pe site-ulăoficialăalăPrim rieiăComuneiăFântânele.
Oă strategieă deă dezvoltareă local ă prezint ă diferite alternative de dezvoltare,
posibileă scenariiă deă dezvoltareă local ă cuă scopulă deă aă maximizaă poten ialulă local.ă Oă
planificareăstrategic ăasigur ăprioritizareaăproiectelorăinăfunc ieădeănevoileăcomunit iiă
ȋiăfolosireaăcorect ăaăresurselorălimitateădeăcare aceasta dispune.
Scopulă uneiă strategiiă deă dezvoltareă local ă esteă deă aă analizaă într-un mod
structuratăȋiăcoerentăposibilitateaăȋiăoportunit ileăautorit ilorăpubliceălocaleădeăaăini ia,ă
implementaă ȋiă deă aă sus ineă obiectiveă trasateă laă nivelă local.ă Strategia de dezvoltare
local ăareălaăbaz ăcaracteristicileălocalit ii,ăoăanaliz ăasupraădomeniilorădeăinteresăaleă
localit iiă (turism,ă cultur ,ă investi ii,ă popula ie,ă infrastrusctur ,ă s n tate)ă ȋiă oă analiz ă
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socio-economic ăam nun it ă(identificareaăresurselor,ăanalizaăstructuriiăpie eiăfor eiădeă
munc ,ăstabilireaăprofiluluiăpopula ieiăcâtăȋiănecesit ileăpopula iei).
Bazându-seă peă caracteristicileă ȋiă nevoileă comunit ii,ă oă strategieă deă
dezvoltareălocal ăstabileȋteăscopuri,ăobiective,ăprogrameăȋiăproiecteăceăurmeaz ăaăfiă
urmateă iădezvoltate.ăAcestălucruăeărealizabilăprinăminimalizareaăpunctelorăslabe,ăprină
exploatareaă avantajeloră localeă (turism,ă infrastructura,ă pozi ieă geografic ),ă prină
identificareaă ȋiă g sireaă unoră solu iiă înă eventualitateaă unoră amenin riă viitoare
(inunda ii,ă înz peziri,ă bugetă locală insuficientă etc.),ă analizaă oportunit iloră viitoareă
(atragereaă deă noiă investitori,ă dezvoltareaă turismului,ă surseă deă energieă regenerabil ă
etc.),ăidentificareaăprovoc rilorăteritorialeăceătrebuieăabordate.
Luând în calculă ȋiă contextulă Europeană favorabilă diminu riiă disparit iloră deă
dezvoltareă social ă iă economic ă existenteă întreă Româniaă ȋiă stateleă membreă aleă
UniuniiăEuropeneăprinăfinan areaăzonelorămaiăpu inădezvoltate,ăstrategiaădeădezvoltareă
local ă poateă generaă resurse prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial
sauă financiar.ă Fondurileă structuraleă iă deă coeziuneă suntă ună reală sprijină pentruă
dezvoltareaă comunit iloră localeă darăpentruă aă leă ob ineă esteă nevoieă deă proiecteă careă
ac ioneaz ă iă furnizeaz ă rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care vor fi
direc ionateăc treăinvesti iiăceăpotăstimulaăcreȋtereaăeconomic .
Strategiaă deă dezvoltareă local ă asigur ă ierarhizareaă investi iilor,ă pentruă aă
ob ineăunăimpactămaximăȋiăoăvaloareăadaugat ămaxim ădinăobiectivele ce le propune
comunit iiălocale.
Esteă importantă caă acestă documentă s ă asigureă oă sustenabilitateă deă lung ă
durat ă iă s ă deserveasc ă atâtă intereseleă administra ieiă publiceă locale,ă intereseloră
privateă dară iăintereseloră personaleă aleă locuitoriloră localit ii.ă Strategiaă deă dezvoltareă
local ă aă comuneiă Fântânele este parte integrat ă aă strategieiă jude uluiă Prahova,ă
inclusă înă strategiaă deă Dezvoltareă Regional ă (Regiuneaă Sud-Muntenia),ă inclus ă laă
rândulă s uă înă Programulă Na ională deă Dezvoltareă ală României.ă Esteă important ca
acesteă entit iă s ă fieă precizateă deoareceă oriceă accesareă ulterioar ă deă fonduriă
Europene a comunei Fântânele depinde de aloc rileăceăs-auăf cutăpentruăRomâniaă iă
bineîn elesă pentruă Regiuneaă Sud-Muntenia. Înainte de a elabora documentele de
programareă prev zuteă deă proiecteleă deă regulamente,ă autorit ileă româneă trebuieă s ă
stabileasc ă viziuneaă strategic ă de dezvoltare a României pe termenă mediuă ȋiă lung,ă
darăcelăpu inăpân ăînă2027,ărespectivăobiectiveleăceăseăurm rescăaăfiăatinse,ăprecum ȋiă
mijloacele necesare.
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Conceptulădeă dezvoltareă durabil ă poateăfiăcaracterizată dină maiămulteă puncteă
deăvedere,ăprinăurm toareleăelementeă:

 economie:ă eficien aă economieiă prină oă bun ă gestionareă aă resurseloră

disponibile,ă indiferentă deă naturală lor;ă cre tereaă economic ă creat ă deă ună progres,ă
stabilitateaăeconomic ăprinămen inereaăniveluluiăde dezvoltare ;

 societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate

anseă pentruă cet eniă

i egalitate de

iă sus inereaă categoriiloră defavorizate;ă dialogă socială iă

delegarea responsabilita ilorăprinăimplicareăactiv ăaăcet enilorălaădezvoltareaăproprieiă
comunit i;ă protejareaă culturii/patrimoniuluiă prină promovareaă i protejarea valorilor
culturale;

 ecologie:ă conservareaă iă protejareaă resurseloră naturale,ă biodiversitateă

prin promovarea ac iuniloră ceă protejeaz ă echilibrulă ecosistemului,ă evitareaă polu riiă
prinăm suriăde ecologizare i de minimalizare ale efectelor tehnologiei.
Pentruă caă dezvoltareaă s ă devin ă durabil ă laă bazaă celoră treiă elementeă
enumerate mai sus se stabilesc obiectivele: obiectiveăeconomice,ăobiectiveăsocialeă iă
obiective de mediu. Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a
UniuniiăEuropeneăseăbazeaz ăpe:


cre tereă inteligent ă prină inovare,educa ieă iă societateaă digital ă menit ă

s ă accelerezeă dezvoltareaă re elelor de internetă deă mareă vitez ă iă s ă permit ă
gospod riiloră iăîntreprinderilorăs ăbeneficiezeădeăavantajeleăpie eiăuniceădigitale;

 cre tereădurabil ăbazat ăpeăcompetitivitate,clim ă,energieă i mobilitate;

 cre tereă favorabil ă incluziuniiă careă s ă creezeă competen eă iălocuriă deă
munc ăprecumă iăcombatereaăs r ciei.
Dină punctă deă vedereă ală dezvolt rii,ă zoneleă ruraleă înregistreaz ă ună decalajă
semnificativă fa ă deă zoneleă urbaneă ceă seă caracterizeaz ă prin:ă deficien eă structuraleă
persistenteă (num rulă mareă ală popula ieiă ocupateă înă agricultur ,ă îmb trânireaă
popula iei,ă ună num ră mareă deă exploata iiă deă subzisten ă etc.);ă valoareă ad ugat ă
sc zut ă aă produseloră agro-alimentare;ă randamenteleă ȋiă productivitateaă munciiă
sc zuteăînăspecialăînăagriculturaădeăsemisubzisten ;ăspirit antreprenorial slab pentru
dezvoltareaă activit iloră economice,ă accesă redusă laă credite;ă oă pia ă aă terenuriloră
nefunc ional ;ăoămodest ăorientareăc treăexport;ăinvesti iiăinsuficienteăînăcercetareăȋiă
dezvoltare;ă accesulă laă serviciiă ȋiă infrastructur ă cuă mult în urma zonelor urbane;
creȋtereaă continu ă aă disparit iloră regionale;ă oă pondereă ridicat ă aă popula ieiă expuseă
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risculuiădeăs r cieăȋiăexcluziuneăsocial ;ăoăadministra ieăpublic ăineficient ;ăoăserieădeă
riscuri pentru oameni.
Spa iulă rurală esteă expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în
serviciulăs uăcomponenteleăfizico-geograficeăaleăspa iului,ăaleănaturii.ăEsteăunăspa iuă
pe care omul l-aămodelatăînăfunc ieădeănevoileăsale,ăpeăcareăl-aăcreatăprinămuncaăsaă iă
l-aă umplută cuă crea iileă saleă deă natur ă antropic ,ă fiindă deciă oă adev rat ă “capodoper ă
rustic ”ăaăomului.ă
Dezvoltarea,ăînăesen ,ăesteăoăac iuneăcuăcaracterăstrategic,ăceăareăcaăscopă
cre tereaă durabil ă aă productivit iiă individuale,ă comunitareă iă institu ionale,ă ceeaă ceă
poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele de
dezvoltareă auă înă vedereă schimbareaă condi iiloră fundamentale,ă ceeaă ceă necesit ă ună
timpăîndelungat,ăiarăproblemeleăruraleăsuntăfoarteăcomplexeă iănuăpotăfiărezolvateăprină
ac iuniăpeătermenăscurtăfiind necesare programe succesive, cu efecte durabile.
Realizareaă acestuiă documentă strategică esteă rezultatulă voin eiă comunit iiă
locale din Fântânele,ă careă areă laă baz ă colaborareaă dintreă membriiă comunit iiă ȋiă
reprezentan iiă administra ieiă publice.ă Obiectivulă acesteiă Strategiiă esteă deă aă sus ineă
eforturileă viitoareă deă dezvoltareă aleă comunei,ă prină stabilireaă unoră direc iiă strategiceă
careăauălaăbaz ăanalizaăaă4ăfactoriăimportan i:ăresurse,ăpuncteăslabe,ăoportunit iăşiă
amenin riăcuăcareăseăconfrunt ăcomuna.ă
Strategiaădeădezvoltareălocal ăaăComuneiăFântâneleăreprezint ăinstrumentulă
deălucruăalăadministra ieiăpubliceălocaleă iăesteăagreatădeăîntreagaăcomunitateălocal .ă
Astfelăseăvaăorientaăgândirea,ădeciziaă iăac iuneaăc treăobiectiveăsuperioareăsauăc treă
premiseleă obiectivelor.ă Totodat ă prină acestă mijlocă seă voră evitaă abaterileă datorateă
urgen elor,ă avantajeloră iă dezavantajeloră ceă potă interveniă înă anumiteă momente.ă Înă
acesteă condi ii,ă to iă factoriiă interesa iă deă progresulă economico-social al comunei vor
beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care
seă indic ă atâtă direc iileă deă dezvoltareă specifice,ă câtă iă ac iunileă punctualeă ceă seă voră
constituiăcaăviitoareăproiecteăaleăadministra ieiăpubliceălocale.
Utilizarea instrumenteloră deă consultareă aă comunit iiă localeă aă determinată
adaptareaă tuturorăpropuneriloră deăac iuniăpentruă c ă seă doreaă caă laăfinalăstrategiaă deă
dezvoltareă local ă s ă fieă înă consensă cuă aspira iileă locuitoriloră comuneiă Fântânele.ă
Importan aă acestuiă aspectă esteă dat ă atâtă deă certitudineaă implic riiă viitoareă aă
comunit iiă înă implementareaă strategieiă deă dezvoltareă local ,ă câtă iă deă posibilitateaă
asum riiădeplineă iăcon tienteăaăacesteia.
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Acestă materială aă fostă concepută caă ună instrumentă careă s ă vin ă înă ajutorulă
tuturor membriloră comunit iiălocale,ă adresându-seă deopotriv ă administra ieiă publice,ă
mediuluiă deă afaceri,ă institu iiloră publice,ă organiza iiloră neguvernamentale,ă dară ȋiă
cet eanuluiă simpluă interesată deă evolu iaă viitoareă aă comunit iiă sale.ă Seă prevedeă c ă
acest instrumentă vaă fiă deosebită deă utilă înă programareaă viitoareloră investi iiă dară iă înă
atragereaă resurseloră financiareă (na ionaleă iă europene)ă pentruă realizareaă unoră
proiecteădeăanvergur ăpentruăComunaăFântânele.
Metodologia folosit ăînăelaborareaăStrategieiărespect ăurm toareleăprincipii:

 validitateă ştiin ific ă – procesulă deă elaborareă aă documentuluiă trebuieă s ă

respecteăcerin eleătehniceăaleăplanific riiăstrategice;

 principiulă coeren eiă – acestaă seă refer ă laă corelareaă strategieiă localeă cuă

documentele de planificare de rangăsuperiorăprecumăȋiăcuădocumenteălocale;

 principiul parteneriatului – dezvoltareaă uneiă rela iiă deă colaborareă întreă

administra ieă ȋiă membriiă comunit iiă locale,ă elementă deosebită deă importantă atâtă înă
etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;

 implicareaă comunit iiă - procesulă trebuieă s ă fieă deschisă tuturoră celoră

interesa iădinăcomunitate;

 transparen ă iă obiectivitateă - procesulă trebuieă s ă fieă transparentă ȋiă s ă

reflecteăintereseleăcomunit iiăcaăîntreg;ă

 coeren ă iă continuitateă - construc iaă documentuluiă deă planificareă nuă

înseamn ăfinalizareaăprocesuluiăstrategic;ăacestădocumentătrebuieăs ăr mân ădeschisă
ideiloră iă complet riloră viitoareă (adaptareaă periodic ă aă documentuluiă înă func ieă deă
modific rileăcareăseăproducălaănivelulăcomunit ii).
Viziunea de dezvoltare a comunei Fântânele trebuieă s ă înglobezeă
materializareaă înă timpă aă unoră politiciă beneficeă comunit iiă localeă iă cet eniloră
comunei,ăcaăviitoriăcet eniăeuropeni.ăÎnăacesteăconditii,ăcomunaăFântâneleătrebuieăs ă
se dezvolte ca o comun ă european ,ă cuă standardeă deă calitateă aferenteă fiecaruiă
domeniu cheie - infrastructura,ă industrie,ă agricultura,ă serviciiă publiceă iă comerciale,ă
resurseăumane,ăasisten aăsocial ,ăeduca ie,ăs n tate,ăsiguran aăcet eanuluiăetc,ădară
ȋiă s ă seă integrezeă ȋiă s ă mobilizezeă activă laă nivelă regională poten ialulă existent.ă
Valorificareaă acestuiaă înă paralelă cuă ini ierea,ă sus inereaă iă materializareaă unoră
demersuriăac ionaleă iăinvesti ionaleăseăpoateărealizaăprinăatragereaădeăsurseăpubliceă
iă private.ă Astfel,ă seă propune impunerea comunei Fântânele ca un actor local
important.
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Oriceă comunitateă de ineă caracteristiciă specificeă careă oă diferen iaz ă deă alteă
comunit iăsimilare.ăProcesulădeăPlanificareăStrategic ătrebuieăstructuratăînăfunc ieădeă
aceste caracteristici.
Studiul fizionomiei comunei Fântânele const ă înă analizaă aspectuluiă exterioră
dară ȋiă aă texturiiă ȋiă structuriiă re eleiă deă c iă deă comunica iiă ȋiă aă densit iiă locuin elor,ă aă
construc iilorăînăgeneral,ăsubăinfluen aăfactorilorăfizico-geograficiăȋiăeconomico-sociali.
Astfel,ătopografiaăreliefuluiăincluzândăizolareaăsauăleg turaăcuăaȋez rileăvecine,ădarăȋiă
tradi iileăauăoăinfluen ăhot râtoareăasupraăaspectuluiăgeneralăalăcomunei.
Comuna Fântânele esteă alc tuit ă dină 2ă sate:ă Fântâneleă (reȋedin aă deă
comun )ăȋi Bozieni.
Sistemulă aȋez riloră ruraleă determin ă structuraă teritorial ă aă produc ieiă
materialeăȋiăofer ăpremiseăpentruădezvoltareaăulterioar ăaăproduc iei,ărespectivăzoneă
deă amplasareă aă unit iloră economice,ă resurseă deă munc ă ȋiă infrastructur ă social .ă
Formaăexterioar ăesteădatorat ăsuprafe eiătopograficeăpeăcareăs-au dezvoltat, precum
ȋiăcondi iilorăistorice.ă
Din punct de vedere administrativ Comuna Fântânele esteăsituat ăînăzonaădeă
estăaăjude uluiăPrahova,ălaăoădistantaădeă40ăkmădistan ăfa ădeămunicipiulăPloieȋtiăsiă
17 kmăfa ădeăoraȋulăMizil.ă
Localit ileăcomuneiăFântânele suntăcaracterizateădeăanumiteăfunc iiăspecificeă
unuiă teritoriuă administrativ,ă cuă anumiteă activit iă economice,ă culturale,ă înă careă seă
desf ȋoar ă via a.ă Principalaă func ieă aă celoră dou ă sateă esteă ceaă agricol ă dat ă deă
majoritateaăpopula ieiăceălucreaz ăînăaceast ăramur ăeconomic .
Majoritateaăpopula ieiăesteăimplicat ădirectăsauăindirectăînăagricultur .ăAceȋtiaă
dină urm ă producă necesarulă agricolă pentruă consumulă propriuă înă gospod rii,ă nefiindă
salaria iăaiăuneiăasocia iiăagricoleăsauăaiăuneiăfermeădeăexploatareăagricol .ă
Func iaă comercial ă esteă deă asemeneaă prezent ă înă toateă localit ileă prină
aceasta

asigurându-se

necesarul

de

produse

locuitorilor,

prin

intermediul

magazinelor universale, în majoritate alimentare.
Func iaă sanitar ă aă localit iloră esteă foarteă important .ă Înă localitateă
functioneaz ă ună cabinetă medicală ȋiă ună Complexă deă Seviciiă Comunitare - Centru
Reziden ial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari. De asemenea, la nivelul
comuneiăexistaăȋiăunăpunct farmaceutic.

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
11

Func iaă cultural ă esteă determinat ă deă desf ȋurareaă activit iloră deă
înv

mânt,ă culturaleă ȋiă deă recreereă intelectual .ă Exist ă ȋiă func ioneaz ă oă gr dini

(Gr dini aăcuăprogramănormalăFântânele)ăȋiăoăȋcoal

coalaăGimnazial ăFântânele.

De asemenea,ă comunaă dispuneă deă ună centruă culturală ȋiă deă dou biserici de
cult ortodox:

 Bisericaă ortodoxaă “Adormireaă Maiciiă Domnului”ă – a Ungurenilor din satul
Fântânele;
 Bisericaă ortodoxaă “Adormireaă Maiciiă Domnului”ă – a Mazililor din satul
Fântânele;
La nivelul comuneiă func ioneaz ă ȋiă îȋiă desfasoaraă activitatea o Bibliotec
public .ă
Func iaă administrativ ă aă comuneiăesteă de inut ă deă satulă Fântânele. Tot aici
seăafl ăȋiăsediulăPoli iei.ăÎnăconcluzieăcomunaăFântânele ofer ăoportunit iăfoarteăbuneă
pentru dezvoltareaădeăactivit iăeconomiceăînăcomer ,ăconstructiiăsauăagricultur .ăEsteă
nevoieă deă personală calificată înă toateă domeniile.ă Numaiă a aă putemă ridicaă
productivitateaălaăcalitateaăcerut ădeăpia aăunic ăeuropean .
Func iaăeconomic ăesteăoăfunc ieăcomplex ăcareăcuprindeăunănum rămareădeă
activit iă (pluriactivit i),ă înă sensulă c ,ă spa iulă rurală nuă maiă esteă concepută caă oă zon ă
eminamenteă agricol ,ă ciă caă oă structur ă economic ă diversificat ă cuă implica iiă socialeă
complexeă careă seă refer ,ă înă principală la:ă posibilit iă deă plasareă aă for eiă deă munc ă înă
activit iăagricole,ăstabilitateaăpopula ieiăȋi,ăînăspecial,ămen inereaătineretuluiăînăspa iulă
ruralăprinăofertaădeăactivit iăneagricoleădarăconexeăacesteia,ăgarantândăînăacestămodă
surseă deă venituriă suplimentareă pentruă popula iaă rural ,ă precumă ȋiă folosireaă maiă
eficient ăaătimpuluiădeămunc ăsecundară(par ial)ăalăsalaria ilorăînăexploata iileăagricole.
Comuna Fântânele face parte din Asocia iaăGrupulădeăAc iuneăLocal ăValeaă
Budureascaăcareăareăoăsuprafa aăacoperit ăesteădeă234,60ăkm2 iăcuprindeăunănum ră
deă 17.956ă locuitoriă (conformă Recens mântuluiă popula ieiă 2011).ă Amplasareaă
geografic ă aă GAL„Valeaă Budureasca”ăesteă înă apropiereaă ora uluiă Ploie ti,ă înă parteaă
de S-Eăaăjude uluiăPrahova,ăpredominantăînăzonaădeăcâmpie,ăiarăactivitatea locuitorilor
esteămajoritarăagricol .
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentuluiă Europeană iă ală Consiliului,ă dezvoltareaă local ă esteă plasat ă subă
responsabilitateaă comunit iiă iă beneficiaz ă deă sprijină FEADR,ă ceeaă ceă reprezint ă oă
modalitateădeăimplementareăcareăpermiteăpartenerilorălocaliăs ăelaborezeăoăstrategieă
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deă dezvoltareă local ă bazat ă peă analizaă nevoiloră iă priorit iloră specificeă teritoriuluiă iă
careăesteăimplementat ăprinăm suraăLEADERădinăPNDR.
Prin abordarea local ,ăprincipiileădeăimplementareăgeneraleăobligatoriiăimpuseă
deălegisla iaăeuropean ăsuntărepectate,ădarăobiectiveleăspecificeălocaleădifer ăfa ădeă
celeăabordateăprinăPNDRălaănivelăna ional.
Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare local ă auă ună impactă
pozitiv asupra obiectivelor FEADR, incluzând aspecte specifice care nu pot avea
caracterădeăgeneralizareălaănivelăna ional.
Importantaă impelementariiă LEADER:ă Poten ialulă Grupă deă Ac iuneă Local ă
”Valeaă Budureascaă ”ă îȋiă propuneă s ă aduc ă - prină Planulă deă Dezvoltareă Local ă
elaborat - celeămaiăbuneăargumenteăcareăs ădemonstrezeăcapacitateaăsaădeăaăaplicaă
Axa LEADER cu succes. În tot acest demers, locuitorii teritoriului Valea Budureasca
au dovredit ca sunt oameni receptivi care pot valorifica poten ialulălocal.ăÎmpreunãăauă
stabilită m suriă pentruă satisfacereaă nevoiloră identificate.ă Experien aă dobândit ă pânãă
acum,ă relevat ă înă proiecteă individuale,ă ne-aă convinsă c ă dezvoltareaă zonal ă esteă
esen ial ă deoareceă conduceă laă emancipareaă unuiă grupă maiă mareă de oameni, la
dezvoltareaăuneiăariiămaiăîntinse,ălaăcreareaăuneiăsimbiozeăîntreălocalit ileăînvecinateă
careă s ă urm reasc ă dezvoltareaă mediuluiă economică ȋiă perfec ionareaă abilit iloră deă
organizareăaleăcomunit iiălocale.
Implementarea SDL vine în completarea altor programe europene sau
na ionale,ă iară abordareaă saă urm reȋteă saă ofereă comunit iloră ruraleă oă metodaă deă
implicareăaăpartenerilorălocaliăinăorientareaădezvolt riiăviitoareăaăzoneiălor.
Dezvoltarea spa iuluiăruralăprinăLEADERăcreeaz ăoportunitateaăimplement riiă
priorit iloră iă obiectiveloră Politiciiă Agricoleă Comuneă (PAC)ă inândă contă deă nevoileă
locale identificate local printr-o abordare transparenta de jos in sus avand in vedere :
- specificul resurselor locale,
- domeniileădeădezvoltareăeconomic ăaăzonei,
- necesit ileăpopula iei.
Prină consult rileă careă auă avută locă întreă to iă parteneriiă relevan iă aiă Asocia ieiă
GrupulădeăAc iuneăLocal ă”ValeaăBudureascaă”,ădară iăpeăbazaăanalizeiădiagnosticăaă
teritoriuluiă iă aă analizeiă SWOT,ă s-auă stabilită direc iileă iă m surileă careă voră asigura
îndeplinirea obiectivelor previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii SDL in
microregiune.
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Parteneriiă GALă ”Valeaă Budureasca”ă auă stabilită cuă ocaziaă întânlirilor
necesitatea de a desf ȋura activit i de cooperare cu alte teritorii incluse în strategiile
deă dezvoltareă local ă pentruă aăfacilitaă transferulăȋiăadaptareaă inova iilorădezvoltateă înă
alt ăparte,ăschimbădeăbuneăpracticiăsiăcunoȋtiinte care s îmbun t easc activitatea
noului GAL aflat la început de drum.

Harta nr. 1: Harta administrativă şi geografică a tertoriului Grupul de Acţiune Locală Valea
Budureasca

Trebuieă s ă investimă înă viitor,ă înă genera iaă deă mâineă iă s ă exploat mă
avantajeleă competitiveă peă careă leă avem:ă pozi ionareaă geografic ă iă asociereaă
intercomunitar ăpentruădezvoltareălocal ,ăterenuriăextravilaneă iăintravilane.
Ună instrumentă principală ală dezvoltariiă durabileă iă coerenteă aă comuneiă esteă
Planul de Urbanismă Generală careă esteă ref cută iăactualizat,ă astfelăîncâtă dezvoltarea
peă careă oă vizamă s ă nuă afectezeă mediul,ă s ă nuă produc ă dezechilibreă socialeă sauă s ă
afectezeăarhitecturaătradi ional ăaăcomunei.ă
Strategiaăneăajut ăs ăconstruimăviitorul.ăUnăviitorămaiăbunăpentruănoiă iăcopiiiă
nostri.ă Ună viitoră înă careă fiecareă locuitoră i iă vaă g siă loculă undeă seă poateă dezvoltaă iă
performaă peă piataă muncii,ă i iă vaă g siălocuin aă dorit ,ă vaă beneficiaădeă serviciiăsocialeă
deăcalitateă iăvaăg siăpl cereaăspa iilorăpubliceăpentruărecreereă iărefacere.ă
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De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a
acestuiă documentă depindeă atingereaă obiectivuluiă final:ă oă comun ă ospitalier ă maiă
curat ă iămaiăsigur .
Înă urmaă analizeloră ȋiă dezbateriloră organizateă aă fostă creionat ă oă viziuneă deă
dezvoltareă aă comuneiă pornindă deă laă urm toareleă elemente:ă importan aă regional ă aă
comunei,ă afirmareaă comuneiă caă centruă deă inova ieă ȋiă oportunit i,ă importan aă
contruc ieiă uneiă comunit iă primitoare,ă aă unuiă mediuă locală pl cută pentruă locuitoriă ȋiă
pentruă vizitatoriă (creȋtereaă calit iiă vie ii),ă afirmareaă comuneiă Fântâneleă caă ȋiă
comunitate financiar-economic ,ă necesitateaă structur riiă uneiă administra iiă localeă
eficiente,ă eficace,ă transparenteă ȋiă responsabileă laă nevoileă comunit ii,ă importan aă
activismuluiălaănivelulăcet tenilor,ăcaăfactorădeăstimulareăaădezvolt riiăcomunitareăȋi,ăînă
fine,ă dezvoltareaă unuiă mediuă deă afaceriă bazată peă antreprenoriat,ă dinamismă ȋiă
implicareăînăvia aăcomunit ii.ă
Viziuneaăpropus ăpentruăcomun ăeste:ăComunaăFântânele va fi un centru al
inova ieiăȋiăoportunit ilor,ăunălocăpl cutăînăcareăs ătr ieȋti,ăs ămunceȋtiăȋiăs ăstudiezi;ă
oă comun ă cuă autorit iă localeă responsabileă ȋiă deschise,ă cuă cet eniă activiă ȋiă oă
comunitateădeăafaceriădinamic ăȋiăimplicat .ăAceast ăviziuneăaărezultat în urma unor
întâlniriă organizateă ȋiă facilitateă deă Prim riaă comuneiă Fântâneleă cuă reprezenta iă aiă
ONG-urilorăȋiăaiăunorăinstitu iiădeăstatăȋiăprivateădinăcomunaănoastr .
Etapeleă metodologiceă principaleă aleă Procesulă deă Planificareă Strategic ă suntă
urm toarele:
1. Realizarea analizei preliminare.
Planificareaă strategic ă presupuneă oă analiz ă preliminar ă aă caracteristiciloră
comunit iiăvizate.ăAceast ăanaliz ăcuprindeăelementeădiverse:ă
 elementeădeăistorieăaăcomunit ii;ă

 analizaă deă mediuă (fiȋaă deă localitate, elemente socio-economice, elemente

deăinfrastructur ,ăetc);ă

 analizaă cadruluiă strategicălaă nivelăna ional,ă regionalăȋiă jude ean.ă Principalaă

misiuneăaăanalizeiăpreliminareăseărefer ălaăstructurareaămediuluiăînăcareăseăplaseaz ă
comunitateaăȋiălaăidentificareaăcapacit ilorărealeăde inuteădeăaceasta.ă
2.ăStabilireaăviziuniiăasupraădezvolt riiăstrategiceăaăcomunit ii.
Pasulăalădoileaăseărefer ălaăstabilireaăuneiăviziuniăasupraădezvolt riiăstrategiceă
aă comuneiă Fântânele.ă Aceast ă viziuneă trebuieă s ă in ă seama de elementele
principale ale analizei preliminare.
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
15

3.ăAnalizaăsectorial ăaădomeniilorăstrategiceăprincipale.ă
Aceast ăanaliz ăseărealizeaz ăpeădomenii.ăÎnăcadrulăfiec ruiădomeniuăauăfostă
elaborateă sintezeă deă lucruă peă bazaă c roraă auă fostă organizateă dezbateri publice.
Domenii strategice principale:

 dezvoltareăȋiăcompetitivitateăeconomic ;ă

 dezvoltareărural ăȋiăinfrastructur ă(urbanism,ătransport,ămediuăetc);ă

 dezvoltareaă resurseloră umaneă (educa ie,ă preg tireă continu ,ă rela iaă cuă
unit ileădeăînv

mânt, etc);

 dezvoltareăcomunitar ă(cultur ,ătineret,ăsport,ăong-uri,ăsocial,ăs n tate).ă

Metodologiaăpresupuneăurm toareleăelementeăprincipale:ă

 analizaăSWOTă(puncteăslabe,ăpuncteătari,ăoportunit i,ăamenin ri);ă

 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;

 elaborareaădeăstrategiiăsectorialeăcareăs ăr spund ăproblemelorăstrategiceă
identificate;

 modalit iădeăevaluareăaărezultatelorăpeătermenămediuăȋiălung.ă

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost
invitateă s

iaă parteă toateă p r ileă interesate.ă Sintezeleă auă fostă modificateă peă bazaă

acestorădezbateriăpublice,ăpentruăc ăeleătrebuieăs ăreflecteărealitateaăȋiăs ăreprezinteă
dorin eleăȋiăintereseleăcomunit ii.ă
4. Articularea documentului strategic.
Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii strategiilor
sectorialeăbazateăpeăsintezeleădeălucruăȋiădezbaterileăpublice.ăAcestaăesteănecesarăs ă
fieă analizată deă Consiliulă Local,ă deă partideleă politiceă ȋiă deă societateaă civil ă dină
Fântânele forma lui final ă putândă fiă asumat ă caă documentă deă planificareă strategic ă
pentru comunitate.
Principiiădeăbaz ăînăelaborareaăproiectuluiădeăplanificareăstrategic ăaăcomuneiă
Fântânele:

 validitateă ȋtiin ific ă (procesulă trebuieă s ă respecteă cerin eleă tehniceă aleă

planific riiăstrategice);ă

 implicareaă comunit iiă (procesulă trebuieă s ă fieă deschisă tuturoră celoră

interesa iădinăcomunitate);ă

 transparen ă ȋiă obiectivitateă (procesulă trebuieă s ă fieă transparentă ȋiă s ă

reflecteăintereseleăcomunit iiăcaăîntreg);ă
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 coeren ă ȋiă continuitateă (construc iaă documentuluiă deă planificareă nuă
înseamn ăfinalizareaăprocesuluiăstrategic;ăacestădocumentătrebuieăs ăr mân ădeschisă
ideilorăȋiăcomplet rilorăviitoare).ă
Strategiaă deă Dezvoltareă Local ă vaă fiă instrumentulă deă lucruă ală administra ieiă
publiceă localeă careă vaă orientaă gîndirea,ă deciziaă ȋiă ac iuneaă c treă obiectivele
superioare sauă c treă premisele obiectivelor,ă f r ă caă peă parcursă s ă existeă abateriă
datorateă urgen eloră sauă avantajeloră ȋiă dezavantajeloră ceă potă interveniă înă anumiteă
momente.
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Capitolul 1. Context de dezvoltare
1.1 Contextul european
Arhitecturaăprogramelorăopera ionale,ăprinăintermediulăc roraăvaăfiăadministrată
bugetul alocat României în perioada 2022-2027ăvaăfiăsemnificativămodificat ăfa ădeă
sistemul anterior.

Înăcadrulăurm toruluiăbugetăpeătermenălungăalăUEăpentruă2022-2027, Comisia
European ăpropuneămodernizareaăpoliticiiădeăcoeziune,ăprincipalaăpolitic ădeăinvesti iiă
a UE. Se preconizeaz ăcinciăpriorit iăinvesti ionale:
1. Oă Europ ă maiă inteligent , prin inovare, digitalizare, transformare
economic ă iăsprijinireaăîntreprinderilorămiciă iămijlocii
2. Oă Europ ă maiă verde,ă f r ă emisiiă deă carbon,ă punereaă înă aplicareă aă
Acordului de la Parisă

iă investi iiă înă tranzi iaă energetic ,ă energiaă dină surseă

regenerabileă iăcombatereaăschimb rilorăclimatice
3. OăEurop ăconectat ,ăcuăre eleăstrategiceădeătransportă iădigitale
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4. Oă Europ ă maiă social , pentru realizarea pilonului european al drepturilor
socialeă iăsprijinireaăcalit iiălocurilorădeămunc ,ăaăînv

mântului,ăaăcompeten elor,ăaă

incluziuniiăsocialeă iăaăaccesuluiăegalălaăsistemulădeăs n tate
5. Oă Europ ă maiă apropiat ă deă cet eniiă s i, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivelălocală iăaădezvolt riiăurbaneădurabileăînăUE.

OP 1 O Europă mai inteligentă
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OP 2 O Europă mai verde
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OP 3 O Europă mai conectată
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OP 4 O Europă mai socială
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OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi

Investi iileăînădezvoltareăregional ăseăvorăaxaămaiăalesăpeăobiectiveleă1ă iă2.ă
Acestorăpriorit iăliăseăvorăalocaă65ășă - 85ășădinăresurseleăFEDRă iăaleăFonduluiădeă
coeziune,ăînăfunc ieădeăprosperitateaărelativ ăaăstatelorămembre.
Politica de coeziuneă continu ă investi iileă înă toateă regiunile,ă peă bazaă aă 3ă
categoriiă (maiă pu ină dezvoltate,ă înă tranzi ie,ă maiă dezvoltate).ă Metodaă deă alocareă aă
fondurileăseăbazeaz ăînc ,ăînămareăm sur ,ăpeăPIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc
noiăcriteriiă( omajulăînărândulătinerilor,ănivelăsc zutădeăeduca ie,ăschimb riăclimaticeă iă
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primireaă iăintegrareaă migran ilor),ă pentruă aă reflectaămaiăbineă realitateaă deă peă teren.ă
Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continu ă s ă sprijineă strategiileă deă dezvoltareă conduseă laă nivelă
locală iăs ăautonomizezeăgestionareaăfondurilorădeăc treăautorit ileălocale.ăCre teă iă
dimensiuneaăurban ăaăpoliticiiădeăcoeziune,ăprinăalocareaăaă6ășădinăFEDRădezvolt riiă
urbaneădurabileă iăprintr-unănouăprogramădeăcolaborareăînăre eaă iădeăconsolidareăaă
capacit ilorădedicatăautorit ilorăurbane,ăsubădenumirea
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 20222027:
Concentrareătematic
- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europ ămaiăinteligent )
- 30șădinăFEDRăpentruăOP2ă(OăEurop ămaiăverde)
- FEDRăs ăcontribuieăcuă30șălaăobiectiveleădeăschimb riăclimatice
- FCăs ăcontribuieăcuă37șălaăobiectiveleădeăschimb riăclimatice
- Min.ă6șădinăFEDR,ăpentruădezvoltareăurban
- 2% din FSE+ă pentruă sus inereaă material ă aă persoaneloră celeă maiă
defavorizate
- 25șădinăFSE+ăpentruăincluziuneăsocial
- 10șădinăFSE+pentruăsprijinulăpentruătineriiăcareănuăauăunălocădeămunc
Aspecte financiare (CFM)
- Formaăprincipal ădeăfinan areă- granturile
- Cofinan areaălaănivelăna ional:ă70șăpentruăregiunileămaiăpu inădezvoltateă iă
pentru Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.
- Prefinan areă anual ă - 0,5șă dină valoareaă total ă aă sprijinuluiă dină parteaă
fondurilor
- TVAănuăesteăeligibil ăpentruăoăcontribu ieădinăparteaăfondurilor,ăcuăexcep iaă
opera iunilorăalăc rorăcostătotalăesteămaiămicădeă5000000ăeuro.
- Dezangajarea - regulaă„N+2”.
Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene
(MFE),ăurm toareaăperioad ăfinanciar ăaduceăschimb riăimportanteăatâtăînăstructuraă
institu ional ,ăcâtă iăînăceaăstrategic .
În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe,
Programulă Opera ională Regională urmândă aă fiă gestionată descentralizată laă nivelulă

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
28

Agen iilorădeăDezvoltareăRegional ădinăfiecareădintreăceleă8ăregiuniăaleă riiă(peămodelă
polonez):
1.ProgramulăOpera ionalăDezvoltareăDurabil ă(PODD)
2.ProgramulăOpera ionalăTransport (POT)
3.ProgramulăOpera ionalăCre tereăInteligent ăȋiăDigitalizareă(POCID)
4.ProgramulăNa ional de S n tate (multifond) (PNS)
5.ProgramulăOpera ionalăCapital Uman (POCU)
6.ProgramulăOpera ionalăAjutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7.Programulă Opera ională deă Dezvoltareă Teritorialaă Integrat ă (multifond)
(PODTI)
8.ProgrameleăOpera ionaleă Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
9.ProgramulăOpera ionalăAsisten ăTehnic ă(multifond) (POAT)
Actualulă Programă Opera ională Infrastructur ă Mareă (careă areă ceaă maiă mareă
alocareă financiar ă înă 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013,
interven iileă dină domeniulă Mediuluiă urmândă aă fiă preluateă deă Programulă Opera ională
Dezvoltareă Durabil ,ă iară celeă dină domeniulă Transportuluiă urmândă aă treceă subă oă
Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea
oportunit iăseparateăpentruăITIăDeltaăDun riiă iăITIăValeaăJiului.
Înă premier ,ă FondulăSocială Europeană nuă vaămaiăfinan aă ună Programădedicată
cre teriiă capacit iiă administrative,ă aceast ă interven ieă reg sindu-se conform
ministeruluiăprintreădirec iileăviitoruluiăProgramăOpera ionalăCapitalăUman.ă
Vaă fiă creată ună Programă Na ională deă S n tateă careă ară urmaă s ă finan ezeă
infrastructuraă pentruă 3ă spitaleă regionaleă (fazaă 2),ă construc iaă iă dotareaă Institutuluiă
Natională deă Hematologie,ă construc ieă iă dotareă pentruă ună Laboratoră deă Referin ă
National,ăprecumă iăalteăinterven iiăînădomeniulămedical.
MADRă vaăgestionaăînă continuareăfinan rileăprinăintermediulăPoliticiiăAgricoleă
Comuneă iă prină ceaă aă Pescuitului.ă MAIă vaă gestionaă fondurileă aferenteă domeniuluiă
afaceri interne (Fondul azil, migra ieă

iă integrare,ă Fondulă securitateă intern ,ă

Instrumentulăpentruămangementulăfrontiereiă iăvize).
Conformăpropuneriiăf cuteăpubliceădeăautorit i,ăcompaniileăvorăputeaăaccesaă
înăurm toareaăperioad ăfinanciar ăgranturi/instrumenteăfinanciareăprinăintermediul mai
multor programe:
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Programeleă opera ionaleă regionaleă seă voră axaă peă „smartă specialization”,ă
transferulătehnologic,ăinovarea,ăsprijinireaăIMMă iădigitalizare.ăProgramulăOpera ională
Cre tereă Inteligent ă iăDigitalizareă vaă puneă laă dispozi ieă instrumente financiare. Prin
Programulă Opera ională Dezvoltareă Teritorial ă Integrat ă seă voră finan aă interven iiă înă
domeniulăturismului,ăculturiiă iăpatrimoniuluiăcultural.

1.2.
Selectarea
complementaritatea

obiectivelor,

coordonarea

şi

Obiectivulă deă Politic ă 1ă - O Europ ă maiă inteligent ă iă maiă competitiv ,ă
prinăpromovareaăuneiătransform riăeconomiceăinovatoareă iăinteligente
Rezumată privindă selectareaă obiectiveloră deă politic ă iă aă rezultateloră
principaleăa teptate
România va contribui la acest obiectiv prin sprijinireaă cre teriiă graduluiă deă
integrareă aă sistemuluiă Cercetare,ă Dezvoltareă iă Inovareă dină Româniaă înă Europeană
ResearchArea,ă înt rireaă cooper riiă dintreă organiza iileă CDIă iă întreprinderi,ă cre teriiă
niveluluiădeăinvesti iiăînăCDIăpentruăaăasiguraătrecereaădeălaăidee la produse/servicii în
pia ,ă digitaliz riiă serviciiloră publiceă prină modernizareaă iă simplificareaă proceduriloră
administra ieiă publiceă localeă iă centrale,ă dezvolt riiă unoră competen eă profesionaleă
adaptateă laă economiaă cunoa teriiă înă ceeaă ceă prive teă procesul de descoperire
antreprenorial ălaănivelăna ională iăregional.
Româniaă aloc ă fonduriă europeneă atâtă pentruă dezvoltareaă deă infrastructur ă
de cercetare,ă dezvoltareă iă inovare,ă câtă iă pentruă consolidareaă leg turiloră dintreă
mediulă academică iă industrieă prin crearea de parteneriate. Astfel, sunt avute în
vedereă interven iiă laă nivelulă dezvolt riiă facilit iloră pentruă cercetareă iă inovare,ă înă
domeniiărelevanteădeăspecializareăinteligent ,ăconectateăcuăpia a,ăavândăunăefectădeă
multiplicareă asupraă activit ilor deă cercetareă iă inovare,ă cuă impactă economică direct.ă
Cercetareaă peă temeă deă interesă na ional,ă înă domeniiă precumă inteligență artificială,
tehnologii generice esențiale, resurse și combustibili alternativi, microbiologie,
genetică și tratarea cancerului, este sus inut ă prină dezvoltareaă unoră proiecteă
strategice.
Voră fiă sus inute întreprinderileă inovatoareă iă creative, spin-off-urileă iă
start-up-urile careădesf

oar ăactivit iăînădomeniileădeăspecializareăinteligent .ăMaiă

mult,ă esteă încurajat ă promovareaă inov riiă prină cercetareă aplicat ,ă dezvoltareă
experimental ă iă transferă tehnologic,ă precumă iă ini iativeleă deă îmbun t ireă aă
capacit iiă deă inovareă înă întreprinderi.ă Oă component ă esen ial ă aă acestoră ac iuniă vaă
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consta în concentrarea eforturilor asupra proceselor inovativeă iă aă transferului de
tehnologii vizândă adaptareaă laă schimb rileă climatice,ă reducereaă emisiiloră

iă

economiaă circular .ă Totodat ,ă esteă necesar ă dezvoltareaă unoră mecanismeă suportă
pentruă facilitareaă particip riiă entit iloră CDIă dină Româniaă laă re ele, consor iiă iă
proiecteleăeuropeneă/ăinterna ionaleăînădomeniileădeămare viitor.
Datorit ăexpertizeiăde inute, institu iileădeăînv

mântăsuperior joac ăunărolă

importantă înă dezvoltareaă facilit iloră pentruă cercetareă
formarea/educarea tineriloră cercet tori/inovatoriă

iă inovare,ă dară

iă înă

iă antreprenori,ă precumă

iă înă

dezvoltareaă proiecteloră deă cercetareă laă nivelă regională iă na ional.ă Totodat ă suntă
sprijiniteă Instituteleă Na ionaleă deă Cercetareă iă Dezvoltareă iă Instituteleă deă Cercetareă
ale Academiei Române, dar iăcooperareaăîntreăîntreprinderileămariă iăIMM-uri.
Româniaă digital presupuneă automatizareaă proceselor,ă dară înă acela iă timpă
înseamn ă iăproceseăsigure,ă clare,ă u oareă iăprecise.ă Fondurileă europeneă urm rescă
finan areaăinfrastructurilorăcriticeănecesareăasigur riiăunorăserviciiăpubliceăesen ialeă iă
digitaliz riiăprincipalelorăevenimenteădinăvia aăcet eniloră iăaămediuluiădeăafaceri.ăPotă
fiă propuseă iă implementateă proiecteă careă vizeaz ă procesulă deă luareă aă deciziiloră înă
administra ieă sauă întreprinderiă bazată peă sistemeă iă solu iiă complexe,ă inclusivă m suriă
deăsecuritateăaăsistemelorădeăinforma iiă iăr spunsăadecvatălaăamenin rileăciberneticeă
înăcre tere.
M surileă propuseă mediuluiă privat

meniteă s ă stimulezeă cre tereaă

competitivit iiă economiceă vizeaz ă accesulă laă finan areă iă creareaă condi iiloră pentruă
func ionareaă maiă flexibil ă aă sectoruluiă întreprinderiloră peă pia ,ă diseminareaă deă noiă
modeleă deă afaceriă

iă extindereaă capacit iloră deă produc ie,ă dezvoltareaă

antreprenoriatuluiă iăapari iaădeănoi întreprinderi.
Deă asemenea,ă esteă sus inut ă creșterea activității internaționale și facilitarea
accesului pe noi piețe a firmelor românești prină încurajareaă particip riiă acestoraă înă
consor iiă iăparteneriateăeuropene,ăprecumă iăprinăidentificareaăpoten ialilorăparteneriă
comerciali,ă preg tireaă oferteloră iă negociereaă contractelor,ă dezvoltareaă deă brand-uri,
misiuni economice, evenimente între întreprinderi.
Infrastructurile de suport pentru afaceri, de tipul incubatoare, acceleratoare,
hub- uri,ăparcuriă tiin ificeă iătehnologice,ăspa iileădeăco-working,ădincoloădeăinvesti iileă
înăinfrastructur ,ătrebuieăs ăpropun ăserviciiănoi,ăinovatoare.
Smartcity- ora ulă inteligentă esteă laboratorulă deă mâine,ă prină testareaă iă
dezvoltareaătehnologiilorăpentruăpromovareaă iăsus inereaădurabilit ii,ăsecurit iiă i,ăînă
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general,ă aă unuiă stilă deă via ă maiă s n tos.ă Chiară dac ă nuă toateă ora eleă dină Româniaă
sunt hub- uriădinamice,ămareăparteăauăcunoscutăoădezvoltareăaccelerat ăînăultimii ani.
Astfel,ăsuntăavuteăînăvedereăac iuniăreferitoareăla:


Dezvoltareaă capacit iloră deă cercetare,ă dezvoltareă iă inovareă atâtă

pentruă organiza iileă deă cercetareă (instituteă deă cercetareă
înv

iă insitu iiă deă

mântăsuperior),ăcâtă iăpentru întreprinderi

 Cre tereaăcapacit iiăorganiza iilorăCDIăromâne tiădeăaăseăintegraăîn Spa iulă

European de Cercetare, cre tereaă particip riiă române tiă laă programeleă europene,
precumă iăparteneriateă iăproiecteădeăcooperare interregionale i
interna ionale,ăaliniateădomeniilorăRIS3ăna ionaleă iăregionale

 Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, pentru toate tipurile
deă inovare,ă prină cre tereaă graduluiă deă colaborareă dintreă organiza iileă CDIă iă
întreprinderiălaănivelăna ională iăregional,ăinclusivăprinăinvesti iiăinăinfrastructurileăpropriiă
aleă organiza iiloră deă CDI/ă întreprinderilor din domenii de specializare inteligenta,
pentruăaădezvoltaăni eădeăspecializareăinteligent ălaănivel na ional

 Îmbun t irea procesului de transfer tehnologic de la organiza iile de

CDI c treă IMM-uri prină consolidareaă capacit iiă CDI,ă inclusivă aă întreprinderiloră iă
promovareaă colabor riiă întreă Instituteleă Na ionaleă CDI/insitu iileă deă înv

mântă

superioră iă mediulă deă afaceriă (pentruă trecereaă deă laă ideeă laă pia ),ă dară iă întreă
întreprinderileă mariă iă IMM-uri,ă precumă iă prină crearea/dezvoltareaă structurilor de
transferă tehnologică iă aă serviciilor,ă inclusivă înă ceeaă ceă prive teă adaptareaă laă
schimb rileăclimatice,ăreducereaăemisiiloră iăeconomiaăcircular

 Continuareaădezvolt riiă iăutiliz riiădeăinfrastructuriămariăCDI,ădeărelevan ă

laănivelăeuropeană iăglobal, ca instrumente pentru transfer tehnologic

 Dezvoltareaă oportunit iloră deă afaceriă prină utilizareaă rezultateloră din

cercetare iăcre tereaănum ruluiădeăîntreprinderiăinovatoare,ăcreȋtereaănum ruluiădeă
cercet toriă iăinvesti iiăpentruătrecereaădeălaăconcept la produs,ăsprijinireaădezvolt riiă
iăutiliz riiăclusterelorăcuăaccentăpeăexploatareaăinovativaă iăcompletareaăverigilorălipsaă
dinăcadrulălan uluiădeăvaloare
Cre tereaăsuccesuluiă iăperforman eiăproiectelor prin identificarea mix-ului de
interven ii,ăaănecesaruluiădeăformareăasociatăspecializ rilorăinteligenteă iădezvoltareaă
capacit ilor administrative
 Sus inerea

implement rii

mecanismelor

de

economie

circular

întreprinderileăromâne ti
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în



Utilizareaădigitaliz rii,ăînăbeneficiulăcet enilor,ăalăîntreprinderiloră iă

al guvernelor

 Cre tereaă graduluiă deă digitalizare ală proceselor,ă produseloră iă serviciiloră

publiceă prină continuareaă digitaliz riiă proceseloră

iă serviciiloră publiceă aferenteă

infrastructuriloră criticeă (cumă ară fiă fiscalitate,ă pensii,ă asigur riă socialeă deă s n tate),ă
evenimenteloră deă via ă (EV)ă r maseă neacoperiteă dină perioadaă 2014- 2020)ă ȋa,ă
asigurareaă interoperabilit iiȋiă aă securit iiă cibernetice,ă precumă iă prină cre tereaă
graduluiădeădigitalizareăînădomeniileăeduca ieă i cultur

 Digitalizarea în educa ie atâtă înă ceeaă ceă prive teă evenimenteleă dină via aă

cet eniloră iăaămediuluiădeăafaceri,ăcâtă iăînăceeaăceăprive teăutilizareaădigitaliz riiăcaă
instrumentăpentruăînv areă iăcre tereăaăgraduluiăde cultur .
Digitalizareaă înă înv

mântulă preuniversitar, profesional si tehnic/dual si

universitar prină creareaă iă dezvoltareaă unoră platformeă digitale,ă bazeă deă dateă ă iă
biblioteciăvirtualeăpentruăstuden i,ăliveăstreaming etc.

 Îmbun t ireaăprocesuluiăguvernamentalădeăluareăaădeciziilor prin sisteme

iă solu ii informatice complexe prin ameliorarea cadrului de interoperabilitate

la

nivelul serviciilor publice

 Digitalizareaă administra ieiă iă serviciiloră publiceă laă nivelă locală (siguran aă

public ,ă serviciiă iă utilit iă publice,ă monitorizareă energie,ă mediu,ă iluminat public,
sisteme GIS - interven iiădeătip smart-city)

 Transformareaă digital ă aă întreprinderilor prin adoptarea tehnologiilor si

instrumenteloră digitaleă careă conducă laă ob inereaă deă noiă modeleă deă afaceri,ă sprijină
pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH)


Impulsionareaăcre teriiă iăcompetitivit ii IMM-urilor

 Introducereaă investi iiloră tehnologice (inclusiv tehnologii IT&C, IoT,
automatizare,ă robotic ,ă inteligen ă artificiala),ă aă investi iiloră pentruă serviciiă siă
echipamente

necesare

pentru

transformareaă digital ă aă IMM-urilor,

precum

ȋisus inereaălaănivelăregionalăaăHub-urilor Inovative Digitale

 Suportă pentruă dezvoltareaă iă implementareaă deă noiă modeleă deă afaceri

pentru IMM-uri,ă înă specială pentruă interna ionalizare,ă sprijinireaă clusterelor,ă sprijin
pentruăcreareaădeănoiăîntreprinderiăȋiătrecereaădeălaăstadiulădeăstart-up la cel de scaleup

 Stimulareaă accesuluiă laă finan areă ală IMM-urilor

prin

utilizarea

Instrumentelor Financiare
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Interven iiăînăcercetareaădinădomeniul medical

Cercetareă iăinovareăprinăimplementareaădeăsolu iiăcuărelevan ăpublic (ex.:
atragereaă deă personală cuă competen eă avansateă dină str in tateă pentruă consolidarea
capacit ii CD; crearea de sinergii cu ac iunile de CDI ale Programul Orizont
Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca obiectiv principal dezvoltarea
deămecanismeăformaleădeătransferăalărezultatelorăcercet riiăînăpracticaămedical )

 Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansate (ex: value based

technologies pentru metode de preventie, diagnostic multidisciplinat integrat,
tratamente non- invazive, minim invazive si asistate robotic sau cu inteligenta
artificiala) .

 Programeă dedicateă cercet riiă i/sauă utiliz riiă clinice: ex.ă produc ieă deă

vaccinuri,ă seruriă

iă alteă medicamenteă biologiceă (dezvoltareaă infrastructurii,

modernizarea,ă reluareaă produc ieiă deă vaccină

iă dezvoltareaă deă noiă produseă

farmaceuticeă

Cercetare-Dezvoltare

înă

Institutulă

Na ională

deă

Medico-

Militar „Cantacuzino")

 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)

 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii.


Interven iiăpentruădigitalizareăînădomeniul medical

 Redimensionareaă iăstandardizareaăsistemuluiăinformaticăal CNAS
 Observatorulăna ional pentru date în s n tate

 Dezvoltarea integrat ăaăunorăsolu iiădeăe-s n tate,ăcuăanvergur ăna ional ,ă
careăs ăîncorporezeăstandardeădeăinteroperabilitate,ăpentruăsarciniă iăfunc iiăcomuneă
înă sectorulă sanitar,ă înă specială înă domeniileă vizateă deă opera iunileă deă importan ă
strategic ă (ex:ă func iiă legateă deă securitate,ă arhivare,ă schimbulă deă informa iiă întreă
unit ileă deă asisten ă medical ă iă întreă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă iă comunitate;ă
tele-medicin ,ă inclusivă prină implementareaă deă solu iiă pentruă tele-consulta ii,ă
monitorizareaăcontinu ă iămanagementul pacien ilor).
Complementarit iăîntreăprograme
Ină ceeaă ceă prive teă domeniulă cercetare/ dezvoltare/ inovare,ă exist ă
complementarit iă întreă POR-uri,ă POCIDIF,ă POEO,ă POTJ,ă POS,ă PAPă iă programeleă
careăimplementeaz ăFSIă iăIMFV.
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Astfel, prin POR-uri se au înăvedereăinvesti iiăcareăvizeaz ăînăprincipalăIMMurileînă

domeniiă

deă

specializareă

inteligent ,ă

respectivă

prină

consolidareaă

performan eicercetarii iinov riiînădomeniileădeăspecializareăinteligent înăfunc ieă de
poten ialul s

nevoile regionale

i prin transfer tehnologic în beneficiul

IMM-urilor, inclusivăprinăcreareaă/ădezvoltareaădeăstructuriă iăserviciiădeăsuport.
Prină POCIDIFă seă auă înă vedereă investi iiă înă domeniileă deă specializareă
inteligent ă identificateă laă nivelă na ională pentruă cre tereaă competitivit iiă economiceă
prină cercetareă iă inovareă iă prină utilizarea/dezvoltareaă deă mariă infrastructuriă deă CDI,ă
precumă iă asigurareaă sinergiiloră cuă Spa iulă deă Cercetareă Europeană ȋiinterna ionaldeă
re eleădeămariăinfrastructuriădeăCDI.
Totodat ,ă prină POEOă suntă propuseă spreă finan areă adaptareaă oferteiă deă
educa ieă iăformareăprofesional ălaădinamicaăpie eiămunciiă iălaăprovoc rileăinov riiă iă
progresului tehnologic.
Cercetareaă iă inovareaă esteă avut ă înă vedereă iă înă POS,ă undeă suntă propuseă
spreăfinan areăinfrastructuri privindăcercetareaădinădomeniulămedicală iăm suriădeătipă
FSE+ăcareăsus inăcercetareaăîn s n tate.ă
Totodat ,ă finan areaă unoră activit iă privindă cercetareaă

iă inovareaă deă

promovareă aă transferuluiă deă tehnologiiă avansateă siă sprijinireaă cooper riiă dintreă
industrieă iă cercet toriă suntă avuteă înă vedereă iă înă POTJă înă m suraă înă careă planurileă
pentruătranzi ieăJust ăvorăidentificaăacestătipădeăinvesti iiăcaăfiindăprioritare.
Deăasemenea,ăPAPă iăprogrameleăcareăvizeaz ăimplementareaăFSIă iăIMFVă
auăac iuniăceăvizeaz ădomeniulăcercet riiă iăinov rii.
Tot în cadrul OP 1, domeniul digitalizare este vizat de mai multe programe,
respectiv POR-uri,ă POCIDIF,ă POTJ,ă POS,ă PAPă iă programeleă privindă afacerileă
interne.
Astfel, prin POR-uriă seă voră sus ineă ac iuniă privindă cre tereaă competitivit iiă
întreprinderilorăTIC,ăcuăaccentăpeăsprijinireaăinov rii,ăaccesulălaăpie eăinterna ionaleă iă
exploatareaă oportunit iloră europeneă deă afaceriă iă inovare,ă generareaă deă noiă afaceriă
TICăinovative,ăinclusivăprinădiversificareaă iăconsolidareaăsuportuluiăpentruăstart-up-uriă
bazateăpeătehnologiiă iăserviciiădigitaleăpentruăîntreprinderiă iăsprijinăpentruăEDIH..
Prină POCIDIFă esteă avut ă înă vedereă dezvoltareaă competitivit iiă economiceă
prină digitalizareă fiindă vizateă investi iiă înă cre tereaă niveluluiă de interoperabilitate al
sistemeloră informaticeă dină administra iaă public ă central ă pentruă creareaă unuiă sistemă
standardizat,ăinterconectată iădigital,ăîncurajândăreutilizareaăinforma iiloră iăaăserviciiloră
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careăexist ădejaă iăcareăsuntădisponibileăprinădiferiteăsurse,ăprecumă iădigitalizareaăînă
educa ieă iăcultur .
PrinăPOSăseăvaăasiguraăfinan areaădigitalizareaăsistemuluiămedicală iăm suriă
specificeăFSE+ăcareăsus inădigitalizareaăacestuiăsistem.
Totodat ,ă prină POTJă voră fiă avuteă înă vedereă investi iiă înă digitalizare si
competen eă digitaleă avansateă înă administra iaă public ă local ă iă întreprinderi,ă pentruă
zonele vizate de acest program, în m suraăînăcareăacesteădomeniiăvorăfiăidentificateă
caăpriorit iăînăplanurileădeătranzi ie Just .
Prin PAP se vor realiza investi iiă înă digitalizareaă activit iloră deă controlă siă
inspec ie,ăcolectareăsiăprelucrareădeădateăprivindăsectorulăpesc rescăpentruăaplicareaă
Politicii Comune de Pescuit în România, iar prin fondurile destinate afacerilor interne
seăvaăasiguraădezvoltareaă iămentenen aăsistemelorăITăinădomeniileăvizateădeăacesteă
fonduri.
În domeniul competitivitate/antreprenoriat, în procesul de programare s-a
avut în vedere complementaritatea între POR-uri,ăPOCIDIF,ăPOEO,ăPOTJă iăPAP.
Astfel, prin POR-uri se are în vedere finan areaă subă form ă deă grantă aă
antreprenoriatuluiă iă infrastructuriiă suportă pentruă afaceriă iă stimulareaă activit iloră
inovatoareă iăcre tereaăcompetitivit iiăIMM-urilor, iar prin POCIDIF se va oferi sprijin
prin instrumente financiare pentru întreprinderi, inclusiv in domeniile de specializare
inteligent ălaănivel na ional.
Totodat ,ăprinăPOEOăvaăfiăasigurat ăadaptareaăoferteiădeăeduca ieă iăformareă
profesional ă laă dinamicaă pie eiă munciiă iă laă provoc rileă inov riiă iă progresuluiă
tehnologic,ă cre tereaă accesibilit ii,ă atractivit iiă iă calit iiă înv

mântuluiă profesională

iă tehnic,ă precumă iă ac iuniă deă antreprenoriată iă economieă social ,ă precumă iă
valorificareaăpoten ialuluiătinerilorăpeăpia aămuncii.
PrinăPOTJăvorăfiăfinan ateăinvesti iiăpentruăcreareaădeănoi întreprinderi, inclusiv
sus inereaăacestoraăprinăincubatoareădeăafaceriă iăserviciiădeăconsultan ,ăprecumă iă
investi iiăproductiveăînăIMM-uri,ăinclusivă inăîntreprinderiănouăînfiin ate,ăcareăconducălaă
diversificareă iăreconversieăeconomic ăaăzonelorăvizate de acest program.
PrinăPAPăseăvorăsus ineăinvesti iiăpentruădotareaăambarca iuniloră iănavelorădeă
pescuităpentruăcre tereaăperforman eiăeconomice,ăsecuritateaă iăsiguran aălaăbordă iă
sc dereaă impactuluiă deă mediu,ă pentruă înfiin area,ă extindereaă iă modernizarea
fermelorădeăacvacultur ă iăpentruăînfiin area,ăextindereaă iămodernizareaăunit ilorădeă
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prelucrareă iăcomecializareăaăpe teluiă i/sauăproduselorădinăpe te,ăinclusivăsprijinireaă
lan uluiăscurtădeăcomercializareăȋiăaăinfrastructuriiănecesare acestuia.
Complementaritatea între fonduri
Pe

domeniul

cercetare/inovare/dezvoltare,

complementaritatea

între

fonduriăesteărealizat ăîntreăFEDR,ăFSE+,FTJ,ăFEPAM,ăFSIă iăIMFV.
DinăFEDRăseăvaăfinan aădezvoltareaăinfrastructurilorădeăcercetareă(inclusivăînă
domeniul medical)ă iă competitivitatea,ă dină FSEă seă vaă finan aă adaptareaă oferteiă deă
educa ieă iăformareăprofesional ălaădinamicaăpie eiămunciiă iălaăprovoc rileăinov riiă iă
progresuluiă tehnologică (inclusivă înă s n tate).ă Totodat ,ă prină FTJă seă auă înă vedereă
investi iiăcareăvorăvizaătransferulădeătehnologiiăavansateă iăsprijinireaăcooper riiădintreă
industrieă iă cercet tori,ă prină FEPAMă parteneriateleă cuă instituteleă deă ă cercetareă dină
domeniulăpescuitului,ăiarăpeăafaceriăinterneăinvesti iiălegateădeăsecuritateă iăactivit ile
deăcercetareăinovareădesf

urateădeăpoli iaăde frontier .

Înă ceeaă ceă prive teă digitalizarea, complementaritatea se va realiza între
acelea iăfonduri,ăinvesti iileădinăFEDRăvizândăinfrastructuraădeădigitalizare(inclusivă înă
domeniulă medical,ă educa ieă

iă sectorulă public),ă celeă dină FTJdigitalizareaă

iă

competen eleădigitaleăavansateăînăadministra iaăpublic ălocal ă iăîntreprinderi,ăiarăceleă
dină FSEă voră sus ineă cre tereaă competen eloră digitaleînă domeniulă s n t ii.Dină
FEPAMă seă voră sus ineă investi iileă înă digitalizareaă activit iloră deă controlă iă inspec ie,ă
colectareă iă prelucrareă deă dateă privindă sectorulă pesc rescă pentruă aplicareaă Politiciiă
Comune de Pescuit în România. Din fondurile specifice afacerilor interne, vor fi
sus inuteăinvesti iileăînădezvoltareaă iămentenen aăsistemelorăITăînădomeniileăvizate.
Înă ceeaă ceă prive teă antreprenoriatul,ă complementaritateaă esteă realizat ă totă
întreăFEDR,ăFSE+,ăFTJă iăFEPAM.ăAstfel,ădinăFEDRăseăvaăasiguraăfinan areaăacestuiă
domeniuă pentruă stimulareaă activit iloră inovatoareă iă cre tereaă competitivit iiă iă aă
cooper riiă IMM-urilor,ă înă timpă ceă dină FSEă seă voră finan aă m suriă privindă valorificareaă
poten ialuluiă tineriloră peă pia aă muncii,ă adaptareaă oferteiă deă educa ieă iă formareă
profesional ă laă dinamicaă pie eiă munciiă iă laă provoc rile inov riiă iă progresuluiă
tehnologic;ă cre tereaă accesibilit ii,ă atractivit iiă iă calit iiă înv

mântuluiă profesională

iătehnic,ăprecumă iăm suriăcareăvizeaz ădirectăantreprenoriatulă iăeconomieăsocial .ă
Totodat ,ă dină FTJ,ă înă zoneleă vizateă deă planurileă de tranzi ieă Just ă seă areă înă vedereă
finan areaăcre riiădeănoiăîntreprinderi,ăinclusivăprinăincubatoareădeăafaceriă iăserviciiădeă
consultan ,ă precumă iă investi iiă productiveă ină IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou
înfiin ate,ăcareăconducălaădiversificareă iăreconversieăeconomic .ăPrinăFEPAMăseăauă
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înăvedereăm suriasigur ăfinan areaăsectoruluiăpesc resc,ăprinăm suriădeăinvesti iiăcareă
vizeaz ă pentruă dotareaă ambarca iuniloră iănaveloră deă pescuit,ă înfiin area,ă extindereaă
iă modernizareaă fermeloră deă acvacultur , precumă iă aă unit iloră deă prelucrareă iă
comecializareăaăpe teluiă i/sauăproduselorădin pe te.
Complementarit iă iă sinergiiă cuă alteă instrumenteă aleă Uniuniiă Europeneă
Orizont Europa
Sinergiaă întreă fonduriă iă Orizontă Europaă vaă fiă asigurat ă prină Strategiaă
Na ional ă deă Specializareă Inteligentaă 2022-2027.ă Monitorizareaă

iă stimulareaă

particip riiă beneficiariloră româniă laă Orizontă Europaă seă vaă asiguraă deă c treă Ministerulă
Educa ieiă iăCercet rii,ăcareăesteăPunctăNa ionalădeăContactăpentruăOrizontăEuropa.
În cadrul OPă1,ăPOCIDIFăvaăsprijiniăproiecteăcareăcontribuieădirectălaăînt rireaă
capacit iiă administrativeă aă entit iloră dină domeniulă CDIă dină Româniaă deă aă realizaă
aplica iiă pentruă proiecteă iă apeluriă laă nivelă europeană iă mondial.Componentaă CDIă aă
POCIDIF va fi dezvoltat ă înă condi iiă deă sinergieă iă complementaritateă cuă Planulă
Na ională deă Cercetare,ă Dezvoltareă iă Inovareă IVă (2021-2027)ă i,ă deă asemenea,ă înă
sinergieăcuăprogramulăOrizontăEuropa.ăLaănivelăregional,ăesteăsus inut ăparticipareaălaă
implementarea unor proiecte interregionaleă iă atragereaă deă noiă resurseă pentruă
cercetare-inovare,ă

intensificareaă

schimbuluiă

deă

cuno tin eă

siă

valorificaă

infrastructurii/competen elorădeăcercetare regionale.
De asemenea, POS va lua în considerare realizarea de sinergii, in domeniul
sau deă interven ie,ăprină ac iunileă deă cercetareă medical ă sprijinite,ă atâtă cuă PNCDIă IV,ă
câtă iăcuăProgramulăOrizontăEuropa.
În complementaritate cu FEDR, programul Europaă digital ă va contribui la
asigurareaăfaptuluiăc ăbeneficiileătransform riiădigitaleăvorăajungeălaăto iăcet eniiă iălaă
toateă întreprinderile.ă Programulă vaă oferiă finan areă pentruă proiecteă înă cinciă domenii,ă
respectiv:ă competen eă digitaleă avansate,ă inteligen aă artificial ă (IA),ă supercomputerul,ă
securitateaă

iă ap rareaă cibernetic ă

iă asigurareaă utiliz riiă peă scar ă larg ă aă

tehnologiilorădigitaleăînăîntreagaăeconomieă iăsocietate.
Sinergiileădintreăprogrameăvorăpermiteărealizareaăunorăeconomiiădeăscar ă iăaă
unorăinvesti iiămaiăcoerenteă iăob inereaăuneiăvaloriăad ugateăpentruăcet eniă iăactoriiă
economici.ăEleăvorăamplificaăimpactulăpeăterenăalăinvesti iilorădigitaleălaănivelulăUE,ăînă
timpăceăinvesti iileădigitaleăna ionaleă iăregionaleăvorăfiămaiăînăm sur ăs ăcompletezeă
ac iuneaălaănivelulăUE.
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Programulă privindă pia aă unic promoveaz ă sinergiiă iă complementarit iă
meniteă s ă sprijineă IMM-urileă

iă antreprenoriatulă înă cadrulă fonduluiă InvestEU.ă

Programul vine în completarea sprijinului acordat IMM-uriloră iă antreprenoriatuluiă înă
cadrulă FEDR.ă Programulă urm re teă sinergiiă cuă programulă „Orizontă Europa”ă iă cuă
Programulăspa ialăEuropeanăînăceeaăceăprive teăîncurajareaăIMM-urilorăs ăprofiteădeă
solu iiădeăinovareărevolu ionareă iădeăalteăsolu iiăelaborateăînăcadrulăacestorăprograme.
Programul privind Cooperarea în domeniul vamal (Vam ) continu ă iă înă
perioada 2021-2027ă s ă facilitezeă coordonareaă întreă autorit ileă stateloră membreă iă
consolidareaă capacit ii,ă inclusivă formareaă iă schimbulă deă buneă practici,ă pentruă aă
asiguraă oă aplicareă uniform ă aă legisla ieiă vamaleă aă UE,ă al turiă deă digitalizareaă iă
modernizarea uniunii vamale.ă Dină aceast ă perspectiv ,ă ună obiectivă principală ală
programuluiă Vam ă vaă fiă dezvoltarea,ă operareaă iă între inereaă înă continuareă aă
infrastructurii vamale IT.
Al turiădeăcelelalteăfonduriă(FEDR,ăFSE+,ăInstrumentulăpentruăManagementulă
Frontiereloră iă Vizeă (IMFV), Programul Cooperarea în domeniul fiscal (Fiscalis)
contribuieălaăactivitateaădeăîmbun t ireăaăcooper riiăfiscaleăînăUEăprin:ădezvoltareaă iă
men inereaă unoră solu iiă informaticeă interoperabileă iă eficienteă pentruă aă sprijiniă
autorit ileăfiscaleăînăaplicareaălegisla ieiăUE.
Programulă Spa ială Europeană urm re teă dezvoltareaă unuiă sectoră

manufacturieră iăalăserviciilorăinovativă iăcompetitiv,ăcareăvaăincludeăîntreprinderileămiciă
iă mijlociiă iă start-up-urile,ă faptă ceă vaă conduceă laă sinergiiă iă complementarit iă cuă
ac iuneaă FEDRă iă aă programuluiă Orizontă Europaă înă cadrulă activit iloră deă dezvoltareă
tehnologic ă iă deă cercetareă aleă Uniunii.ă Înă cadrulă programului,ă voră fiă încurajateă
progreseleă tehniceă iă tiin ifice,ă voră fiă sprijiniteă competitivitateaă iă capacitatea de
inovareăaăindustriilorădinăsectorulăspa ialăalăUniunii,ăînăspecialăaăîntreprinderilorămiciă iă
mijlocii,

a

întreprinderilor

nou-înfiin ateă

iă aă întreprinderiloră inovatoare.ă Înă

complementaritateă cuă celelalteă fonduriă dedicateă consolid riiă competitivit ii,
Programulă Spa ială Europeană vaă sprijiniă competen eleă iă capacitateaă deă aă inovaă aleă
persoaneloră juridiceă iă fiziceă dină Uniuneă careă activeaz ă sauă dorescă s ă activezeă înă
acestăsector,ă inândăseamaăînăspecialădeăpozi iaă iădeănecesit ileăîntreprinderilorămici
iămijlociiă iăaleăîntreprinderilor nou-înfiin ate.
ObiectivulădeăPolitic ă2ă- OăEurop ămaiăecologic ,ăcuăemisiiăsc zuteădeă
carbon ,ă înă tranzi ieă spreă oă economieă f r ă emisiiă iă rezilient ,ă prin promovarea
tranzi ieiă c treă oă energieă nepoluant ă iă just , aă investi iiloră verziă iă albastre,aă
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economiei circulare, a reduceriiăimpactuluiăasupraăschimb rilorăclimaticeă iadapt riiă
laăschimb rileăclimaticeă iăaăpreveniriiă iăgestion riiăriscurilor
Rezumată privindă selectareaă obiectiveloră deă politic ă iă aă rezultatelor
principaleăa teptate
Româniaăvaăcontribuiălaăacestăobiectivăprinăfinan areaănevoilorădeădezvoltareă
dinăurm toareleăsectoare:ăadaptareaălaăschimb rileăclimaticeăprinăcre tereaăeficien eiă
energetice (inclusiv termoficare - SACET)ă iă dezvoltareaă sistemelor inteligente de
energie,ă aă solu iiloră deă stocareă iă cre tereaă adecvan eiă prină m suriă deă flexibizareă aă
sistemuluiă energetic,ă reducereaă emisiiloră deă gazeă cuă efectă deă ser ,ă prevenireaă ȋiă
gestionareaă riscurilor,ă infrastructuraă deă ap ă iă ap ă uzat ,ă economiaă circular ,ă
conservareaă biodiversit ii,ă calitateaă aerului,ă remediereaă situriloră poten ială
contaminateă,ăregenerareăurban ,ămobilitateăurban ,ăpescuită iăacvacultur .
Accelerareaă investi iiloră în eficien ă energetic

înă cl diri,ă m surileă deă

consolidareă iădeă utilizareă aă unorăsurseădeă energieă alternativ ,ă precumă iăfinan areaă
SACET_urilorăpotăfiăluateăînăcalculăpentruăaăreduceăemisiileădeăcarbonă iăpentruăaăfaceă
fa ămaiăbineăunuiăclimatăînăschimbare.ăRomâniaăseăconfrunt ăcuăoăprovocareămajor ă
pentru renovarea fonduluiă s uă deă construc iiă iă atingereaă obiectiveloră deă emisiiă deă
carbon.ă Suntă încurajateă m suriă deă cre tereă aă performan eiă energeticeă aă cl diriloră
reziden ialeă iă publice,ă inclusivă cl diriă deă patrimoniu,ă careă înă finală voră permiteă
importante economisiri deăenergieăȋiăreducereaăvizibil ăaăgazelorăcuăefectădeăser .ăDeă
asemenea,ăimportan ămajor ăauăînvesti iileăprivindăeficien aăenergetic ăînăsistemeleă
centralizate de transportăȋiădistribu ieăaăenergiei termice.
La nivelul energiei, pot fi avut în vedere proiecteă deă modernizareă iă
eficientizareă aă produc iei,ă inclusivă dină surseă alternative,ă al turiă deă ini iativeă înă
domeniulă transportului,ă distribu ieiă

iă stoc rii.ă Deă asemenea,ă voră fiă finan ateă

echipamenteă iăsistemeăinteligenteăpentruăasigurareaăcalit iiăenergiei electrice, vor fi
implementateăsolu iiădigitaleăpentruăizolareaădefecteloră iărealimentareaăcuăenergieăînă
mediulă rurală iă urbană iă voră fiă adresateă m suriă deă cre tereă aă adecvan eiă re eleiă
na ionaleă deă energieă electric .ă Totodat ,ă potă fiă sus inuteă proiecte demonstrative în
întreprinderi,ă precumă iă m suriă deă sprijină adiacente,ă inclusivă cre tereaă eficien eiă
energetice a proceselor tehnologice.
Infrastructura de ap ă iă ap ă uzat

reprezint ă unaă dintreă cerin eleă primareă

pentruă asigurareaă adecvat ă aă calit iiă vie ii.ă Înă România,ă gradulă deă acoperireă cuă
aceast ă infrastructur ă esteă insuficient ă iă inadecvat ă înă raportă cuă cerin eleă deă
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conformare cu directivele de mediu. Pentru perioada 2021-2027,ă investi iileă careă
vizeaz ăsectorulăap ă– ap ăuzat ăvorăfiărealizateăconformăMasterăPlanurilorăJude eneă
urmândă aă continuaă politicaă deă regionalizareă înă sector,ă demarat ă înă perioadeleă
anterioareă deă programare.ă Astfel,ă seă areă înă vedereă finalizareaă implement riiă
proiectelor începute în perioada 2014-2020,ă precumă iă dezvoltareaă de noi proiecte
prină careă seă urm re teă conformareaă cuă prevederileă directiveloră înă ceeaă ceă prive teă
colectareaă iăepurareaăapelorăuzate,ăprecumă iăasigurareaăaccesuluiăpopula ieiălaăap ă
potabil .ă Totodat ,ă acesteă proiecteă voră aveaă oă component ă deă management al
n moluluiă rezultată înă urmaă epur rii.ă Politicaă na ional ă înă domeniul gestion riiă
de eurilor seă subscrieă politiciiă europeneă înă materieă deă prevenireă aă gener riiă
de euriloră iă urm re teă reducereaă consumuluiă deă resurseă iă punereaă înă practic ă aă
ierarhieiă de eurilor.ă Investi iileă înă domeniulă de euriloră voră vizaă înă primulă rândă
prevenireaăsauăreducereaăcantit ilorădeăde euriăgenerate,ăreutilizareaă iăvalorificareaă
de euriloră prină reciclareă sauă alteă opera iuni,ă precumă

iă sistareaă activit iiă

iă

reabilitarea depozitelorăneconforme,ăastfelăîncâtăvaloareaăproduselor,ăaămaterialeloră iă
aă resurseloră s ă fieă men inut ă înă economieă câtă maiă multă timpă posibil.ă Prioritar ă vaă fiă
reciclareaăde eurilorămunicipale,ărespectivăpreg tireaăpentruăreutilizareă iăreciclareaăaă
65% din masaă de euriloră municipaleă pân ă înă 2035.ă Proiecteleă promovateă voră vizaă
adaptareaă sistemeloră integrateă deă managementă ală de eurilor,ă precumă iă cre tereaă
capacit iiă actoriloră dină sectoră pentruă asigurareaă unuiă managementă durabilă al
de eurilor.
Re eauaă Naturaă 2000 este instrumentul principal pentru conservarea
patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. 18% din teritoriul Uniunii Europene
esteă parteă aă acesteiă re ele.ă Româniaă nuă faceă excep ie,ă pesteă 20șă dină teritoriulă s uă
fiind declarat sit Natura 2000. Investi iileă pentru conservareaă biodiversit ii
urm rescăasigurareaăunuiămanagementăeficientăalăariilorănaturaleăprotejate,ăprotec iaă
diversit iiăbiologice,ăinclusivărefacereaăecosistemelorăprotejateădegradate.ăAstfel,ăvoră
fiă sprijiniteă elaborareaă ȋiă implementarea planurilor de management pentru siturile
Naturaă 2000ă iă ariileă naturaleă protejate,ă dezvoltareaă deă m suriă generaleă deă
cunoa tereă(inclusivăstudii),ămonitorizareă iăconservareăaădiversit iiăbiologice,ăprecumă
iăac iuniădeăreconstruc ieăecologic ăa ecosistemelor degradate.
Premiseleă pentruă protejareaă s n t iiă umaneă iă aă mediuluiă caă întregă suntă
createă inclusivă prină monitorizareaă iă evaluarea calit iiă aerului,ă precumă iă prină
monitorizareaă iă reducereaă emisiiloră deă poluan iă atmosferici.ă Investi iileă demarate în
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actualaă perioad ă deă programareă privindă dotareaă sistemuluiă na ională deă evaluareă ȋiă
monitorizareăaăcalit iiăaeruluiăînăvedereaădezvolt riiăȋiîmbun t iriiăEvalu riiăNa ionaleă
aă Calit iiă Aeruluiă voră fiă continuateă iă diversificateă astfelă încâtă Româniaă s ă respecteă
cerin eleădeăasigurareă iăcontrolăalăcalit iiădateloră iădeăraportareăaăROăc treăCE.ăDeă
asemenea,ălaănivelălocalăvaăfiămonitorizat ăconstantăcalitateaăaerului.
S-auă identificată nevoileă deă investi iiă prioritareă pentruă aă promovaă ună r spuns
flexibilă înă materieă deă schimb riă climatice,ă prevenireaă iă gestionareaă situa iiloră deă
urgen ă iă deă criz ,ă inclusivă aă impactuluiă riscurilor naturaleă iă antropiceă (inunda ii,ă
secet ,ă incendiiă forestiere,ă alunec riă deă teren,ă cutremure),ă conformă priorit ilor
stabiliteă laă nivelă na ională iă înă cadrulă coordon riiă iă cooper riiă transfrontaliereă i
transna ionale.
Înă ceeaă ceă prive teă siturile contaminate,ă Strategiaă Na ionalaă iă Planulă
Na ionalăpentruăGestionareaăSiturilorăContaminateădinăRomâniaă(HGănr.ă683/2015)ăau
inventariată1393ăsituriăcontaminate,ădintreăcareă210ăsituriăcontaminateăistoricăăȋiă1183ă
situriă Poten ială contaminate,ă caă urmareă aă desf ȋur riiactivit iloră economice.ă Acesteă
situriă reprezint ă zoneă înă careă s-auă desf ȋurată înă principală activit iă miniere ȋiă
metalurgice,ă petroliere,ă chimice,ă alteă activit iă industriale,ă prezentândă posibilă impactă
semnificativăasupraăs n t iiăumane,ăaăcalit iiăsolurilor,ăapelorăsubteraneăȋiăapelorădeă
suprafa ,ăecosistemelorăetc.ăInventarulăsiturilorăpoluateă/contaminateăs-aărealizatăf r ă
aă seă cunoaȋteă îns ă gradulă deă poluareă ȋiă f r ă aă existaă oă ierarhizareă dină perspectivaă
riscuriloră peă careă acesteaă leă incumb ă asupraă st riiă deă s n tateă aă popula ieiă i,ă prină
urmare,ăauăfostăidentificateănevoileădeăfinan areăîn domeniu.
Priorit ileă na ionaleă pentru dezvoltareaă urban

aferente perioadei 2021-

2027ă seă grupeaz ă înă jurulă aă treiă piloniă principali:ă conectivitateă iă mobilitateă urban ;ă
atractivitate - locuire,ă regenerareă urban ă aă spa iiloră publice,ă accesă laă serviciiă
decalitate, infrastructur ă verde;ă competitivitateă – mediu de afaceri dinamic bazat pe
rezultateleăCDI,ălocuriădeămunc ,ăeduca ieă iăcompeten e,ătehnologie.ăAcestoraăliăseă
adaug ădimensiuneaăidentit iiălocaleă iăconsolidareaăcomunit iiă- oportunit iăegale,ă
valorizarea patrimoniului,ăvalorificareaăoportunit ilor turistice.
Analiza sectoruluiă pescuită iă acvacultur

aă eviden iată stareaă deă faptă aă

întreguluiă sectoră prină identificareaă problemelor,ă realit iloră iă necesita iloră cuă careă seă
confrunt ăto iăactoriiăînăvedereaătranspuneriiăacestoraăînăinterven iiă iădirec iiăprioritareă
de dezvoltare în cadrul strategiei sectorului pentru perioada post 2020 în corelare cu
obiectiveleă Politiciiă Comuneă deă Pescuit.ă Astfel,ă esteă necesar ă sprijinireaă pescuituluiă
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durabilă iăconservareaăresurselorăbiologiceăacvactice,ăprecumă iăsprijinireaăactivit iloră
deăacvacultur ,ăprecumă iăaăactivit ilorădeăpreclucrare,ăprocesareă iăcomercializareăaă
pesteluiă precumă i/sauă aă produseloră dină pe te.ă Interven iileă acesteaă voră contribuiă laă
realizarea de investi iiă sustenabile,ă favorizareaă dezvolt riiă economieă albastreă iă
adaptareaălaăschimb rile climatice.
Astfel,ăsuntăavuteăînăvedereăac iuniăreferitoareăla:



eficien

energetic

 sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor,ă înă ac iunileă deă
îmbun t ireă aă eficien eiă loră energetice,ă prină proiecteă demonstrativeă iă deă eficient ă
energetic ăînăIMM-uriă iăm suriădeăsprijinăadiacenteă iăproiecteădeăeficien ăenergetic ă
înăîntreprinderileămariă iăm suriădeăsprijin adiacente

 îmbun t ireaăeficien eiăenergeticeăînăcl diriăpubliceă iăreziden iale, inclusiv

prinăutilizareaăunorăsurseăalternativeădeăenergie,ăprecumă iăconsolidareaăcl dirilor,ăînă
func ieădeăriscurile identificate

 reducereaăemisiilorădeăGESă iăcreȋtereaăeficien eiăenergeticeăîn sistemele

centralizateădeătransportăȋiădistribu ieăaăenergieiătermice
 sistemeă iăre eleăinteligenteăde energie

 promovareaă utiliz riiă deă echipamenteă ȋiă sistemeă inteligente pentru
asigurareaăcalit iiăenergiei electrice

 implementareaă deă solu iiă digitale pentru localizarea/izolareaă defecteloră iă

realimentareaăcuăenergieăînămediulărurală i urban

 digitalizareaăsta iilorădeătransformare ȋiăsolu iiăprivindăcontrolulăre eleiădeălaă

distan

 m suriădeăcre tereăaăadecvan eiăSEN prinăinvesti iiăînăsolut iiăde flexibilitate
 implementarea de solutii privind stocarea energiei “behindăthe meter”


ap ă iăap uzat

 ac iuniă integrateă deă dezvoltareă aă sistemeloră deă ap ă iă ap ă uzat ,
respectiv:


construirea

i

reabilitarea

re elelor

de

canalizare

ȋi

construirea/reabilitarea/ămodernizareă(treapt ă ter iar )ăaăsta iilorăde epurare a apelor
uzateă careă asigur ă colectareaă ȋiă epurareaă înc rc rii organice biodegradabile în
aglomer riă maiă mariă deă 2.000ă l.e.ă ,ă inclusivă solu iiă pentruă ună managementă adecvată
pentruă tratareaă n moluriloră rezultată înă cadrulă procesului de epurare a apelor uzate;
sisteme individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi finantate, in cadrul
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proiecteloră regionaleă integrateă deă ap ă uzat ,ă caă solu iiă tehniceă aplicateă punctuală iă
justificat,ă laă nivelulă anumitoră aglomer ri,ă ulterior stabiliriiă iă implementariiă cadruluiă
legală iămetodologicădeăc treăautorit ileăresponsabileălaănivelăna ional;


construireaă iă reabilitareaă iă deă sistemeă deă captareă siă aduc iune,ă sta iiă

de tratare,ă re eleă deă transportă iă distribuireă aă apeiă destinateă consumului uman in
contextulăproiectelorăintegrateădeăap ăsiăap uzat ;


m suriă necesareă pentruă eficientizareaă proiecteloră si sustenabilitatea

investi iiloră (automatizari, SCADA, GIS, contorizari, masuri privind implementarea
managamnetului activelor etc.)

 ac iuniădeăpreg tireaă iăgestionareaăproiectelorădeăinvesti iiă deăap ă iă

ap ăuzat

 ac iuniădeăconsolidareăaăcapacit iiăactorilorăimplica iăîn sector


economia circular

 îmbun t ireaă moduluiă deă gestionareă aă de euriloră municipaleă înă vedereaă
asigur riiătranzi iei spreăeconomiaăcircular ,ăînăconformitateăcuănevoileăidentificateăînă
PNGDă iăPJGD-uri, respectiv:


Investi iiăîn extindereaăsistemelorădeăcolectareăseparat atât în ceea

ceă prive teă colectareaă dină poart ă înă poart ă aă de eurileă reciclabileă iă aă biode eurile,ă
dară iă colectareaă de eurileă textileă iă de eurileă periculoaseă menajereă (echipamenteă
mobileă deă colectare,ăma iniă pentruă colectareaă separat ,ă infrastructuraă suportă pentruă
colectarea,ătransportulăde euriloră iăstocareaătemporar ,ăinclusivăcentreădeăcolectareă
prin aport voluntar)


Investi iiăprivind valorificareaămaterialaăaăde eurilor (sta iiădeăsortare,ă

sta iiădeăcompostareă iăinstala iiădeădigestie anaerob )


Investi iiă privind instala iiă deă tratareă aă de euriloră reziduale, inclusiv

îmbun t ireaăinstala iilorăTMB existente

 investi iiăindividualeăsuplimentareăpentruăînchidereaădepozitelorădeăde euriă

neconforme

 înt rireaă capacit iiă institu ionaleă aă actoriloră dină sectoră (MMAP,ă ANPM,ă

UAT, ADI-uri, ANRSC) in vederea accelerariitranzitiei spre economia circulara


biodiversitate

 îmbun t ireaăaccesuluiăadministratorilor/custozilorăsiturilorăNaturaă2000 la
serviciiădeă asisten ă tehnic ă specializat pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor
deămanagementăaăsiturilorăNaturaă2000/ăPlanuriădeăac iuneăpentruăspecii,ăpentru toate
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tipurileă deă habitateă (inclusivă celeă dină mediuă marin),ă prioritateă laă finan areă avândă
planurile de management ale siturilor aflate în arealul proiectelor de infrastructur

 mentinerea/îmbun t ireaă st riiă deă conservareă aă speciiloră iă habitateloră

prinm suriă deă conservareă specificăprev zuteă înă planurileă deămanagementă alăsituriloră
Naturaă2000,ăplanuriădeăac iuneăpentruăspecii,ă iădup ăcazăaăecosistemelorădegradateă
iă aă serviciiloră furnizateă înă afaraă ariiloră naturală protejate,ă precumă iă asigurareaă
conectivit iiă ecologiceă facilitareaă accesuluiă autorit iloră siă entit iloră cuă rol în
managementulă biodiversit ii

laă serviciiă deă asisten ă tehnic ,ă cercetareă ȋiă

echipamenteă pentruă îmbun t ireaă niveluluiă deă cunoa tereă aă biodiversit iiă iă aă
ecosistemelor (ex. realizareaă deă studii tiin ifice)ă ȋiă consolidareaă capacita iiă deă
managementă ală re eleiă Naturaă 2000ă siă ală altoră ariiă naturaleă protejateă deă interesă
na ional



calitatea aerului

 dotareaă Re eleiă Na ionaleă deă Monitorizareă aă Calit iiă Aeruluiă cuă

echipamente noi, prin înlocuirea sau modernizarea echipamentelor existente de
m surareăaăpoluan ilorăuzateădinăpunctădeăvedereămorală iătehnic,ăastfelăîncâtăs ăseă
continueă conformareaă cuă cerin eleă deă asigurareă iă controlulă calit iiă dateloră iă deă
raportare a RO la CE, conform prevederilor directivelor europene


managementul riscurilor

 Amenajarea complex a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii
verzi sau prin adaptarea, construirea ori reabilitarea in frastructurii existente de
gospod rireă ă a apeloră iă îmbun t irii funciare adaptate la noilepractici UE, inclusive
celeăprivindăasigurareaăconectivit iiălateraleăȋi/sauătransversaleăaă râului;

 Dezvoltareaă infrastructuriiă deă monitorizare,ă avertizareă ȋiă alarmareă aă

fenomenelo rhidro-meteorologiceă severeă (inunda iiă iă secet )ă pentruă evaluareaă iă
gestionareaădurabil ăaăresurselorănaturale,ăinclusiveăactivit iăînăscopulăconȋtientiz riiă
publice;

 Consolidareaă capacit iiă administrativeă pentruă asigurareaă implement riiă

directivelor europene în domeniu;

 Continuareăam surilorădeălimitare a efectelor negative ale eroziunii costiere

sprijinireaă m suriloră pentruă sistemulă deă gestionareă aă riscurilor,ă inclusiveă cre tereaă
rezilien eiălaănivelăna ională iăadaptareaăcontinu ălaărealitateaăopera ional ă


situri contaminate
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 sprijinirea procesului de inventariere iăinvestigareăpreliminar ă iădetaliat ă
aăsiturilorăPoten ialăcontaminate,ă(înăprincipalăprinădezvoltareaăuneiăbazeădeădateăȋiăaă
unei platforme GIS care s ăpermităactualizareaăpermanent )

 remedierea siturilor contaminate orfane aflate in proprietatea autoritatilor

publiceă sauă puseă laă dispozi iaă acestoraă deă c treă proprietar,ă asigurareaă calitatiiă
factoriloră deă mediu,ă înă vedereaă protej riiă s n t iiă umaneă iă mediului, inclusive
monitorizare postremedierea acestora.


regenerare urban

 regenerareaă spa iiloră urbane degradateă prină investi iiă ină regenerareaă
urban ă iă infrastructuraă verdeă înă zoneleă urbaneă si/sauă reconversiaă func ional ă aă
acestor zone.


mobilitate urban

 dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport,
ciclism, material rulant, combustibili alternativi)

 dezvoltarea unor culoare de mobilitate realizarea de infrastructuri specifice

pentru combustibili alternativi

 dezvoltareaă siă modernizareaă re eleiă deă transportă publică deă metrouă in

regiunea Bucure tiăIlfov

 îmbun t ireaă calit iiă serviciiloră peă caleaă ferataprin asigurarea unor

mijloace de transport ecologice pentru transportul calatorilor si dezvoltarea sistemelor
deăcaleăferat ăurbaneăpentruăzoneleămetropolitaneă(trenuri metropolitane)

 dezvoltarea transportului metropolitan,ă precumă siă infrastructur ă pentruă

transportulăpublic,ăsistemeăinteligenteădeătransportăpentruătransportăpublic,ăciclismă iă
infrastructur ă deă transportă pietonal,ă dezvoltareaă

iă optimizareaă sistemeloră deă

transport public, inclusiv: modernizarea,ă extindereaă liniiloră deă tramvai,ă achizi ionare,ă
modernizareă materială rulantă (tramvaie),ă achizi ionareă troleibuze,ă autobuze,ă
modernizare, echipare depou, e-ticketing


pescuită i acvacultur

 sprijinireaă activit iloră deă pescuită durabile din punct de vedere economic,
socială iăal mediului

 promovareaăactivit ilorăde acvacultur
 promovarea marketingului, calit ii

i valorii ad ugate a produselor din

pescuită iădinăacvacultur ,ăprecumă iăprocesareaăacestorăproduse
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Complementarit iăîntreăprograme
Complementarit ileă întreă POR-uriă

iă programeleă na ionaleă vizeaz ă înă

principală domeniileă eficien ă energetic ,ă riscuri,ă economieă circular ,ă infrastructur ă
verde,ăsituriăpoluateă iămobilitateăurban .
Înăceeaăceăprive teăeficien aăenergetic , prin POR-uri se va finan aăeficien aă
energetic ă înă cl dirileă publice/reziden iale,ă inclusivă consolidare,ă inclusivă cl diriă deă
patrimoniuă (luândă înă considerareă risculă laă cutremur),ă ,ă prină PODDă seă vaă finan aă
eficien aă energetic ă înă IMMă iă întreprinderiă mari,ă precumă iă sistemeleă deă înc lzireă
centralizat ,ăiarăprinăPOSăcre tereaăeficien eiăenergeticeăprinăinvesti iiăînăinfrastructuraă
fizic ă aă unit iloră sanitare/Îmbun t ireaeficien eiă energeticeă ȋiă aă utiliz riiă resurseloră
deă energieă prină investi iiă înă infrastructuraă fizic ă aă unit iloră sanitare.ă Totodat ,ă prină
POTJăsuntăavuteăînăvedereăfinan riăprivindădezvoltareaădeătehnologiiă iăinfrastructuriă
pentru o energie verde, investi iiă ină activit iă legateă deă gazulă naturală ,ă utilizată caă
tehnologieădeăleg tur ăcareăînlocuie te c rbunele,ălignitul,ăturbaăsauăpetrolulădeă ist;ă
investitii in ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizarii energiei din surse
regenerabile la nivelul operatorilor industriali.Prin PAP este acordat sprijin pentru
investi iiă careă potă vizaă inclusivă eficien aă energetic ă aă IMMă dină sectorulă pesc rescă înă
cadrul proiectelor de modernizare a acestora.Din perspectiva riscurilor, prin POR-uri
seă vaă finan aă risculă laă cutremureă înă contextulă investi iiloră înă cl diriă prină prismaă
eficien eiă energetice.ă Prină PODDă seă vaă finan aă risculă laă inunda ii,ă secet ,eroziuneă
costier ă iăsistemulădeămanagementăal riscurilor.
Referitor la economiaăcircular /de euri, prin POR-uriă iăPOTJăseăvaăacordaă
sprijin pentru IMM-urileăcareăprinăactivitateaălorăcontribuieălaăac iunileădeăprevenireăaă
gener riiădeăde euriă iăreducereaăcantit iiăacestora,ăprecumă iăac iuniădeăcre tereăaă
reutiliz riiă eficienteă iă recicl riiă acestora.ă Prină PODDă seă vaă acordaă finan areă pentruă
autorit ileă publiceă înă vedereaă sprijiniriiă m suriloră pentruă îndeplinireaă obiectivelor de
reciclareă iădepozitareăaăde eurilorăprev zuteăînăPachetulăprivindăeconomiaăcircular ă
iă îndeplinireaă angajamenteloră luateă privindă închidereaă depozitelor deă de euri.Prină
POSă seă vaă asiguraă remodelareaă circuiteloră deă depozitareă iă transportă aă de eurilor
medicaleăînăunit ileămedicale.
Înă ceeaă ceă prive teă biodiversitateaă iinfrastructura verde, prin POR-uri se
areă înă vedereă finan areaă regener riiă spa iiloră urbaneă degradate,ă inclusivă prină
promovareaă investi iiloră ceă promoveaz ă infrastructuraă verdeă înă zoneleă urbaneă iă
modernizareaă /ă extindereaă altoră spa iiă urbane,ă iară prină PODDă finan areaă conserv riiă

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
47

biodiversit iiă înă ariileă Naturaă 2000,ă aă conectivit iiă ecologiceă iă aă ecosistemeloră
degradateă iăprinăPOTJăsuntăvizateăinvesti iiăînăproiecteădeărestaurareăaăterenuriloră iă
deăreconversieăînăm suraăînăcareăacesteaăvorăfiăidentificateăcaăprioritareăprinăplanurileă
deă tranzi ieă Just .ă Deă men ionată esteă faptulă c ă pentruă toateă proiecteleă deă
infrastructur ,ădeăexemplu,ăînădomeniulătransport-urilor din POT/POR-urimen inereaȋiă
refacereaăinfrastructuriiăverziăvaăreprezentaăoăpreocupareămajor .
Referitor la siturile poluate,ă complementaritateaă esteă asigurat ă întreă PORuri,ă PODDă iă POTJ.ă Astfel,ă prină POR-uriă seă urm re teă finan areaă reconversieiă
func ionaleăaăterenurilorăviraneădegradate/neutilizate/abandonateădinăzonaăurban ,ăînă
timpă ceă prină PODDă esteă avut ă înă vedereă inventariereaă ă iă investigareă preliminar ă iă
detaliat ăaăsiturilorăpoten ialăcontaminateȋiăremediereaăacestora.ăTotodat ,ăprinăPOTJă
sunt avute în vedere investi iiă înă regenerareaă iădecontaminareaă situriloră poluate,ă înă
func ieădeăpriorit ileăidentificateăînăplanurileădeătranzi ie just .
Înă ceeaă ceă prive teă mobilitateaă urban ,ă exist ă complementaritateă întreă
POR-uri,ă POTă iăPOTJ,ă respectivă întreă finan rileă urbane dină PORă privindă cre tereaă
utiliz riiă transportuluiă publică iă aă altoră formeă deă mobilitateă urban ă ecologice,ă
dezvoltareaă infrastructuriiă urbaneă curateă

iă infrastructuraă pentruă combustibiliă

alternativiă iăceleădinăPOTăprivindătrenurileămetropolitane,ămetroul iămaterialulărulant,ă
iarăînăPOTJăvorăfiăfinan ateăinvesti iiăînăre eleădeăsta iiădeăinc rcareăaăautovehiculeloră
electrice,ăprecumă iachizio ionareaădeămaterialărulantăpentruătransportăverde urban.
Complementaritatea între fonduri
La nivelul OP 2 – o Europ ă maiă verde, referitor la eficien aă energetic ,
fondurileăvorăaveaăoăabordareăcomplementar ăînăceeaăceăprive teăFEDR/FC,ăFEPAMă
iă FTJ.ă Prină FEDRă /FCă seă vaă finan aă eficien aă energetic ă înă cl diriă publiceă (inclusivă
infrastructuraăsanitar )ă iălocuin e,ăînc lzireaăcentralizat ă iămediulăprivat,ăînătimpăceă
din FTJ, în teritoriile pre-identificate,ăseăauăînăvedereăfinan riăceăvizeaz ădezvoltareaă
deătehnologiiă iăinfrastructuriăpentruăoăenergieăverdeă iăinvesti iiăînăactivit iălegateădeă
gazul natural, utilizatăcaătehnologieădeăleg tur ăcareăînlocuie teăcombustibilii fosili.
Ină ceeaă ceă prive teă eficien aă energetic ă iă apa/apaă uzat ă se va asigura
complementaritateaă întreă FEDRă iă FC,ă dină FCă finan ându-se aceste sectoare în
regiuneaăBucure ti-Ilfov.
Referitor la economiaă circular /de euri,ă seă asigur ă complementaritateaă
întreă FEDR,ă FCă iă FTJ.ă Dină FEDRă seă voră asiguraă investi iileă înă mediulă privată careă
vizeaz ă m surileă pentruă IMM-uri care prin activitatea loc contribuie la îndeplinirea
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obiectiveloră deă reciclareă iă remodelareaă circuiteloră deă depozitareă iă transportă aă
de euriloră medicaleă înă unit ileă medicale,ă înă timpă ceă dină FCă seă asigur ă finan areă
pentruă autorit ileă localeă pentruă îndeplinireaă obiectiveloră deă reciclareă iădepozitareă aă
de eurilorăprev zuteăînăPachetul privindăeconomiaăcircular .ăDeăasemenea,ădinăFTJă
seă areă ină vedereă finan areaă ac iuniloră IMMă uriloră careă contribuieă laă reducereaă
cantit ilorădeăde euriă iăconsolidareaăeconomieiăcirculareălaănivelăjude ean,ăfunc ieădeă
priorit ileăidentificateăînăplanurileădeătranzi ie Just .
Înă

ceeaă

ceă

prive teă

biodiversitateaă

iă

infrastructuraă

verde,

complementaritateaă esteă asigurat ă întreă FEDR,FCă iă FEPAMă înă sensulă c ă FEDRă
vizeaz ăinvesti iiăînăconservareaăbiodiversit iiăînăariileăNaturaă2000,ăiarăprinăFEDRă iă
FCse vor implementa proiecte care vor avea în vedere realizarea infrastructurii verzi.
Totodat ,ă prină FTJă voră fiă investi iiă înă proiecteă deă restaurareă iă deă reconversieă aă
terenurilor.ă Prină FEPAMă suntă avuteă înă vedereă m suriă careă sprijin ă sustenabilitateaă
economic ăa fermelorădeăacvacultur ăcareăfurnizeaz ăserviciiăde mediu.
Referitorălaăsiturileăpoluate,ăcomplementaritateaăesteăasigurat ăîntreăFEDRă iă
JTF,ă prină FEDRă finan ându-seă inventariereaă siturilor,ă decontaminareaă acestoraă iă
conversiafunc ional ă aă terenuriloră virane degradate/ neutilizate/abandonate, iar din
JTFă regenerareaă iă decontaminareaă situriloră poluateă doară înă aceleă zoneă vizateă deă
acest fond.
Referitor la domeniul mobilitateă urban , se va realiza complementaritatea
întreăFEDRăFCă iăJTF,ăînăsensulăc ădinăFCăseăvaăfinan aădezvoltareaăinfrastructuriiădeă
metrouă înă regiuneaă Bucure ti-Ilfov,ă dină FEDRă restulă investi iiloră careă contribuieă laă
îmbun t ireaămobilit iiăurbane,ărespectivăaătransportuluiăpublicăurbană iăaăaltorăformeă
deă mobilitateă urban ă ecologic ,ă aă infrastructuriiăurbaneă curateă iăpentruă combustibiliă
alternativi,ăprecumă iăaătrenurilorămetropolitaneă iămaterialuluiărulant,ăiarădinăJTFăre eleă
deă sta iiă deă înc rcareă aă autovehiculeloră electriceă iă achizi ionareaă deă materială rulantă
pentru transport verde urban.
Complementarit iă iăsinergiiăcuăalteăinstrumenteăaleăUniuniiăEuropene
Programul LIFE vaăcontribuiălaătranzi iaăc treăoăeconomieăcircular ,ăeficient ă
dinăpunctădeăvedereăalăresurseloră iăalăenergiei,ăcuăemisiiăsc zuteădeădioxidădeăcarbonă
iărezistent ălaăschimb rileăclimatice,ălaăprotec iaă iăîmbun t ireaăcalit iiămediuluiă iă
laă conservareaă naturiiă iă oprireaă iă inversareaă tendin eiă deă declină ală biodiversit ii.ă
Ministerulă Mediului,ă Apeloră iă P duriloră ac ioneaz ă înă calitateă deă punctă deă contactă
pentruă programulă LIFE.ă Programulă cuprindeă dou ă domeniiă deă ac iuneă principale:ă
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mediuă (natur ă

iă biodiversitateă

iă economiaă circular ă

iă calitateaă vie ii)ă

iă

politiciclimaticeă(atenuare,ăadaptareă iătranzi iaăc treăoăenergieăcurat ).ăComponentaă
deă granturiă iă achizi iiă publiceă dină cadrulă programuluiă LIFEă vaă fiă înă continuareă
gestionat ă directă deă c treă Comisie,ă cuă sprijinulă Agen ieiă Executiveă pentruă
ÎntreprinderileăMiciă iăMijlocii.
Se vor dezvolta sinergii în special cu FEDR, care în cadrul proiectelor
demonstrativeă iădeăeficient ăenergetic ăînăIMM-uriăvaăfinan aăac iuniădeăpromovareăaă
reduceriiă emisiiloră deă gazeă cuă efectă deă ser .ă Totodat ,ă FEDRă vaă realizaă investi iiă înă
re eauaă Naturaă 2000ă

iă vaă sprijiniă interven iileă vizândă reducereaă polu rii,ă

îmbun t ireaăprotec ieiănaturii,ăaăbiodiversit iiă iăaăinfrastructuriiăverzi,ă înăspecială înă
mediul urban.
Înăceeaăceăprive teăcomplementaritateaăcuăFSE+,ăprogramulăLIFEăvaăasiguraă
finan areă pentruă ac iuniă deă inovare,ă adaptareă social ă
întreprinderilor,ă lucr toriloră

iă responsabilizareă aă

iă cet enilor,ă astfelă încâtă ace tiaă s ă î iă dezvolteă

capacit ileă iă competen eleă deă careă auă nevoieă pentruă aă contribuiă laă combatereaă
schimb rilorăclimatice.
Înă cadrulă clusteruluiă „Alimente,ă bioeconomie,ă resurseă naturale,ă agricultur ă iă
mediu”,ă activit ileă programului Orizont Europa vor permite crearea unei baze de
cuno tin eă iă g sireaă deă solu iiă pentru:ă protec ia,ă gestionareaă iă utilizareaă durabil ă aă
resurseloră naturaleă terestreă iă marine;ă consolidareaă roluluiă sistemeloră terestreă iă
acvatice ca absorban i de carbon; protec ia biodiversit ii, securizarea serviciilor
ecosistemiceă iă garantareaă securit iiă alimentareă iă nutri ionale,ă asigurândă regimuriă
alimentareă sigure,ă s n toaseă iă nutritive;ă accelerareaă tranzi ieiă deă laă oă economieă
liniar ă bazat ă peă combustibiliiă fosiliă laă oă economieă circular ă eficient ă dină punctulă deă
vedereăalăutiliz riiăresurselor,ărezilient ,ăcuăemisiiăsc zute,ăinclusivădeăcarbon,ăprecumă
iă sprijinireaă dezvolt riiă uneiă bioeconomiiă durabileă iă aă economieiă albastreă iă
dezvoltareaăunorăzoneărurale,ămontane,ăcostiereă iăurbaneărezilienteă iădinamice.
Acesteă activit iă voră fiă complementareă interven iiloră finan ateă dină FEDRă înă
ceeaă ceă prive teă cre tereaă reutiliz riiă iă recicl riiă de euriloră iă promovareaă tranzi ieiă
c treă oă economieă circular .ă Înă acela iă timp,ă complementară ac iuniiă FEDR,ă Orizontă
Europaăvaăsprijiniăcercetareaă iăinova iaăînăcadrulădiferitelorăsectoareăcuăemisiiăreduseă
deă carbon,ă înă specială înă domeniiă precum:ă energieă regenerabil ,ă sistemeă energeticeă
inteligente, eficien ăenergetic ,ăsolu iiăintegrateădeăstocareăaăenergieiăetc.
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Obiectivul politic 3 - OăEurop ămaiăconectat ăprinăcre tereaămobilit iiă iă
conectivitateaăTICăregional
Rezumată privindă selectareaă obiectiveloră deă politic ă iă aă rezultateloră
principaleăa teptate
Oă Europ ă maiă conectat ă poateă fiă realizat ă prină dezvoltareaă re eleloră TEN-T
durabile,ărezilienteăinăfataăschimb rilorăclimatice,ăinteligente,ăsigureă iăintermodale,ă,ălaă
nivelăna ional,ăregională iălocal,ăinclusivăprintr-unăaccesămaiăbunălaăre eauaăTEN-Tă iă
mobilitateaătransfrontalier .
Programulă Opera ională Transportă câtă iă Programeleă Opera ionaleă Regionaleă
reprezint ăinstrumenteleădeăfinan areăpentruăinterven iileăinăinfrastructuriădeătransportă
careăurm rescăreducereaădecalajelorădeădezvoltare,ăreducereaăblocajeloră iăaătimpiloră
deăc l torie,ă iăcre tereaăcompetitivit ii regiunilor.
Ună transportă sustenabilă iă eficientă esteă importantă pentruă aă asiguraă leg turaă
întreă regiuniă iă

ri,ă conectândă astfelă pie eă iă persoaneă iă contribuindă laă activitateaă

economic ,ă laă dezvoltareă iă laă cre tereă sustenabila.ă Pentruă aă asiguraă coeziuneaă iă
competitivitatea, sunt necesare, de asemenea, conexiuni fluide între toate statele
membre ale UE.
Înă cadrulă acestuiă acestă obiectivă deă politica,ă Româniaă î iă propuneă finalizareaă
unor tronsoaneăaleăre eleiăTEN-Tăprincipal ă iăanumiteăp r iăaleăre eleiăTEN-T globale,
transportulăfiindăunăfactorăimportantăalădezvolt riiăeconomiei.
Astfel,ă prioritateaă pentruă Româniaă r mâneă dezvoltareaă infrastructuriiă deă
transportăinăspecialăpeăre eauaăprincipal ,ăprecumăsiăconexiuneaăregiunilorălaăre eauaă
TEN-T prin realizarea variantelor ocolitoare si a racordurilor lipsa. Vor fi promovate
pachete de investitii in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, precum si proiecte
care vizeaza drumuri expres, transregioă sauă eurotrans,ă dară iă noduriă rutiereă peă
re eauaăprimar ăpentruăaăasiguraăaccesibilitateaăînăzoneleăadiacente,ăcuăscopulădeăaă
permiteă oă maiă bun ă interconectareă aă regiunilor,ă dară iă aă Românieiă cuă alteă stateă
membre.
PentruăRomâniaăr mânăvitaleăinvesti iileăînătoateămodurileădeătransport.ăAstfel,ă
fondurileăUEăvorăcontinuaăs ăseăconcentrezeăpeăoptimizareaăconectivit iiăatâtăpeăplană
intern,ăcâtă iăinterna ional,ă iădezvoltareaăunuiătransportădurabil.
Suntă necesareă investi iiă prioritareă pentruă continuareaă dezvolt riiă re eleloră
TEN-T,ă inclusivă pentruă îmbun t ireaă leg turiloră laă acestea,ă pentruă cre tereaă
mobilit iiă na ionale,ă regionaleă iă transfrontaliere.ă Cre tereaă num ruluiă deă pasageri,ă
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optimizareaătraficului,ăsiguran aăpasageriloră iăaăm rfuriloră iăcalitatea în ansamblu a
serviciului oferit sunt aspecte care vor face obiectul viitoarelor interven ii.
Drumurileă joac ă ună rolă semnificativă înă acestă sens,ă întrucâtă transportulă rutieră
reprezint ă solu iaă deă transportă ceaă maiă utilizat ă înă UEă atâtă dină punctă de vedere al
m rfurilorătransportateăcatăsiădinăpunctădeăvedereăalătraficuluiădeăcalatori.
Înă ceeaă ceă prive teă modulă deă transport rutier,ă vaă fiă tratat ă cuă prioritateă
re eauaă primar ă laă nivelulă Românieiă careă esteă întins ă înă preponderen ă peă
aliniamentulă re elei TEN-Tă Centraleă iă TEN-Tă Globale.ă Re eauaă primar ă reflect ă laă
nivelă na ională conceptulă politiciiă UEă deă focalizareă aă principaleloră investi iiă peă oă re eaă
compact ă ceă reprezint ă coloanaă vertebral ă aă sistemuluiă deă transport.ă Re eauaă
primar ă rutier ă vaă reprezenta baza de la care România va aborda procesul
investi ională postă 2020.ă Complementară re eleiă primareă suntă avuteă ină vedereă
interven iileă laă nivelulă re eleiă secundareă deă transportă avândă rolulă deă aă asiguraă
accesibilitateaăregional ă iăurban ăaăre eleiăprimare de transport în mod eficient, sigur
iă cuă impactă redusă asupraă mediului.ă F r ă oă accesibilitateă crescut ă aă regiuniloră iă
centrelorăurbaneălaăre eauaăprimar ăvorăfiăafectateăaccesulălaăpia aăunic ă iălocurileădeă
munc ,ăseăreducăoportunit ileădeăinvesti iiă iăscadeăgradulădeăsatisfac ieăsocial .
În domeniul infrastructurii feroviare interven iileă seă voră focalizaă asupraă
continu riiă moderniz riiă re eleiă primareă deă caleă ferat ă aă Românieiă pentruă sec iunileă
situateă predominantă peă re eauaă TEN-Tă Central .ă Ac iunile sus inuteă auă ină vedereă
achizi iiă deă mijloaceleă deă lucruă (trenuriă deă lucruă iă echipamente)ă pentruă asigurareaă
proceseloră deă modernizareă aă infrastructuriloră feroviareă precumă ȋiă conformareaă cuă
parametriiătehnici,ăinclusivăînăceeaăceăprive teăsistemul ERTMS.
Pentruă aă asiguraă beneficiileă economice,ă socialeă iă deă mediuă aduseă deă
modernizareaă re eleiăferoviareă deă caleăferat ă esteă necesarăcaă serviciileă deă transportă
s ă fieă laă calitateaă solicitat ă deă utilizatori,ă completateă ȋiă deă m surileă deă facilitareă aă
eficien eiă transportuluiă feroviară publică deă c l toriă (optimizareaă mersuluiă trenuriloră –
graficuluiă deă c l torii,ă sistemeleă deă ticketing,ă m suriă deă cre tereă aă accesibilit iiă
persoanelorăcuădeficien eădeădeplasareă iăalteăm suriăsimilare).
Un sistem de transport eficientă trebuieă s ă asigureă traseulă neîntreruptă ală
c l toriloră iăalăm rfurilorăleădestina iileăsolicitate.ăUnăsistemădeătransport multimodal
asigur ăacestădezideratăprinăutilizareaăaămaiămultădeăunămodădeătransport.ăÎnăRomâniaă
înă cadrulă principaleloră ora eă esteă necesar ă dezvoltareaă centreloră logisticeă pentruă
asigurarea transportului multimodal. Astfel, prin realizarea interventiilor propuse prin
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POTăseăa teapt ăcre tereaăaccesibilit iiăregionaleă iăsc dereaăcostuluiăgeneralizatăală
transportuluiăc treădestina iileăaflateăînăcadrulăprincipalelorăora eăaleăRomâniei.
Transportul naval esteăconsideratăal turiădeătransportulăferoviarăunămodădeă
transportăprietenosăcuămediuă iăastfelăparticip ălaăimplementareaăstrategieiăeuropeneă
Greenă Deală ȋiă contribuieă laă ob inereaă dezideratului de neutralitate a emisiilor de
carbon.ăTransportulănavalăesteăsus inutăînăsinergieă iădeăMecanismulăInterconectareaă
Europei 2021-2027.ă Înă coordonareă cuă investi iileă MIE,ă POTă vaă urm riă finan areaă
opera iuniloră careă s ă contribuieă laă îmbun t ireaă naviga ieiă peă Dun re,ă precumă iă aă
graduluiădeăutilizareăaăporturilorăromâne ti.ăSeăa teapt ăcaărealizareaăacestorătipuriădeă
operatiuniă s ă conduc ă laă cre tereaă volumuluiă deă m rfuriă operateă înă cadrulă porturiloră
aflateăpeăre eauaăprimar ăaăRomâniei,ăcre terea arieiădeserviteădeăporturi,ăprecumă iă
cre tereaă tranzituluiă deă m rfuriă c treă veciniiă Românieiă ceă nuă auă accesă laă zone
maritime.
Având in vedere datele statistice referitoare la rata accidentelor rutiere in
Romania, siguran aă rutier

este printre cele mai sc zuteă dintreă stateleă UE.ă

Priorit ileă propuseă spreă finan areă auă ină vedereă opera iuniă careă s ă contribuieă laă
îmbun t ireaăsiguran eiăcircula ieiărutiere,ăreducereaănum ruluiădeăaccidenteărutiere,ă
înă particulară aă accidenteloră fataleă înă scopulă contribu ieiă laă „Viziuneaă 0”ă aă Comisieiă
Europene,ăprecumă iăminimizareaăefectelorăeconomiceăcauzateădeăaceste accidente.
Astfel,ăsuntăavuteăînăvedereăac iuniăreferitoareăla:
 Creȋtereaă accesibilit iiă regiunilor

iă popula ieiă prină construc ia/ă

modernizareaăre eleiărutiere si feroviare, la standarde europene, în special la nivelul
re eleiăTEN-T

 finalizarea tronsoanelor rutiereini iateăanterioră iăcontinuareaăinvesti iilorăînă

dezvoltareaă re eleiă TEN-Tă centraleă iă globaleă pentruă asigurareaă accesibilit iiă laă
pie ele interna ionale reabilitareaă iă modernizareaă drumuriloră na ionale, drumurilor
expres, transregio sau eurotrans, dar si a nodurilor rutiere pe reteaua primara pentru
a

asigura

accesibilitatea

in

zonele

adiacente,

in

scopul

asigurarii

unei

conectivitaticrscute a zonelor cu o accesibilitate redus

 realizareaă deă leg turiă rutiereă secundare reabilitateă siă nouă construiteă c treă

re eauaă rutier ă iă nodurileă TEN-Tă (drumuriă jude eneă inclusivă deă tipă desc rc riă
autostrada)
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 dezvoltarea de solutii pentru decongestionarea/fluidizarea traficului în
zonele urbane (variante ocolitoare, pasaje supra/subterane, extinderi la 4 benzi,
etc.).

 îmbun t ireaă sistemuluiă deă management ală infrastructuriiă rutiereă ȋiă aă

condi iilorăde siguran

 finalizareaă investi iiloră ini iateă peă tronsoaneleă feroviare careă asigur ă

conectivitateaă cuă pie eleinterna ionale,ă înă coordonareă cuă proiecteleă propuseă spreă
finan areă ină CEF,ă îmbun t ireacondi iiloră deă managementă ȋiă controlă ală traficuluiă
feroviar;ăimplementareaăunuiămixtădeăm suriădeăreform ă iăoptimizareăa serviciilor

 creȋtereaă atractivit iiă transportuluiă naval prină îmbun t ireacondi iiloră deă

naviga ieă prină investi iiă înă infrastructuraă portuar ă (inclusivinstala ii,ă echipamenteă iă
facilit iă deă înc rcare/desc rcare)ă iă prină investi iiă înă c iă navigabileă (inclusivă lucr riă
hidrotehniceăpentruăeliminareaăpunctelorăcriticeăpentruănaviga ieăpeăDun re)

 creȋtereaăatractivit iiătransportuluiăintermodal pentru atragerea unui volum

crescutădeăm rfuriăprinădezvoltareaăcentrelorălogistice multimodale
Complementarit i între programe
Complementarit ileăîntreăprogrameăînăcadrulăOPă3ăsuntăasigurateăîntreăPORuriă iăPOT.
Astfel,ă prină PORă seă vaă finan aă cre tereaă graduluiă deă accesibilitateă prină
investi iiă înă leg turiă rutiereă secundareă conectateă cuă infrastructuraă TEN-T iă solu iiă
pentruă decongestionarea/fluidizareaă traficului,ă iară prină POTă seă vaă finan aă TEN-T
rutier,ă infrastructuraă rutier ă na ional ,ă TEN-Tă feroviar,ă infrastructuraă feroviar ă
na ional ,ă îmbun t ireaă mobilit iiă na ionale,ă transportă multimodal,ă c iă navigabileă i
porturiă iăsiguran aărutier .
Complementaritatea între fonduri
În cadrul OP 3 – Oă Europ ă maiă conectat , complementaritatea va fi
realizat ăînădomeniulătransporturi întreăFEDRă iăFC,ăcaă iăînăcazulămobilit iiăurbane.ă
Dină FEDRă seă voră finan aă investi iileă înă leg turiă rutiereă secundareă conectateă cuă
infrastructura TEN- T, TEN-Tă rutieră iă feroviar,ă precumă iă infrastructuraă rutier ă iă
feroviar ăna ional ă iăsiguran aărutiera.ăDinăFCăseăvaăfinan aăTEN-Tărutieră iăferoviar,ă
transportulmultimodal, caile navigabile

iă porturile.ă Mecanismulă deă finan areă întreă

FEDRă iăFCăprivindăTEN-Tărutieră iăferoviarăurmeaz ăaăfiăstabilitălaănivelădeăprogram.
Complementarit iă iăsinergiiăcuăalteăinstrumenteăaleăUniuniiăEuropene
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Proiectele de re eleădeătransportătranseuropeneăvorăcontinuaăs ăfieăfinan ateă
atâtă prină gestiuneăpartajat ,ă dină Fondulădeă Coeziune,ă câtă iăprină gestiuneă direct ,ă înă
cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE).
Similar perioadei 2014-2020,ă ceaă maiă mareă parteă aă aloc riiă MIEă vaă fiă
destinat ăfinan riiăre eleiădeăc iăferateă iăsectoruluiănaval.
Astfel,ăMIEăvaăfinan ainterven iiăsimilareăcuăceleăprev zuteăinăPOT.ăDataăfiindă
nevoieă uria aă deă investi iiă laă nivelulă sectoruluiă rutieră ă feroviar,ă pentruă dezvoltareaă
re eleiă TEN-T,ă nuă exist ă elementeă deă suprapunere, ci de complementaritate, fiind
avut înă vedereă oă abordareă careă creeaz ă ună echilibruă investi ională laă nivelulă
surselor/instrumenteloră deă finan are,ă respectiv:ă oă puternicaă preferin ă pentruă
finan areaăinfrastructuriiăferoviareădinăCEF,ăînătimpăceăPOT se va axa pe concentrarea
investi iilorălaănivelulăsectorului rutier.
Obiectivul de Politica 4 – Oă Europ ă maiă social ă iă incluziv ă prină
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
Rezumată privindă selectareaă obiectiveloră deă politic ă iă aă rezultatelor
principaleăa teptate
Prină interven iileă vizateă laă nivelulă Obiectivuluiă deă Politic ă 4,ă Româniaă areă înă
vedereă creareaă aceloră pârghiiă fundamentaleă dezvolt riiă tuturoră sectoareloră
economice,ărespectivăinvesti iileăînăoameni.ăÎnăacestăcontext,ăinterven iile vizate au în
vedere patru aspecte majore:

 asigurareaăuneiăeduca iiădeăcalitateăincluziveălaătoate nivelurile

 adaptareaă resurseiă umaneă laă dinamicaă pie eiă munciiă iă aă progresuluiă
tehnologic

 combatereaă s r cieiă

iă promovareaă incluziuniiă socialeă prină m suri

personalizate

 asigurareaăunorăserviciiădeăs n tateădeăcalitateă iăaccesibile tuturor
Înăceeaăceăprive te educa ia,ăprinăinterven iileăavuteăînăvedere,ăRomâniaăî iă

propuneăs ăadresezeăceleămaiăstringenteăproblemeăcuăcareăsistemulăeduca ionalăseă
confrunt :ă reducereaă p r siriiă timpuriiă aă colii,ă ună fenomenă careă aă luată amploareă înă
ultimiiăani,ăprinăm suriăatâtălaănivelădeăsistemăeduca ionalăcâtă iăprinăm suriăcentrateă
peă elevă iă familie;ă cre tereaă particip riiă copiiloră cuă dizabilit i/ă cerin eă educa ionaleă
specialeă prină individualizareaă înv

riiă iă adaptareaă tehniciloră deă predareă laă nevoileă

specificeăacestoră iăaccesibilizareaăeduca iei;ăîncurajareaăparticip riiălaăeduca ieădeălaă

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
55

celeă maiă fragedeă vârsteă pân ă laă înv

mântulă ter iar,ă înă specială aă copiilor/ă tinerilor

careăprovinădinăgrupuriăvulnerabile,ăinclusivăprinăm suriăcareăseăadreseaz ăp rin ilor/ă
tutorilor;ă corelareaă sistemuluiă deă educa ieă cuă cerin ele/ă competen eleă solicitateă peă
pia aă muncii.ă Pentruă aă siguraă condi iiă optimeă asigur riiă procesuluiă educa ional va fi
sprijinit ă dezvoltareaă infrastructuriiă educa ionaleă laă toateă nivelurile,ă precumă iă
dotareaă iădigitalizareaăunit ilorădeăînv

mânt.

Înăvedereaăsolu ion riiădeficituluiăde for ădeămunc , sunt propuse o serie de
m suriăprinăcareăesteăvizat ăincludereaăpeăpia aămunciiăaăunorăgrupuriăcuăoăparticipareă
maiă redus ,ă precumă femeileă careă auă înă îngrijireă copii,ă dară iă activareaă unoră grupuriă
dezavantajate,ă precumă omerii,ă omeriiă deă lung ă durat ,ă inactivii,ă inclusivă tineriiă dină
aceste categorii sau care nuă particip ă laă educa ieă sauă formareă profesional ă etc.ă Înă
acestăsensăauăfostăprev zuteăpacheteăintegrateăcareăs ăr spund ănevoilorăcomplexeă
cuă careă ace tiaă seă confrunt .ă Seă auă înă vedereă deă asemenea,ă m suriă înă sferaă
anteprenoriatuluiă prină careă seă încurajeaz

deschidereaă deă noiă afaceri,ă dară iă

dezvoltareaă sectoruluiă economieiă sociale.ă Înă contextulă schimb riloră structuraleă peă
pia aă munciiă determinateă deă progresulă tehnologică sauă fenomeneă atipiceă precumă
epidemiile,ă suntă necesareă m suriă deă adaptabilitateă aă lucr toriloră iă aă întreprinderiloră
precumă reconversie/formareă profesional ,ă flexibilizareaă formeloră deă munc ,ă
asigurareaăs n t iiă iăsecurit iiălaăloculădeămunc .
În vederea combaterii saraciei, sprijinirii incluziunii
dreptului la

i promov rii

demnitate social ,ă Româniaă î iă propuneă urm toareleă obiectiveă

generale:ă cre tereaă accesuluiă laă serviciiă socialeă pentruă popula iaă vulnerabila,ă cuă
prec dereă dină mediulă rurală prină înfiin areaă iă dezvoltareaă deă serviciiă socialeă laă nivelă
local,ăcre tereaăcalit iiăserviciilor socialeădestinateăpersoanelorăapar inândăgrupuriloră
vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine preg tită la nivel
local

si infrastructuraă adecvata,ă reducereaă graduluiă deă excluziuneă social ă pentruă

grupurile vulnerabile prin oferireaă deă suportă siă serviciiă accesibileă pentruă dep

ireaă

situa iiloră deă dificultateă înă careă seă afl ,ă cre tereaă capacit iiă sistemuluiă na ională deă
asistentaă socialaă deă aă r spundeă laă nevoileă popula ieiă vulnerabileă prină dezvoltareaă
capacit iiă furnizoriloră deă serviciiă socialeă publiciă iă priva iă laă nivelă local,ă dară iă prină
dezvoltareaă infrastructuriiă aferente,ă cres tereaă capacit iiă autorit iloră localeă deă aă
identificaă iă evaluaă nevoileă socialeă aleă comunit iiă într-ună modă participativă iă deă aă
elabora planuri de ac iuneă adecvateă iă aă r spundeă acestoră nevoi,ă inclusivă prină
construc iaădeălocuin eăsociale.
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Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate în domeniul
s n t ii necesit ăoăabordareăintegrat ăcareăs ă in ăcontăde:ănevoiaădeăaăîmbun t iă
serviciileă deă diagnostică iă tratamentă necesară bolnaviloră existen iă concomitentă cuă
nevoiaă deă aă investiă înă programeă preventiveă deă s n tateă public ă careă s ă reduc ă înă
modă eficaceă povaraă boliloră asuprapopula iei;ă necesitateaă deă aă evitaă caă sectorulă
curativ al sistemului deă s n tateă s ă intreă înă competi ieă pentruă resurseă cuă celă
preventiv,ă precumă iă nevoiaă deă aă asiguraă interven iileă deă s n tateă deă tipă FSE+ă
(instruireăresurseăumane,ădezvoltareădeămetodologiiă iăproceduri,ăelaborareăcriteriiădeă
asigurareă iă controlă ală calit iiă serviciiloră medicale,ă etc.)ă integrată iă coordonată cuă
interven iiădeătipăFEDRă(investi iiăînăinfrastructuraăfizic ăaăunit ilorăsanitare,ăaparatur ,
etc.).
Astfel,ăsuntăavuteăînăvedereăac iuniăreferitoareăla:


educa ie

 investi iiă pentru îmbun t ireaă accesibilit ii,ă calit iiă
abordabil, din punctul de vedere al costurilor, educa iei

iă caracteruluiă

i îngrijirii copiilor

pre colari, inclusiv infrastructurii aferente

 investi iiă pentruă aă preveniă abandonulă colară timpuriu, prin introducerea:

uneiăabord ri centrate pe elev, pentru copiii expu i acestui risc, a unor programeă„Aă
douaă ans ”,ă flexibile,ă dară iă aă unoră serviciiă relevanteă deă consiliereă iă orientareă
profesional ,ă concomitentă cuă îmbun t ireaă competen eloră cadreloră didactice,ă astfelă
încâtă

s ă

poat ă

s ă

acordeă

aten iaă

necesar ă

copiiloră

dină

grupurileă

vulnerabile/dezavantajate

 investi iiă pentruă aă amelioraă calitateaă educa ieiă iă form riiă profesionale,

astfelăîncâtă s ă seă adaptezeă evolu iiloră înregistrateă peă pia aăfor eiădeă munc ,ă inclusivă
form rileănecesareă iăfurnizareaădeăechipamente specifice;

 investi iiă pentruă aă sprijiniă dezvoltareaă unoră metodeă iă tehniciă de predare

inovatoareă iăeficace


infrastructura educa ional

 îmbunat irea accesului la educa ie prin construire / reabilitare /
modernizare / dotare pentruă toateă tipurileă deă institu iiă deă educa ie (pre colar,ă
înv

mântă primar,ă secundar,ă ter iară centreă deă educa ieă ȋiă formareă profesional ă /ă

înv

mântădual, etc.)


acces pe piata muncii

 integrareaătinerilorăpeăpia a muncii
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 asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv
cre tereaăocup rii femeilor

 prevenireaă concedieriloră iă su inereaă ocup riiă for eiă deă munc ă sauă a

reconversieiăeconomiceăînăurmaăunorăcrizeăsistemiceăpeăpia a muncii asigurarea unui
mediuădeălucruăsigură iăs n tos iăpromovareaăîmb trâniriiăactive

 dezvoltareaă culturiiă antreprenoriale,ă sprijinireaă antreprenoriatuluiă iă a

economiei sociale

 dezvoltareaă mecanismeloră deă anticipareă aă competen elor

iă deă

monitorizare a politicilor active de ocupare
 dezvoltarea

dialogului

social

iă implicareaă parteneriloră socialiă înă

implementareaăpoliticilorădeăocupare,ăinclusivăprinăcre tereaăcapacit iiăacestora

 cre tereaă particip riiă laă înv areaă peă parcursulă întregiiă vie i pentru

asigurareaătranzi iilorăpeăpia aămunciiă iăaămobilit ii profesionale a angaja ilor


s n tate

 investi iiă pentruă construirea spitaleloră regionaleă iă infrastructuriă spitalice tiă
noi cu impact teritorial major
 investi ii

în

infrastructura

cabinetelor

medicilor

de

familie,

în

infrastructura public ă aă centrelor/compartimenteloră undeă seă furnizeaz ă serviciiă de
asisten ă medical

comunitar , în infrastructura public ă

în care se furnizeaz

servicii deă asisten ă medical ă colar ,ă inclusivă serviciiă deă asisten ă stomatologic ,ă
dezvoltareaă deă instrumenteă suportă careă s ă facilitezeă cre tereaă accesibilit iiă iă
eficacit iiă serviciiloră oferite,ă dezvoltareaă competen eloră personaluluiă implicată înă
furnizareaăserviciiloră iăaăpaleteiădeăserviciiăoferite,ăfurnizareaădeăserviciiăpropriu zise.

 Investi ii înă infrastructuraă public ă a unit iloră sanitareă careă furnizeaz ă

serviciiă deă reabilitare/recuperare,ă serviciiă deă palia ieă iă îngrijiriă peă termenă lung,ă înă
infrastructuraăpublic ăaăunit ilorămedico-socialeăcareăfurnizeaz ăserviciiămedicaleădeă
îngrijireă deă lung ă durat ,ă înă infrastructuraă centrelor/unit iloră sanitare/unit iloră
medico-socialeăcareăfurnizeaz ăserviciiădeăplaia ieă iăîngrijiriămedicaleăpeătermenălung,ă
investi iiă înă infrastructuraă centreloră pilotă pentruă serviciiă integrateă dedicateă
tratamentului/reabilit riiă persoaneloră cuă tulbur riă deă spectruă autism,ă dezvoltareaă deă
instrumenteă suportă careă s ă facilitezeă cre tereaă accesibilit iiă iă eficacit iiă serviciiloră
oferite,ă dezvoltareaă competen eloră personaluluiă implicată înă furnizareaă serviciiloră iă aă
paletei de servicii oferite, furnizarea de servicii propriu zise.
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 Investi ii înă infrastructuraă public ă aă unit iloră sanitareă -serviciiloră esen ialeă
pentruăafec iuniăcomplexe(pacientăcritic,ăstructuriădeăimagistic ămedical ,ălaboratoare,ă
circuite de preluare, sistem de transport /transfer medical pacient critic copii)

 Investi ii înăinfrastructuraăpublic ăaăstructurilorăsanitareăundeăseărealizeaz ă

depistare,ădiagnosticare,ătratareă iărecuperareăaăpacien ilorăcuăafec iuniăgeneticeă iăaă
celor cu anomalii congenitale,estimarea riscului de recuren ă aă boliloră geneticeă înă
familiile pacien ilor

 Investi ii înăinfrastructuraăpublic ăaăstructurilorăsanitareăundeăseărealizeaz ă

examin riă asupraă persoaneloră înă via ă careă auă suferită v t m riă aleă integrit iiă
corporale sau agresiuni sexuale sau solicit ă stabilireaă vârsteiă iă sexului;ă exameneă
medico-legaleă traumatologiceă înă cazuriă deă v t m riă corporaleă grave;examin riă
medico-legaleăpsihiatriceăînămaterieăpenal ă iăcivil ;ăexamin ri/ăexpertizeăînăvedereaă
amân riiă sauă întreruperiiă execut rii pedepsei pe motiveă medicale;ă examin ri/ă
expertizeăînăcazuriădeăacordareănecorespunz toareăaăasisten eiămedicale

 Investi ii înăinfrastructuraăpublic ăaăstructurilorăsanitareăundeăseărealizeaz ă

programeleădeăscreening/ăpreven ieă iătratamentăpentruăretinopatiaădeăprematuritate,
investi iiă înă infrastructuraă public ă aă unit iloră sanitareă undeă seă realizeaz ă îngrijireaă
pacien ilorăînă domeniulă neurologieă pediatric ă - boliă rare,ă inclusivă aă unit ilorăsanitareă
undeă seă realizeaz ă îngrijireaă pacien iloră înă doemniulă boliloră rare,ă a centrelor de
expertiz ăpentruăboli rare

 Investi ii înăinfrastructuraăpublic ăăaăăstructurilorăsanitareăăcareăăauăatribu iiăă

înăprevenirea,ăcontrolul,ădiagnosticulă iăsupraveghereaăbolilorătransmisibile,ăinclusivăînă
epidemii,ăpandemii,ăcontrolulă iăsupraveghereaăinfec iilorăasociateăactuluiămedicală iăaă
celorăimplicateăinăs n tatea public

 Investi ii înă infrastructuraă public ă aă sistemuluiă na ională deă transfuzii,ă

inclusivăaăinfrastructuriiădeătestareăaăsângeluiă i/sauăprocesareăaăplasmei,ăinvesti iiădeă
mic ăamploareăînăinfrastructuraăspitalelor or

ene ti

 Implementareaă deă programeă deă screeningă popula ional/ă diagnosticareă i

tratament al stadiilor incipiente înă specială pentruă persoaneă apar inândă grupuriloră
vulnerabileă precumă

iă implementareaă deă programeă deă diagnosticare precoce

itratament,ăînăspecialăpentrupersoaneapar inândgrupurilorăvulnerabile
 M suri privind diagnosticarea precoce

i/ sau tratament, precum si

cre tereaă capacit iiă deă îngrijireă medical ă aă pacientuluiă critică prenatal/ă neonatal/
postneonatal,creȋtereacapacit iiă deă îngrijireă medical ă aă pacien iloră cuă boliă rareă –
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neurologieăpediatric ă,implementareaădeăprogrameădeăschimbareăaăstiluluiădeăvia ă iă
aplicareaădeăpoliticiădeăîncurajareăaăuneiăvie iăs n toase,ăinclusiveămplementareaădeă
m suriădeăpreven ieă(inclusivăs n tateăoral ăînăzoneădefavorizateăsauăgreuăaccesibileă
iă mintal ,ă implementareaă deă m suriă destinateă diagnostic riiă

iă tratamentuluiă

pacien iloră modific riloră deă coloan ă iă alteă articula i,ă implementareaă deă programe/ă
m suriă destinateă controluluiă infec iiloră asociateă actuluiă medical,ă m suriă pentruă
dezvoltareaăcapacit iiăpersonalului, m suri destinate cre teriiăeficacit iiăserviciilorăde
laborator

 Remodelarea circuitelor de depozitare i transport a de eurilor medicale

în unit ileămedicale

 Dotareaă cuă echipamenteă specificeă aă laboratoareloră deă genetic ă medical ă

la nivel local si central, m suri care sus in cercetarea, digitalizarea în s n tateă i
utilizareaădeămetodeămoderneădeăinvestigare,ăinterven ie,ătratament:


Înfiin areaă unuiă centruă na ională deă excelen ă înă tratareaă canceruluiă

undeăseăvaărealizeaz ădepistare,ădiagnosticare,ătratareăaăpacien ilorăoncologici


Investi iiă înă infrastructuraă public ă aă unit iloră sanitareă deă transplantă

acreditate


Investi iiă înă infrastructuraă public ă înă domeniul terapiilor celulare

inovative în hematologie
• sprijinireaă incluziuniiă

iă promovareaă dreptuluiă laă demnitate social ă

acoperirea nevoii de servicii sociale primare în mediul rural (re eleădeăasisten iăsociali,ă
servicii sociale pentru îngrijirea persoaneloră vârstnice,ă re eaă deă asisten ă medical
comunitar )

 extindereaă re eleiă deă serviciiă deă îngrijireă deă zi (inclusiv servicii de

recuperareă iărespiroăpentruăcopiiăcuădizabilit i)ăpentruăcopiiiăafla iăînăriscădeăseparareăă
deăfamiliiă iăpentruăpersoaneleăadulte cu dizabilit i

 cre tereaă capacit iiă serviciiloră deă îngrijireă aă persoanelor vârstnice la

domiciliu pentru mediul urban, centrelor de g zduire

i de integrare pentru

migran i, serviciilor pentru victimele violentei domestice i ale traficului de persoane

 dezvoltareaă uneiă re eleă deă suportă pentru persoanele vârstnice izolate/f r ă

sus in toriălegali

 sprijinireaăautorit ilorălocaleăpentruăclarificareaăsitua ieiăjuridiceăa a ez riloră

informale,ăpentruădiagnozaăsocial ăînăcadrulăcomunita iiă iăpentruănevoia de locuire în
cazulăcalamita ilorăsiăpentruăpunereaăinăaplicareăaăstrategiilorăDLRC
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 dezvoltareaă re eleiă deă serviciiă pentru persoaneleă cuă adic ii iă persoaneleă
f r adapost,ăpentruăsprijinireaăpersoanelor post-deten ie, de suport pentru încadrarea
persoaneloră cuă dizabilit i, de servicii mobile de recuperare pentru persoanele cu
dizabilit i

 crearea serviciilor de suport pentru asistarea deciziei pentru persoanele cu

capacitateărestrâns ăde exerci iu

 sprijinirea persoaneloră cuă dizabilit iă în accesarea echipamentelor si

tehnologiilorăasistive,ăaăfamiliilorămonoparentale,ăaăparticip riiăcopiiloră colariăînătabereă
de crea ie/sportive

 consiliereaă iă orientareaă tineriloră înă procesă deă dezinstitu ionalizare, a

tinerilorăvulnerabiliăpentruăcrestereaămotiva ieiădeăaăr mâneăînă coal ă iăaăcopiilorăcuă
probleme legate de comportament

 asigurarea de ajutor material subă formaă deă alimente,ă produseă deă igien ,ă

pachetăpentruăcopilă iămas ăcald ăpentruăpersoanele dezavantajate

 cre tereaă calit iiă serviciiloră socialeă prină asigurareaă specializ rii/ă

perfec ion rii speciali tilorădinădomeniul social

 Dezvoltareaă infrastructuriiă deă locuin eă socialeă înă mediulă urban,ă locuin eă

pentruă situa iiă deă calamitateă iă locuin eă pentruă persoaneă vârstniceă înă riscă deă
excluziune locativ

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii de recuperare pentru veterani

 Dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea memoriei
victimelor Holocaustului i promovarea nondiscrimin rii
Complementarit iăîntreăprograme
Referitoră laă complementarit ileă înă cadrulă OP 4, acestea sunt asigurate în
principalăpentruădomeniileăcapitalăumanăpentruăpia aămuncii,ăeduca ieă iăs n tate.
Astfel,ă pentruă viitoareleă investi iiă înă capitală umană pentruă pia aă munciiă au
fostă stabiliteă complementarit iă numaiă întreă programeleă na ionale, respectiv POEO,
POIDS,ă POTJ,ă POSă iă PAP.ă Astfel,ă dină POEOă vaă fiă asigurată sprijină pentruă
valorificareaăpoten ialuluiătinerilorăpeăpia aămuncii,ăcre tereaăaccesuluiăpeăpia aămunciiă
pentruăto i,ăantreprenoriată iăeconomieăsocial ,ămodernizareaăinstitu iilor pie eiămuncii,ă
consolidareaă particip riiă popula ieiă înă procesulă deă înv areă peă totă parcursulă vie iiă
pentruăfacilitareaătranzi iiloră iăaămobilit ii.ăDinăPOIDSăseăvorăasiguraăfinan riăatâtădină
FEDR,ăcâtă iădinăFSE,ăprinăDLRCăpentruăm suriăreferitoareălaăpie eleădeămunc ălocaleă
iăsprijinăpentruăgrupurileăsocialeăvulnerabile,ăprecumă iăpentruăîmb trânireaăactiv ă iă
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facilitareaăaccesuluiăvârstnicilorălaăservicii.ăTotodat ,ădinăPOIDSăsuntăpropuseăm suriă
din FSE pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate. DinăPOSăseăvorăfinan aăm suriă
deă dezvoltareă aă abilit iloră

iă competen eloră personaluluiă medical,ă formareaă

profesional .Dină POTJă seă vaă acordaă sprijină conformă planuriloră deă tranzi ieă just ă
pentruă perfec ionareaă iă recalificareaă lucr torilor,ă asisten ă pentruă c utareaă unuiă locă
deămunc ăacordat ăpersoanelorăaflateăînăc utareaăunuiălocădeămunc ă iăincluziuneaă
activ ă aă persoaneloră aflateă înă c utareaă unuiă locă deă munc ă în teritoriile vizate de
program.ă Dină PAPă seă vaă asiguraă sprijinireaă form riiă profesionaleă aă pescariloră iă
viitorilorăpescariă iăaăform riiăprofesionaleăaăacvacultoriloră iăviitorilorăacvacultori.
Referitor la educa ie,complementarit ileă înă acestă domeniuă suntă asigurateă
între POR-uri,ă POCIDIF,ă POEOă iă POIDS.ă Prină POR-uriă seă voră realizaă investi iiă înă
infrastructuriă specificeă careă voră asiguraă cre tereaă graduluiă deă participareă laă nivelulă
educa ieiă timpuriiă iă înv

mântuluiă obligatoriuă (înv

mântă antepre colar,ă pre colar,ă

primar,ă secundar),ă cre tereaă graduluiă deă participareă laă înv
tehnică iă cre tereaă relevan eiă înv

mântulă profesională iă

mântuluiă ter iar,ă precumă iă tabereă deă eleviă iă

pre colari/centreămultidisciplinareădeătineret.ăPrinăPOCIDIFăvorăfiăasigurateăresurseleă
financiareă pentruă digitalizareaă înă educa ie.ă Prină POEOă seă voră asiguraă finan riă dină
FSEăînăceeaăceăprive teăîmbun t ireaăparticip riiăcopiilorălaăeduca iaăantepre colar ă
iă pre colar ;ă prevenireaă p r siriiă timpuriiă aă coliiă iă cre tereaă accesuluiă iă aă
particip riiă grupuriloră dezavantajateă laă educa ieă iă formareă profesional ;ă cre tereaă
calit iiă oferteiă deă educa ieă siă formareă profesional ă pentruă asigurareaă echit iiă
sistemului;ă cre tereaă accesibilit ii,ă atractivit iiă iă calit iiă înv

mântuluiă profesională

iătehnic;ăconsolidareaăparticip riiăpopula ieiăînăprocesulădeăînv areăpeătotăparcursul
vie iiă pentruă facilitareaă tranzi iiloră iă aă mobilit ii.ă Totodat ,ă dină POIDSă suntă avuteă înă
vedereăinvesti iiăprinăDLRCăînăceeaăceăprive teăinfrastructuraăeduca ional ă iăm surileă
pentruă combatereaă abandonuluiă colară ală elevilor,ă precumă iă reducereaă saraciei
copiilorăsiăincluziuneaăsocialaăaăcelorămaiăvulnerabiliădintreăei.ăÎnăacela iăprogram,ădară
înă afaraă DLRCă suntă propuseă m suriă tipă FEDRă iă FSE+ă pentruă reducereaă s r cieiă
copiiloră iăincluziuneaăsocial ăaăcelorămaiăvulnerabiliădintreăei,ăiarădinăFSEăajutorarea
persoanelor dezavantajate.
Referitor la combatereaă s r ciei,ă complementarit ileă suntă realizateă întreă
POIDS,ă POS,ă PAPă iă afaceriă interneă (FAMI).ă Dină POIDSă suntă avuteă înă vedereă atâtă
m suriă privindă infrastructuraă (inclusivă locuin eă sociale),ă câtă i serviciile sociale. Din
POSă seă voră asiguraă investi iiă înă infrastructuraă public ă deă s n tateă deă tipă comunitar,ă
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aunit ilorăsanitareăcareăfurnizeaz ăserviciiădeăreabilitare/ărecuperare,ăpalia ieȋiăîngrijiriă
medicaleăpeătermenălungă iăaăcentrelorădeăsanatate mintala/ingrijire pe termen lung,
precumă iăaserviciilorădeăs n tate.ăReferitorălaăPAP,ăînăfunc ieădeăabord rileăgrupuriloră
localeă deă ac iuneă dină zoneleă pesc re ti,ă strategiileă deă dezvoltareaă local ă
implementate prin PAP pot contribui, direct sau indirect,ă laă combatereaă s r ciei.ă Înă
ceeaă ceă prive teă domeniulă afaceriloră interne,ă finan rileă auă înă vedereă m surileă
necesareă aă fiă implementateă înă primeleă fazeă aleă integr rii,ă adaptateă laă nevoileă
resortisan iloră dină

rile

ter e.ă Înă ceeaă ceă prive teă domeniulă s n tate,

complementaritateaă esteă avut ă înă vedereă întreă POS,POIDSă iă afaceriă interneă (FSI).ă
Astfel,ă complementară investi iiloră înă infrastructur ă (spitaleă regionale,ă jude ene,ă
municipale,ă or

ene ti,ă alteă infrastructuri,ă echipamente,ă e-s n tate,ă cercetare),ă

serviciiă (deă asisten ă medical ă primar ,ă comunitar ă iă serviciiă oferiteă înă regimă
ambulatoriu;ă deă ă reabilitare,ă palia ieȋiă îngrijiriă peă termenă lung)ă iă alteă masuriă FSEă
vizândăutilizareaădeămetodeămoderneădeăinvestigare,ăinterven ie,ătratament,ăprecumăsiă
de formareăprofesional ădinăPOS,ăprinăPOIDSăseăvorăputeaăasiguraăfinan riătipăFEDRă
iăFSE+ăînăcadrulăDLRCă iăvorăvizaăintegratăinfrastructuraădeăserviciiăsocio-medicale,
precumă iă m suriă tipă FSE+ă deă sprijină aă re eleiă deă asisten ă medical ă comunitar ă înă
mediul rural. Din programul specific FSI se au în veder aspectele de securitate
privindăcombatereaătraficuluiădeădroguriă iăprotec iaăvictimelor infrac iunilor.
Complementaritatea între fonduri
În cadrul OP 4 – oă Europ ă maiă social ,ă înă ceeaă prive teă capitalul uman
pentruăpia aămuncii,ăcomplementaritateaăesteăavut ăînăvedereăpentruăinvesti iileădină
FSE+,ăFEDRă iăFTJ.ăAstfel,ăinvesti iilorătipăFSEăînăregiunileăvizateădeătranzi iaăjust ăseă
adaug ă ă celeă dină FTJă privindă perfec ionareaă iă recalificareaă lucr torilor,ă asisten ă
pentruă c utareaă unuiă locă deă munc ,ă incluziuneaă activ ă aă persoaneloră aflateă înă
c utareaăunuiălocădeămunc .ăDinăFEDRăurmeaz ăs ăfieăfinan ateăprinăDLRCă -m suriă
referitoareălaăpie eleădeămunc ălocaleă iăsprijinăpentruăgrupurileăsociale vulnerabile.
În ceeaă ceă prive teă domeniulă educa ie,ă complementaritateaă vaă fiă asigurat ă
întreă FSE+ă iă FEDR.ă Astfel.ă dină FEDRă seă voră finan aă investi iiă înă e-educa ie,ă
infrastructuraă

colar ă pentruă înv

secundar,ă profesională iă tehnic

mântulă ante-pre colar,ă pre colar,ă primar,ă

iă înv

mântulă ter iar,ă inclusivă pentruă combatereaă

abandonuluiă colară iă reducereaă s r cieiă copiiloră iă incluziuneaă social ă aă celoră maiă
vulnerabiliădintreăei.ăDinăFSE+ăseăvorărealizaăinvesti iiăpentruăgrupurileă int ăcareăvoră
utiliza infrastructura realizat ădin FEDR.
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Deăasemenea,ăcomplementaritateaăîntreăFSE+ă iăFEDRăvaăfiăasigurat ă iăînă
ceeaăceăprive teăcombatereaăs r cieiăînăcadruluiămecanismuluiăDLRCă iăcuăFEPAMă
înăabirdareaăGAL,ăiarăcuăFAMIăînăceeaăceăprive teăintegrareaăresortisan ilorădină rileă
ter e.
In domeniul s n tate,ă complementarit ileă suntă realizateă întreă investi iileădină
FEDR,ă careă vizeaz ă infrastructuraă deă s n tateă (spitaleă regionale,ă jude ene,ă
municipale,ăor

ene ti,ăalteăinfrastructuri,ăechipamente,ăinfrastructuraăsociomedical )ă

iăFSE,ăcareăvizeaz ăînăprincipalăserviciiă(deăasisten ămedical ăprimar ,ăcomunitar ă
iăserviciiăoferiteăînăregimăambulatoriu;ădeăreabilitare,ăpalia ieȋiăîngrijiriăpeătermenălung)ă
iăalteămasuriăFSEăvizândăutilizareaădeămetodeămoderneădeăinvestigare,ăinterven ie,
tratament,ăprecumăsiădeăformareăprofesional .ăDeăasemenea,ăcomplementaritateaăcuă
FSiăesteăasigurat ăprinăinvesti iileăprivindăcombatereaătraficuluiădeădroguriă iăprotec iaă
victimelorăinfrac iunilor.
FondulăpentruăAzilă iăMigra ieăesteăconceputăs ăseăadresezeănecesit ilorăă
peătermenăscurtăprivindăintegrareaămigran ilorădinăstateăter e,ănouaăgenera ieădeă
fonduriă aleă Politiciiă deă Coeziuneă (înă specială FSE+ă iă FEDR)ă asigur ă sprijină
pentruă integrareaă peă termenă mediuă iă lungă aă acestora,ă facilitândă integrareaă în
pia a muncii. Complementarit iă iă sinergiiă cuă alteă instrumenteă aleă Uniuniiă
Europene
Programul Erasmus+vaă oferiă oportunit iă deă înv areă iă mobilitateă pentruă
profesori,ă elevi,ă ucenici,ă tineriă iă studen iă înă vedereaă dobândiriiă deă careă ace tiaă dină
urm ă aă aptitudiniloră iă competen eloră relevante,ă precumă iă aă capacit iiă deă inser ieă
profesional ,ăcareăleăpotăfacilitaătranzi iaădeălaăeduca ieălaăpia aămuncii.ăErasmus+ăseă
vaăconcentraăputernicăpeăincluziune,ăscopulăfiindăacelaădeăaăpermiteăcaătotămaiămul iă
tineriăprovenindădinămediiădefavorizateăs ăaib ăaccesălaăacestăprogramă iăvaăconsolidaă
oportunit ileădeăcooperareătransna ional ăpentruăuniversit i,ăinstitu iiădeăînv

mântă

iădeăformare profesional .
Înăvedereaăsprijiniriiămobilit iiăinterna ionaleădeăînv areă iăpreluareădeăbuneă
practiciăseăareăînăvedereăsuplimentareaădinăbugetăFSE+ăaămobilit ilorăinterna ionaleă
care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+. Astfel, din
FSE+ă seă vaă sus ineă asigurareaă unuiă sprijină financiară suplimentară fa ă deă grantulă
Erasmus+ă pentruă eleviă /ă studen iă /ă institu iileă cuă acreditare,ă cuă scopulă satisfaceriiă
cereriiădeămobilitateăinterna ional ,ăasigurându-se astfel sinergia Erasmus+/FSE+.
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Înă domeniulă competen eloră digitale,ă FEDRă vaă completaă abordareaă vast ă aă
programuluiăErasmus+ăînămaterieădeăcompeten eăsprijinindădezvoltareaă iădobândireaă
deăcompeten eădigitaleăavansateănecesareăpentruădezvoltareaădeătehnologiiădeăvârf,ă
în cooperare cu industriile relevante.
ÎnătimpăceăprinăFSE+ăseăvaăurm riăcre tereaăaccesuluiăegală iăînă timpăutilălaă
serviciiă deă calitate,ă sustenabileă iă cuă pre uriă accesibile,ă precumă iă îmbun t ireaă
accesibilit ii,ă aă eficacit iiă iă aă rezilien eiă sistemeloră deă s n tateă iă aă serviciiloră deă
îngrijireă peă termenă lung,ă activit ileă deă cercetareă iă inovareă dină cadrulă programului
Orizont Europa voră creaă leg turiă strânseă întreă cercetareaă bazat ă peă descoperire,ă
cercetareaăclinic ,ăepidemiologic ătransla ional ,ăetic ,ăecologic ă iăsocioeconomic ,ă
precumă iă întreă acesteaă iă tiin eleă reglement rii. Acestea vor aborda domenii cu
nevoiă cliniceă nesatisf cute,ă ca,ă deă exemplu,ă bolileă rareă sauă dificilă deă tratată (deă ex.ă
cancerulăpediatrică iăcancerulăpulmonar).
În complementaritate cu FSE+, programulă Europaă digital ă va sprijini
formareaă competen eloră digitaleă avansateă atâtă pentruă actualaă iă viitoareaă for ă deă
munc ,ăcâtă iăpentruăîntreprinderileămiciă iămijlociiă iăadministra iaăpublic .ăProgramulă
asigur ătipurileădeăinterven iiănecesareăpentruăcaăfor aădeămunc ăactual ă iăstuden iiă
s ăpoat ădobândiău orăcompeten eădigitaleăavansate,ăînăspecialăînăcalcululădeăînalt ă
performan ,ăinteligen aăartificial ă iăsecuritateaăcibernetic ,ăoferindu-leăabsolven iloră
iă lucr toriloră existen iă mijloaceleă necesareă pentruă aă dobândiă iă deă a- iă dezvoltaă
acesteăcompeten e,ăindiferent de locul în care se afl .
Programul EU4Health 2021-2027 esteă r spunsulă peă careă Uniuneaă
European ăl-aădatăsolu ion riiăprovoc rilorălegateădeăpandemiaăCOVID-19, având ca
obiectiveă stimulareaă preg tiriiă UEă pentruă amenin rileă majoreă transfrontaliere pentru
s n tate,ăprecumă iăconsolidareaăsistemelorădeăs n tate,ărezistenteă iăcapabileăs ăseă
confrunteăcuăepidemiiă iăprovoc riăpeătermenălung,ăcumăarăfiăîmb trânireaăpopula ieiă iă
inegalit ileăînăstareaădeăs n tate.ăProgramul,ăcuăunăbugetădeăaprox.ă1,67 mld. Euro
(pre uriă2018),ăasigur ăac iuneaăsinergic ă iăcomplementaritateaăînădomeniulăs n t iiă
cuă FSE+ă (sprijinireaă dezvolt riiă deă competen eă pentruă personalulă medicală iă aă
accesuluiă îmbun t ită laă asisten ă medical ),ă FEDRă (modernizareaă infrastructurii în
sectoareleă deă s n tateă public ă iă privat ,ă investi iileă înă cercetareă iă inovare,ă înă
asimilareaă deă tehnologiiă avansateă iă solu iiă inovatoare),ă Orizontă Europaă (cercetareaăă
iă inovareaă înă domeniulă s n t ii),ă Europaă Digital ă (implementareaă infrastructurii
digitaleă înă domeniulă s n t ii,ă inteligen aă artificial ,ă valorificareaă oportunit ilor pe
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careăleăofer ăsupercalculatoareleăînăceeaăceăprive teăs n tatea),ăMecanismulăpentruă
Interconectareaă Europeiă (finan areaă re elor Gigabit cu grad ridicat de rezisten ,ă
pentru a conecta factorii socio-economici,ă inclusivă spitaleleă iă centreleă medicale,ă înă
domeniiăînăcareăastfelădeăre eleănuăexist ăsauăsuntăprev zuteăaăfiărealizateăînăviitorulă
apropiat),ă Mecanismulă deă Redresareă iă deă Rezilien ă (sprijinireaă cre teriiă rezilien eiă
sistemeloră deă s n tateă na ionale)ă iă Mecanismulă deă Protec ieă Civil ă ală Uniuniiă
(sprijinireaăeforturilorăînăsitua iiădeăurgen ,ămodernizareaăcapacit ilorărescEUăetc.).
Fondulă pentruă justi ie,ă drepturiă iă valoriă asigur ă sinergiiă deă politic ă cuă
FonduluiăSocialăEuropean+,ăprinăpromovareaăegalit iiădeăgenă iăaăegalit iiădeă anse,ă
aă valoriloră UEă iă aă respect riiă drepturiloră fundamentale.ă FSE+ă vaă oferiă cet eniloră
sprijină prină investi iiă înă capitalulă uman,ă ocupareaă for eiă deă munc ,ă inovareaă social ,
dobândireaădeăcompeten eădigitaleădeăbaz ,ăincluziuneaăsocial ăaăpersoanelorăceloră
mai defavorizate. În mod complementar, programele din cadrul Fondului pentru
justi ie,ă drepturiă iă valoriă voră promovaă ocupareaă for eiă deă munc ,ă politicileă socialeă iă
educa ionaleă prină dezvoltareaă deă capacit iă eficienteă înă materieă deă justi ieă iă
asigurareaărespect riiălegii.
Obiectivul de Politica 5 – Oă Europ ă maiă aproapeă deă cet eniă prină
promovareaă dezvolt riiă durabileă iă integrateă aă tuturoră tipuriloră deă teritoriiă iă aă
ini iativelor locale
Alegereaă Obiectivuluiă deă Politic ă 5ă caă direc ieă deă ac iuneă seă datoreaz ă
moduluiintegrat de abordare a problemelor teritoriale si locale,ă careă implic ă
autorit ileălocaleăsiăparteneriatele,ăabordareăpeăcareăRomaniaădore teăsaăoăutilizezeă
pentruă asigurareaă coeziuniiă economiceă iă sociale,ă redres riiă tendin eiă deă adâncireă aă
decalajelorăîntreăregiunileă iăzoneleămaiădezvoltateă iăceleămaiăpu inădezvoltate,ădară iă
pentruăreducereaădecalajelorăfa ădeăalteă riădinăUE.
Ină scopulă apropieriiă finan riloră deă realit ileă locale,ă Româniaă aă decisă
înfiin areaădeăprogrameăopera ionaleăregionale,ăcareăs ăpermit ădezvoltareaăintegrat ă
a regiunilor, pe baza strategiilor regionale.
Ină acestă sens,ă recunoscândă rolulă importantă ală ora eloră caă promotoriă deă
dezvoltare,ă vaă fiă sprijinit ă înă continuare dezvoltareaă urban , indiferent de
dimensiune,ă peă bazaă priorit iloră identificateă înă Strategiileă Integrateă deă Dezvoltareă
Urban .
Esteăavut ăînăvedereăalocareaădeăsumeădedicateă(peăbazaăunorăalgoritmiăclară
stabili i)ăpentru investi iiăînămunicipiileăre edin ădeăjude ,ăinclusivăzoneleăfunc ionale,ă
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cuăscopulădeăaăconsolidaăcapacitateaădeăplanificareă iăcoordonareăpentruăgestionareaă
investi iiloră urbaneă integrate,ă pentruă aă generaă cre tereă economic ,ă inovareă iă
productivitate, precumă iă pentruă aă asiguraă accesulă laă noiă locuriă deă munc ă iă serviciiă
publiceădeăbaz ălaănivelălocal,ăînălinieăcuăpoten ialulădeăcre tereăalăacestoraă iăînăbazaă
uneiăabord ri personalizate.
Totodat ,ăsuntăavuteăînăvedereăinvesti iiăînăzoneleăurbaneădeămici dimensiuni
(municipiiă iă ora e),ă inclusivă zoneleă func ionale,ă pentruă asigurareaă unuiă standardă deă
via ă minimă acceptabilă pentruă to iă cet eniiă iă cre tereaă rezilien eiă iă poten ialuluiă deă
dezvoltareăaăacestora.ăInăplus,ăsuntăavuteăînăvedereăinvesti iiăînăregenerareaăfizic ă iă
securitateaăspa iilorăpublice urbane.
Dezvoltareăurban ăvaăfiăfinan at ădinătoateăobiectiveleădeăpolitic ,ăcontribuindă
astfelălaăîndeplinireaăcerin elorădeăconcentrareătematic .
Romania are un poten ială turistic insuficient valorificat,ă caă surs ă deă
dezvoltareă local ă

iă na ional .ă Deă aceeaă suntă avuteă înă vedereă investi iiă înă

infrastructuraăturistic ,ăinclusivăînănoiătehnologii,ădezvoltareaăuneiăre eleădeădestina iiă
turisticeă competitive,ă precumă ȋicreȋtereacalit iiă serviciilor.ă Patrimoniulă culturală iă
natural este un element important care contribuie în mod decisiv, atât la dezvoltarea
turismului,ă câtă iă laă dezvoltareaă local ,ă dară careă necesit ă ampleă investi iiă deă
conservareă iă restaurareă iă înă acesteă condi iiă interven iileă laă nivelă regional vor fi
prioritizateă înă sensulă concentr riiă c treă obiectiveleă celeă maiă reprezentativeă (cet iă
medievale,ă m n stiriă iă biserici,ă centreă etnografice,ă monumenteă arheologice,ă caseă
memoriale,ăalteăm suriădeărecunoa tereăaăvalorilorăna ionale etc).
Interven iile specifice OP 5 (investi iiă înă cultur ,ă patrimoniulă cultural,ă
naturală i turism), conform proiectului de regulament general, acestea pot fi
sprijinite doar prin instrumente / strategii ITI, DLRC sau alte strategii teritoriale
(strategie regionala sau local )ăcareăr spundăcerin elorăRegulamentului general.
Ină ceeaă ceă prive teă implementareaă dezvolt riiă teritorialeă integrate,ă Româniaă
va folosi

ambele

abord ri,

atât

Investi iile

Teritoriale

Integrate,

cât

i

Dezvoltarea
Local ăplasat ăsubăResponsabilitateaăComunit ii. Astfel, se va continua
utilizareaă Investi iiloră Teritorialeă Integrate,ă cuă finan areă dină toateă obiectiveleă deă
politic ,ă atâtă pentruă continuareaă implement riiă Strategieiă Integrateă deă Dezvoltareă
Durabil ăaăDelteiăDun rii,ăcâtă iăpentruăValeaăJiului. Pentru ITIăDeltaăDun rii, vor fi
continuateă investi iileă nefinalizateă siă interven iileă careă contribuieă laă implementareaă
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direc iiloră deă ac iuneă identificateă înă Strategie.ă Pornindă deă laă lec iileă înv ateă dină
actualaă perioad ă voră fiă luateă m suriă pentruă îmbun t ireaă implement riiă iă aă
guvernan ei.ă Deă asemenea,ă seă vaă utilizaă ITI în Valea Jiului,ă zon ă minier ă aflat ă înă
procesă deă trecereă c treă utilizareaă deă energieă curat .ă Strategiaă careă vaă staă laă bazaă
înfiin riiă ITIă esteă elaborat ă cuă sprijinulă unuiăproiectă finan ată deă DGă Reform,ă careă vaă
furnizaă iăpropuneriădeăstructuriădeăguvernan .
Dezvoltareaă Local ă plasat ă subă Responsabilitateaă Comunit ii va fi
finan at ă dină Programulă Opera ională Incluziuneă iă Demnitateă Social ,ă peă bazaă
nevoiloră deă investi iiă identificate de Strategiile de Dezvoltare Locale elaborate în
cadrulă Grupuriloră deă Ac iuneă Locale.ă Finan areaă acestoră strategiiă seă vaă puteaă faceă
atât din FEDRă câtă iă dină FSE+ă pentruă comunit ileă urbaneă maiă mariă deă 20.000ă
locuitori,ăaceast ăop iuneăfiindăstabilit pentruăaăevitaăsuprapunereaăinterven ieiăDLRCă
cu cea LEADER, din cadrul viitorului Plan National Strategic 2021-2027, care se
desf

oar ă înă mediulă rurală iă înă mediulă urban,ă dară doară înă localit ileă maiă miciă deă

20.000 locuitori.
Utilizareaă abord riiă integrate,ă bazat ă peă strategiiă teritorialeă integrate,ă
promovat ăprinăOPă5ăvaăcontribuiălaăasigurareaădeăcondi iiăpentruăoăvia ădeăcalitateă
pentruă to iă cet enii,ă valorificareaă oportunit iloră deă dezvoltareă local ă sustenabila,ă
asigurareaă identit iiă localeă iă consolidareaă comunit ilor,ă precumă siă valorizareaă
patrimoniuluiă ă iă valorificareaă oportunit iloră turistice.ă Deă asemenea,ă interven iileă înă
turism,ăcultur ,ăpatrimoniulăculturală iănaturalăvorăaveaăcaăefectăpeălâng ăconsolidareaă
economieiălocaleă iăsprijinireaăeduca ieiătinerei genera ii.
Suntăasigurateăcomplementarit iăîntreăPOR-uriă iăPOIDSăînăceeaăceăprive teă
investi iileă înă turismă iă cultur .ă Prină POR-uriă esteă vizat ă cre tereaă utilizatoriloră
resurseloră turistice,ă aă securit iiă spa iiloră publiceă iă aă utilizatorilor infrastructurilor de
cultur ,ă înă timpă ceă prină POIDS,ă prină DLRCă esteă vizat ă reabilitareaă unoră obiectiveă
turistice/culturale.
Înă domeniulă prezerv riiă iă dezvolt riiă patrimoniuluiă cultural,ă interven iileă
finan ateă dină FEDRă înă cadrulă Programeloră Opera ionaleă Regionaleă voră fiă
complementareă ac iuniloră sprijiniteă prină programulă Europaă Creativ ,ă înă ceeaă ceă
prive teă atâtă patrimoniulă construită (cl diriă oriă construc iiă valoroaseă prină unicitate,ă
originalitateăoriăvechime),ăprecumă iăpatrimoniulămobilăaflatăîn muzee.
Înă ceeaă ceă prive teă implementareaă dezvolt riiă localeă înă comunit ileă deă
pescuită iă acvacultur ă dină zoneleă deă coast ă iă deă apeă interioare,ă Romaniaă vaă folosiă
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abordarea Dezvoltareaă Local ă plasat ă subă Responsabilitateaă Comunit ii.
Interven iileă FEPAMă voră contribuiă laă încurajreaă dezvolt riiă deă parteneriateă localeă înă
vedereaădezvolt riiădurabileă iăintegrateăaăzonelorădeăcoast ă iăapeăinterioare,ăprecumă
iăaăini iativelorălocale.

1.3. Planul Na ionalădeăRedresareă iăRezilien ăal României
1.3.1. Rezumat

Fonduri pentru România modern

i reformat

ModernizareaăRomânieiăcuăajutorulăMecanismuluiădeăRedresareă iăRezilien ă

(MRR) este o

ans ă istoric ,ă ună proiectă na ională careă aduceă reformeleă necesareă

dezvolt riiărealeăaăuneiă ri europene din era verde i digital .
Planulă Na ională deă Redresareă iă Rezilien ă ală Românieiă (PNRR)ă esteă
conceputăa aăîncâtăs asigureăunăechilibruăoptimăîntreăpriorit ileăUniuniiăEuropeneă iă
necesit ileă deă dezvoltareă ale României,ă înă contextulărecuper riiădup ă crizaă COVID19 care a afectatăsemnificativă ara,ăa a cum a afectat întreaga UniuneăEuropean

i

întreaga lume.
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu
Obiectivul general al MRR, a a cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al
Parlamentului European i al Consiliului, din 12 februarie 2021, art.4.
Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României
prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul
de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de
creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de
Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului,
detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea
Europeană prin Next GenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în
materie de reforme și investiții.
Principiile de implementare ale PNRR
Distribuireaă echitabil ă geografic ă aă fondurilor.ă Investi iileă propuse în
PNRRăseăbazeaz ăpe faptul c în recuperarea decalajelor i modernizarea României
nimeni nu va fi l sat în urm peădrumulăredres riiăeconomiceă iăsociale.ăÎnăprocedurileă
aloc riloră directeă sauă celeă competitive seă vaă ineă contă deă alocareaă echilibrat ă aă
resurselor,ă astfelă încâtă s ă conduc ă laă valorificarea specificului local sau regional în
interesulă cet eniloră iă laă diminuareaă polariz riiă dezvolt rii teritoriale. În acest sens,
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uneleă componenteă auă oă alocareă teritorial ă prev zut ă înă lansarea apelurilor de
proiecte.
Descentralizarea. Conceperea PNRR s-aă bazată peă capacitareaă autorit iloră
centraleă iălocale de a- i asuma reforme ambi ioase pentru facilitarea tranzi iei verde i
digital

i care s conduc laăunănivelăridicatădeărezilien .ăÎnăspiritulăacestui principiu,

implementareaă PNRRă vaă urm ri apropierea de cet eni

i de beneficiari, oferind,

astfel, un r spuns la provoc rile subsidiare ale comunit ilor.
Rolulăautorit ilorălocale.ăPNRR a fost elaborat printr-un proces participativ
la care au participată autorit ileă deă laă nivelă locală iă regional,ă precumă iă structurileă
asociative ale acestora. ImplementareaăPNRRăseă vaăbazaăpeăimplicareaăautorit iloră
locale atât în definirea apelurilor, acolo unde este cazul, cât i în cea de monitorizare
i evaluare a planului.

Structura PNRR

PNRRăalăRomânieiăesteăstructuratăpeă15ăcomponenteăcareăacoper ăto iă

cei 6 piloni prev zu i prin Regulament.
I. Tranzi ia verde

C1. Managementul apei
C2. P duri i protec ia biodiversit ii
C3. Managementul de eurilor
C4. Transport sustenabil
C5. Valul Renov rii
C6. Energie

II. Transformare digital

C7. Transformare digital

III.ă Cre tereă inteligent , sustenabil ă C8. Reforma fiscala i reforma sistemului de
iăfavorabil incluziunii

pensii
C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare i inovare
C10. Fondul local

IV. Coeziune social

iteritorial

V. S n tate, precum i
rezilien ă economic ,ă social ă
institu ional
VI. Politici pentru nouagenera ie

C11. Turism i cultur
C12. S n tate
i C13. Reforme sociale
C14. Bun guvernan
C15. Educa ie
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Provoc rile - efectele crizei COVID-19 în economia UE i a României
Economiaă Românieiă aă fostă afectat ă majoră deă pandemieă iă deă restric iileă
drastice de mobilitate fizic

implementate rapid în scopul limit rii extinderii. Sub

impactul lor, economia a suferit în trimestrul II din 2020 o sever

contrac ie,

recuperat par ial în trimestrele III i IV din 2020, i respectiv în trimestrul I din 2021.
Perătotal,ă economiaă aăînregistrată oă contrac ieă deă 3,9ș,ă sub cea înregistrat ă înă zonaă
euro (-6,6%) sau în UE (-6,1ș).ă Economiaă aă crescută pesteă a tept riă i în primul
trimestruă dină 2021,ă înregistrândă oă cre tereă deă 2,8șă fa ă deă trimestrulă anterior,ă una
dintreăceleămaiămariăcre teriădinăUniune.ăPia aămunciiăaăevoluatăstabil în contrast cu
reculul puternicăalăactivit iiăeconomice,ăînăprincipalăcaăurmareăaăm surilorădeăsprijină
cuprinz toare adoptateădeăc treăautorit i.ăOcupareaăfor eiădeămunc ăs-aămen inutălaă
peste 70% iar rata omajuluiăaăcrescutădoarăcuă1,1ăpuncteăprocentuale, ajungând la
5,0%. Anumite sectoare cum arăfiăindustriaăIT,ăconstruc iileă iăcomer ulăcuăam nuntulă
au fost mai reziliente, fiind afectate mai pu in din punct de vedere economic.

ocul

economic a fost atenuat i de investi iile publice care au avut o contribu ie pozitiv ă
însemnat la cre tere.
În baza ultimelor evolu ii, conform prognozei de prim var (Comisia Na ional
de Strategie

i Prognoz , 2021) este a teptat

o revenire complet

a activit ii

economice în 2021, cu un avans estimat al PIB real de 5,0%, urmat de un ritm mediu
anualădeă4,9șăpân ăînă2024.ăInvesti iile î iăvorămen ineătraiectoriaăascendent ,ăatâtăînă
contextulă costuriloră deă finan areă reduse,ă câtă iă pe fondul avansului semnificativ în
implementareaă reformeloră iă investi iiloră finan ateă din PNRR i par ială dină bugetulă
multianual 2021-2027 în domeniile prioritare.
Provoc rileăpeăfiecareăpilonă iămodulăînăcareăreformeleă iăinvesti iileădină
componente r spund la provoc ri.
Pilonul I. TRANZI IA VERDE
Pilonul trebuie s

includ

reforme

i investi ii în tehnologii

i capacit i

verzi, inclusiv înăbiodiversitate,ăeficien ăenergetic ,ărenovareaăcl diriloră iăeconomiaă
circular ,ă contribuindă în acela iă timpă laă obiectiveleă Uniuniiă privindă clima,ă promovândă
cre tereaăsustenabil ,ăcreând locuri deămunc

i men inândăsecuritatea energetic .

Provoc rile actuale, specifice României:
Schimb rile climatice i degradarea mediului reprezint dou dintre cele mai
grave amenin ri aleălumii,ăiarăAgendaă2030ăpentruădezvoltareaădurabil ăpromoveaz ă
echilibrul între cele trei dimensiuniăaleădezvolt riiădurabileă– economic ,ăsocial ăȋiădeă
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mediu. Agenda 2030 este corelat cu Pactul Verde european (European Green Deal)
care va defini strategia de dezvoltare a UE ca primul continent neutru din punct de
vedere climatic pân în 2050. Astfel, Pactul Verde Europeană transform ă provoc rileă
climaticeă iă deă mediuă înă oportunit i,ă prină demersulă de reducere a emisiilor nete de
gazeă cuă efectă deă ser ă laă zeroă pân ă înă 2050,ă prină reducereaă polu rii i restaurarea
biodiversit ii.
Aceste provoc riă necesit ă politiciă coerenteă pentruă aă asiguraă oă dezvoltareă
durabil ăatâtălaănivel european câtă iăînă ara noastr .
Unădomeniuăcuăimpactăasupraădegrad riiămediuluiăesteălegatădeă conectarea
la sistemul de alimentare cu ap potabil în corelare cu colectarea apelor uzate i
tratarea acestora.
Provoc ri:ă înă Raportulă deă ar ă (2020),ă seă arat ă c ă politicaă Românieiă înă
domeniulăapeiă iăaăapei uzateăprezint ăînăcontinuareădeficien e,ăînăspecialăînăceeaăceă
prive teă accesulă înă zoneleă rurale, precumă iă cantitatea
Totodat ,ă raportulă men ionată eviden iaz ă c

iă calitateaă apeiă potabile.ă

ac iunileă legateă deă colectareaă apeloră

uzateă iăconectareaălaăinfrastructuraăpublic ădeăcanalizare nuăsuntăînc ăfinalizate,ăiară
diferen aăpân ălaăatingereaăobiectivuluiăfixatăprivindăcolectarea apelor uzate generate
deă aglomer rileă cuă pesteă 2.000ă deă locuitoriă echivalen iă esteă deă 26ș. Sus inerea
investi iilor în infrastructura de ap

i ap uzat este necesar atât pentru asigurarea

conform riiăcuădirectiveleăeuropeneăînădomeniu,ăcâtă iăpentruăasigurareaăunorăcondi iiă
deăvia a decente popula ieiăRomâniei.
Prin componenta C1. - Managementul apei - PNRRăpropuneă2ăreformeă iă7ă
tipuri principale de investi ii.ăAlocare total :ă1.462ămil.ăeuro.
Reformele, pe scurt:
R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul
sustenabil al sectoruluiă deă ap ă iă ap ă uzat ă iă pentruă accelerareaă accesuluiă
popula ieiăla servicii de calitate conform directivelor europene
R2.ă Reconfigurareaă actualuluiă mecanismă economică ală Administra ieiă
Na ionale Apele Româneă (ANAR)ă înă vedereaă asigur riiă moderniz riiă
între inerii sistemuluiă na ională deă gospod rireă aă apelor,ă precumă
implement rii corespunz toare a Directivei-cadru privind apa

iă aă

i a Directivei

privindăinunda iile
Ca urmare a investi iilor,ăse vor realiza, printre altele:


iă

1600ăkmăconstrui iădeăre eleădeăap - înălocalit iăcuăpesteă2000 locuitori
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2500ă kmă construi iă deă re eleă deă canalizareă înă localit iă cuă pesteă 2000

locuitoriă iă400ădeăkmădeăre eleădeăcanalizareăînăceleăcuămaiăpu inăde 2000 de locuitori


12.900ă deă sistemeă individualeă sauă alteă sistemeă adecvateă construiteă i

opera ionaleă înă aglomer rileă maiămiciă deă 2000ădeă l.e.ă careă împiedic atingerea unei
st riăbuneăa corpurilor de ap


conectareaă aă 88.400ă deă gospod riiă laă re eleă deă ap ă iă canalizareă prin

programul na ionalăPrima conectare la ap


i canalizare

Celă pu ină 510ă kmă deă liniiă deă ap rareă împotrivaă inunda iiloră voră fi

reabilitate în conformitate cu Directiva privind inunda iile i cu Strategia na ional
pentru gestionarea riscului de inunda ii25 de baraje existente, pentru care studiile de
fezabilitate revizuite au concluzionat c ănuăexist ăalternativeăfezabileăpentruăaăreduceă
riscurileă deă inunda ii, voră fiă reabilitate,ă cuă respectareaă peă deplină aă rezultateloră iă
condi iilor în conformitate cu Directiva EIA, Directiva-cadruă privindă apaă iă cu
evaluarea adecvat în temeiul Directivei Habitate, inclusiv implementarea m suriloră
de atenuare necesare;


Stareaă /ă poten ialulă ecologică bună ală corpuriloră deă ap ă relevante,ă în

conformitateă cuă cerin eleă Directivei-cadruă privindă apa,ă trebuieă atins

iă eviden iat ă

prinăceleămaiărecenteădateărelevanteădeăsprijină iătrebuie evitat orice deteriorare.


20ădeăpoldereădeăprevenireăaăinunda iilorăreabilitateăsauănouărealizate pe

liniile de ap rareăexistenteăîmpotriva inunda iilor.


Realizarea cadastrului apelor

România înregistreaz întârzieri în ceea ce prive te m surile de adaptare la
schimb rile climatice, iar corelarea dezvolt rii economice cu protejarea mediului
reprezint înc o provocare major . T ierile ilegale de arbori reprezint o problem
recurent semnificativ , care duceă laă diminuareaă capacit iiă naturaleă deă captareă aă
dioxiduluiă deă carbonă deă c treă p duriă iă la pierderea semnificativ
România înregistreaz

a biodiversit ii.

decalaje importante în atingerea obiectivelor comunitare în

ceeaă ceă prive teă men inereaă biodiversit ii,ă refacerea zonelor afectate din punct de
vedere ecologic.
Conformă Raportuluiă deă ar ă (2020),ă exploatareaă intensiv ă aă p duriloră
române tiă aă dusă laă o pierdereă economic ă deă aproximativă 6ă miliarde EUR/an, iar
efectulă asupraă mediuluiă seă reflect inclusivă laă nivelă european,ă avândă înă vedereă c ă
zoneleăforestiereă iăsuprafe eleăîmp duriteădin Româniaăauăoăcapacitateădeăabsorb ieă
a CO2 de 6 % din totalul acestora la nivelul UE. În prezent,ă exist ă oă discordan ă
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major ă întreă gradulă actuală deă acoperireă aă teritoriuluiă Românieiă cu p duriă (29ș)ă iă
procentulă optimă deă împ durireă (40ș)ă stabilită prină Strategiaă Na ional ă pentru
Dezvoltare Durabil (1999)ă i sus inut de Academia Român în anul 2016.
Prin componenta C2 – P duri

i protec ia biodiversit ii se r spunde

acestei provoc ri cu 2 reformeă iă5 tipuri principale de investi ii. Buget propus: 1.173
mil. euro.
Reformele:
R1. Reforma sistemului de management i a celui privind guvernan a în
domeniul forestier prină dezvoltareaă uneiă noiă Strategiiă forestiereă na ionaleă iă aă
legisla iei subsecvente
R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în
vederea implement rii coerente

i eficace a Strategiei Europene privind

biodiversitatea
Reformeleă iă investi iileă voră aduceă rezultateă importante,ă întreă careă celă maiă
amplu program de împ duriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de
p dure, cel pu in 90 de pepiniere opera ionaleănoiă iărenovateă,ăprecumă iăcelăpu ină3ă
150 000 m2 suprafe eă noiă deă p duriă urbane, în conformitate cu cerin ele legale
stabilite în StrategiaăNa ional ăForestier 2020 – 2030.
Componenta C3 - Managementulă de euriloră este un alt domeniu cu
importan ă major

pentru mediu. Principala provocare a României este atingerea

inteloră deă preg tireă pentru reutilizare i reciclare a de eurilor municipale (11% grad
de reciclare în 2019, potrivit ultimelor dateădisponibile,ăfa ădeă intaădeă55șăprev zut ă
pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare - PEC).ă Oă alt ă provocareă esteă
reducereaălaă10șăaăcantit iiădeăde euriămunicipale eliminate prinădepozitareăpân în
anul 2035.
Româniaă nuă î iă permiteă s ă seă axezeă peă ună singură aspect,ă cumă ară fiă
asigurareaă capacit iiă de colectare, sortare sau reciclare/compostare. Problema
de euriloră trebuieă abordat ă laă nivel na ional, pe toate nivelurile de competen e i
atribu ii, coordonând mai atent i ferm activit ile asumate de autorit ile locale, cu
dezvoltarea unor politici coerente care s

prioritizeze prevenireaă de eurilor,ă s ă

dezvolte reparareaă iăreutilizarea,ăurmateădeăinvesti iiămajoreăîn sisteme de colectare
separat ă iăreciclareă i,ă nuă înă ultimulărând,ă peă aliniereaă întreă capacitatea logistic
comportamentul responsabil al cet enilor, adic educare-con tientizare-implicare.
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i

Prin componenta C3 - Managementulăde eurilor,ăPNRRăadreseaz ăacesteă
provoc riăprinăo reform

i 3 linii principale de investi ii.ăBuget total propus: 1.239 mil.

euro.
R1.ă Îmbun t ireaă guvernan eiă înă domeniulă gestion riiă de euriloră înă
vederea acceler rii tranzi ieiăc tre economia circular
M surileăincludămodific riălegislativeăpentruăoăpractic ăunitar ădeăgestionareăaă
de eurilor, dezvoltareaă capacit iiă deă monitorizareă iă controlă aă G rziiă deă Mediu,ă
respectivă achizi ionarea deă echipamenteă iă opera ionalizareaă acestora pentru 43 de
comisariateăaleăG rziiăNa ionaleăde Mediu,ăpentruăactivit iădeămonitorizareă iăcontrol,ă
înăvedereaăcre teriiătrasabilit iiăde eurilor i 400 de misiuni de monitorizare i control
desf

urate de comisarii G rzii Na ionale de Mediu cu echipamente digitale. De

asemenea, suntăprev zuteăurm toarele:
513 echipamenteă pentruă monitorizareaă calit iiă aerului,ă a radioactivit ii i a
zgomotului, achizi ionate i opera ionale.


13800 insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiv

a

de eurilor, înfiin ate i opera ionale.



26 de instala ii de reciclare a de eurilorăconstruite i înăfunc iune
504 de centre de colectare voluntar

înfiin ate

i opera ionale în

conformitateă cuă Planulă na ională deă gestionareă aă de eurilor,ă precumă i 15 centre de
colectare integrat ăîn 15ăaglomer ri urbane.


254 sisteme integrate de colectare a de eurilor agricole compostabile

Componenta C4 - Transport sustenabil. Sectorul de transport este unul cu
impact semnificativ pentru mediuă i pentru dezvoltarea economic

i social

în

ansamblul s u.
Conform celui mai recent raport privind stadiul infrastructurii de transport la
nivelul Uniunii Europene (European Transport and Infrastructure Score Board 2019),
România se situeaz sub mediaă european ă înă toateă aspecteleă legateă deă investi iiă iă
infrastructur .ăÎnăceeaăceăprive te calitateaădrumurilor,ăRomâniaăocup ăultimulălocă(cuă
ună scoră deă 2,96).ă Investi iileă programate înă infrastructuraă deă transportă iă propuseă
pentruă finan areă prină Planulă Na ională deă Redresare

i Rezilien

(PNRR) - C4 -

Transport sustenabil au fost prioritizate în baza unui set de criterii care au în vedere
asigurareaă accesibilit ii
economic

iă conectivit ii,ă elementeă cheieă pentruă dezvoltarea

i social .
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Totodat ,ă investi iileă propuseă auă înă vedereă atingereaă obiectivelor asumate
prin Regulamentul 1315/2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei
transeuropene de transport i vizeaz respectarea i includerea urm toarelorătipuri de
interven ii, integrate:



investi ii în infrastructura de transport afectat ;
investi ii în infrastructura necesar

protec iei

pentru asigurarea

mediului, reducerii emisiilor de carbon, siguran ei i eficien ei serviciilor de transport.






Investi iile i ac iunile sunt corelate cu:
Pactul Verde European,
Politicile climatice ale Uniunii Europene,
Planul Uniunii Europene privind obiectivele climatice pentru 2030
StrategiaăEuropean ădeăMobilitateăDurabil ă iăInteligent . Componenta

se adreseaz
Strategia anual

i ini iativei emblematice europene Reînc rcarea i alimentarea din
pentru 2021 privind cre terea durabil , prin care se promoveaz

utilizarea transporturilor durabile, curate, prin contribu ia la dezvoltarea re elei
sta iilor de înc rcare electrice. Prin reformele

i investi iile propuse în cadrul

componentei se va asigura completarea re elei de sta ii electrice de reînc rcare cu 52
de sta ii de înc rcare electric care vor avea 264 deăpuncteădeăînc rcare pân ăîn anul
2026 pe cele 4 autostr zi propuse prin PNRR, contribuind astfel la obiectivele
stabilite prin Pactul Verde European. Aceast

m sur

este în linie cu Strategia

privind Cadrul Național de Politică pentru Dezvoltarea Pieței în ceea ce
Privește Combustibilii Alternativi în Sectorul

Transporturilor

și

pentru

Instalarea Infrastructurii Relevante în România, document adoptat în anul 2018.
Deăasemenea,ăm surileăsuntăcorelate cu ini iative aflate în curs de implementare, cu
finan are din fonduri europene, prin Mecanismul Pentru Interconectarea României
(CEF)ăcareăvizeaz ăimplementareaăprimeiăre eleădeăsta iiăde alimentare a vehiculelor
cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de
transport.
Suntă 2ă reformeă majoreă iă 4ă tipuriă principaleă deă investi iiă iară bugetulă totală
propusăînsumeaz 7.620 mil. euro.
Reformele:
R1. Transport sustenabil, decarbonizareă i siguran

rutier
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R2.

Management

Îmbun t irea

performant

pentru

capacit ii institu ionale

de

transport

management

de
i

calitate

-

guvernan ă

corporativ
Înă urmaă investi iilor,ă voră fiă ob inuteă oă serieă deă rezultate,ă spreă exemplu:
Infrastructura rutier :


Vehicule noi curate achizi ionate de c tre entit i publice, cu cel pu in

3% peste pragurile din Directiva privind Vehiculele Curate


Instalarea a 1000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare

mobile i 500 de camere video pentru cre terea controalelor de aplicare a limitelor de
vitez ă iărespectareaăregulilorădeăsiguran
3)

rutier



Casarea a cel putin 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani (Euro



429ă deă kilometriădeă autostrad ă construi i;ă cuă sistemă ITSă instalată iăcu

sisteme moderne de monitorizare i informare a utilizatorilor infrastructurii


52ă deă sta iiă electriceă construiteă (cuă 264ă deă puncteă deă înc rcare– o

medie de 5 puncte de înc rcare/sta ie).


625ă hectareă deă perdeleă forestiereă liniareă înă lungulă autostr ziloră nou

construite;


18 parc ri securizate implementate în lungul autostr zilor nou

construite;


Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din

România, conform principiului „poluatorul pl te te”, inclusiv posibile stimulente pentru
cei care de in vehicule cu emisii zero/reduse;


Strategia na ional

privind siguran a rutier

i pachetul legislativ

aferent,ăprecumă iăimplementareaădeăm suriăpentruăreducereaăcuă48ș aănum ruluiădeă
puncteănegre;ăreducereaăcuă25șănum ruluiădeăvictime rezultate din accidente în trafic


Cre terea cu 100% a num rului de vehicule cu emisii zero (atât pentru

pasageri, cât i pentru m rfuri) înmatriculate în România de la sfâr itul anului 2020
pân la sfâr itulăanuluiă2025
Sectorul energiei

i cel al eficien ei energetice sunt între cele mai

problematice i cu provoc ri majoreă pentruăobiectiveleă climaticeă iăpentruăasigurareaă
tranzi ieiăverzi.ăPNRRăadreseaz ăprin dou componente consistente aceste domenii:
C5-Valul renov riiă i C6-Energie
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Sectorulă energetică r mâneă sursaă ceaă maiă important ă deă emisii de gaze cu
efectă deă ser ă (GES) cu 66% din emisii apar inând acestui sector
actualului mix energetic, chiar

i în condi iile

i cu inteleă dină Planulă Na ională Energieă Clim ă

(PNIESC),ă Româniaă nuă î iă vaă atingeă obiectiveleă de reduceri de emisii pentru 2030.
Conform Regulamentului (UE) 2018/ 842, România trebuie s î iăreduc ăemisiileănonETSăcuă2șăcomparativăcuăanulă2005,ăpeăcândăevalu rileăComisiei Europene din 2019
anticipeaz ă c ă acesteaă voră cre teă cuă pân ă laă 6ș,ă chiară iă înă contextul m surilor
suplimentare anun ate în contextul revizuirii PNIESC.
Una din provoc rile majore ale Sistemului Energetic Na ional, în cazul
scenariului conform cu PNIESC de cre tere a ponderii energiei din surse regenerabile
la 30,7% în 2030 (chiar i acesta fiind insuficient de ambi iosă comparativă cuă ceă ară fiă
economicăfezabil,ăpropunândăcre terea nivelului de energie din surse regenerabile la
34șă înă 2030),ă ară fiă lipsaă posibilit iiă actualeă de asigurare de rezerve i echilibrare
suficiente pentru capacit i adi ionale din surse regenerabile.
Îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă cuă 32,5șă pân ă înă 2030ă vaă fiă deă
asemenea o provocare. În prezentăînăsectorulăreziden ialămaiăpu inădeă5șădinăfondulă
deă cl diriă auă fostă reabilitateă termic iă eficientizateă energetic,ă înă ciudaă faptuluiă c ă oă
astfel de lucrare ar duce, în medii, la economii de energie de peste 50%. România
de ineă ună fondă construită îmb trânit,ă careă necesit ă lucr riă de renovareă energetic ă iă
consolidareă seismic ,ă cuă accentă peă interven iiă careă s ă asigureă atât cre tereaă
performan eiăenergetice,ă câtă iăstabilitateaă structural ă iăfunc ional ,ă dină perspectiva
uneiă abord riă integrateă careă s ă asigureă tranzi iaă c treă ună parcă imobiliară verdeă iă
rezilient, ce conserv ăvalorileăculturaleă iăcareăs ăconduc ălaăobiectiveleădeăreducereă
a consumului de energie.
Componenta C5 - Valulă Renov riiă propuneă 2ă reformeă principaleă iă 4ă
categorii principale de investi iiă cuă scopulă deă aă implementaă modific riă legislativeă iă
programeă precumă iă ună fondă de renovare a cl dirilor publice, reziden iale

i de

patrimoniu. Bugetul total propus este 2.200 mil.euro.
Reforme:
R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat

i actualizat care s

sprijine implementarea investi iilor înătranzi iaăspre cl diriăverzi iăreziliente
R2. Cadru strategic, normativ

i procedural care s

sprijine rezilien a

seismic a fondului construit
Între rezultatele a teptate se g sesc:
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Intrarea în vigoare a Codului amenaj riiă teritoriului,ă urbanismuluiă i

construc iilor,ăcareăvaăcorela,ăsimplificaă iăcodificaăîntr-un singur act normativ cel pu in
10 acte legislative din domeniile amenaj rii teritoriului,ăurbanismuluiăȋiăconstruc iilor.ă
Codul propune reducerea num ruluiădeăavizeă iăacorduriă iăreducereaăcuăcca.ă50șăaă
termenelor de avizare-autorizare a construc iilor de c tre entit ile relevante,
comparativ cu durata procesului la nivelul anului 2020de la 270 de zile la 135 de zile
pentruă întregulă procesă deă ob inereă aă autoriza iiloră de construire, m surat conform
Doing Business in Romania 2020 (Banca Mondial ).


Renovareaă energetic ă moderat /aprofundat ă aă cca.ă 4,3ă mil.ă mpă de

cl diriăreziden ialeămultifamilialeă iărespectivă2,3ămil.ămpădeăcl diri publice.


Celă pu ină 10ă schemeă deă certificareă lucr toriă iă speciali tiă înă domeniul

construc iilor,ăfurnizateăînăcadrulăprogramelorădeăformareăconsiderate cursuri deăscurt ă
durat în cadrul programelor deă înv areă peă tot parcursulă vie iiă pentruă aă îmbun t iă
competen eleălocurilorădeămunc verzi înăcontextulărenov riiăenergetice.


Cel pu in 8000 de speciali ti i lucr tori din sectorul construc iilor care au

ob inutăoăcertificareădeăcursădeăscurt ădurat ăpentruăfinalizarea cursurilor de formare
în domeniulăeficien ei energetice.


Celăpu ină200ădeăprofesioni tiătrebuieăcareăauăob inutăoăcertificare pentru

finalizarea instruirilor legate de eficien a energetic în domeniul cl dirilorăistorice.
Deă asemenea,ă printreă rezultateă seă maiă num r ă creareaă iă opera ionalizareaă
Registruluiă na ional ală cl dirilor,ă dezvoltareaă deă centreă pilotă pentruă recuperareaă
materialelorădeăconstruc iiăistorice iăreutilizareaălor;ăschimbareaălegislativ ăînăvedereaă
consolid riiăseismiceăaăcl dirilorădin România.
Componenta C6 - Energie propune 6 reforme

i 6 tipuri principale de

investi ii. Bugetul total propus este de 1.620 mil. euro.
Reformele:
R1. Reforma pie ei de energie electric , prin înlocuirea c rbunelui din
mixul energetic i sus inereaăunuiăcadruălegislativă iădeăreglementareăstimulativă
pentruăinvesti iileăprivate înăproduc iaăde electricitate din surse regenerabile
R2. Îmbun t irea guvernan ei corporative a întreprinderilor de stat din
sectorul energetic
R3. Bugetarea verde
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ

i de reglementare favorabil

tehnologiilor viitorului, înăspecialăhidrogenă i solu iiăde stocare
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R5. Reducerea intensit ii energetice a economiei prin dezvoltarea unui
mecanism sustenabil de stimulare a eficien ei energetice în industrie şi de
cre tere a rezilien ei
R6. Cre terea competitivit iiă idecarbonizareaă sectorului de înc lzireă r cire
Între rezultatele a teptate:


Închiderea unei capacit i instalate cumulate de 3780 MW de

produc ieădeăenergieăelectric ăpeăbaz ădeălignită iăînlocuireaăpar ial ăa acesteia cu cel
pu ină1300ăMWădeăinvesti iiăînăcapacit iădeăproduc ie orientate c tre viitor, flexibile i
eficiente, de produc ie energie electric ă sauă energieă electric ă iă termic (Combined
Heat and Power) peă gaz,ă preg titeă pentruă utilizareaă gazeloră dină surseă regenerabileă
sau cu emisiiăsc zuteăde dioxid de carbon


Atribuireaă contracteloră urmareă aă primeiă rudeă deă proceduriă deă licita ii

pentru alocarea de contracte pentru diferen

(CfD), pentru promovareaăproduc ieiădeă

electricitate din surse regenerabile (1500 MW de capacitateăinstalat )


Instalarea

i conectarea la re ea a cel pu in unei capacit i

suplimentare de 3000 MW de energie din surse regenerabile (eolian


i solar )

Realizarea a 1870 km deăre eaădeădistribu ieăaăgazelorăregenerabile

din regiunea Oltenia trebuie s fie finalizat

i func ional

i va transportaă celă pu ină

20% gaz regenerabil atunci când va fi pus în func iune complet.


Punerea în func iune a fabricilor de baterii

i a capacit ilor de

asamblareă cuă oă capacitateă total ă deă celă pu ină 2ă GWă peă an.ă Investi iile vor dezvolta
lan ul valoric al bateriilor industriale, împreun

cu producerea de celule i panouri

fotovoltaice.


Finalizarea punerii în func iune a cel pu in 240 MW (480MWh)

capacitate de stocare energie electric cu scopul echilibr rii sistemului de transmisie
electricitateă iăintegr riiăînăre eaăaăcapacit ilorăsolareă i eoliene.


Finalizarea a cel pu in 50 de proiecte de eficien

energetic

în

industrie, realizândă oă reducereă deă celă pu ină 30șă aă emisiiloră indirecte i directe de
GES comparativ cu emisiile ex-ante, monitorizate printr- oă platform ă ITă pentruă
centralizareaă iăanalizaăconsumuluiăna ionalăde energie
Pilonul II. TRANSFORMARE DIGITAL
Reformele i investi iile în tehnologiile, infrastructurile i procesele digitale
vor spori competitivitatea Uniunii la nivel global i vor contribui, de asemenea, la
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cre terea rezilien ei

i aă inov riiă înă Uniuneă iă laă sc dereaă dependen eiă sale,ă prină

diversificareaă lan urilor esen ialeă de aprovizionare. Reformele i investi iile ar trebui
s promoveze în special digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri digitale
iă deă date,ă deă clustereă iă deă centreă deă inovare digital , precumă iăde solu iiă digitaleă
deschise.
Serviciile publice digitale din România r mân sub media Uniunii Europene, în
parte din cauza coordon riiă reduseă întreă institu iileă statuluiă pentruă oă abordareă
integrat .ăCapacit ileăexistente nu sunt suficiente pentru asigurarea unui nivel ridicat
de securitateăaăre eleloră iădeăgestionare adecvat a riscurilor cibernetice.
Alteăprovoc riămajoreăpentruăRomâniaăseărefer ălaăacoperireaăcuăband ălarg ă
a zonelor rurale (zone albe) i abilit ile digitale ale multor categorii de cet eni.
În Raportul deă ar ă2020 pentru România, seăarat ăc ăacoperireaădeăband ă
larg ăfix ăa gospod riilorăs-aămen inutălaăaproximativă87ș,ăsubănivelulădinămajoritateaă
statelor membre. Utilizareaăbenziiălargiăaăstagnatălaănivelulădeă66șădinăgospod rii,ăună
nivel cu mult sub media UE, de 77%.
Înăacela iăraportăseăarat ăc ,ăînăpofidaăunorăeforturi,ădigitalizareaăeconomieiăaă
r masăînăurm . Pesteăoăcincimeădintreăromâniănuăauăutilizatăniciodat ăinternetulă iămaiă
pu ină deă oă treimeă au competen eă digitaleă deă baz .ă Serviciileă publiceă suntă înă urmaă
celor din celelalte state membre aleăUE,ăînăpofidaăfaptuluiăc ăRomâniaăînregistreaz ă
una dintre cele mai mari ponderi ale utilizatorilor de servicii de e-guvernare (locul 7 în
UE).ă Înă plus,ă înă ceeaă ceă prive teă integrarea tehnologiei digitale, întreprinderile din
România se situeaz cu mult sub media UE.
Tehnologiaă digital ă sprijin ă procesulă deă transformareă aă moduluiă înă careă seă
poate facilita existen aăprinăintegrareaălorăînătoateăsectoareleă iădomeniileădeăactivitateă
deăc treăto iăcet enii iăfirmele.ăScopul strategiei digitale a UE este acela de a sprijini
procesul de transformare digital ă înă avantajulă cet eniloră

iă întreprinderilor,ă

concomitentă cuă asigurareaă contribu ieiă la crearea unei Europe neutre din punct de
vedere climatic pân în 2050.
Viziunea i perspectivele pentru transformarea digital

a Europei pân

în

2030 (viziune pentru deceniulă digitală ală UE)ă seă articuleaz ă înă jurulă aă patruă puncteă
cardinale,ădenumită”busol ăpentru dimensiunea digital ”:




Digitalizarea serviciilor publice
Competen e
Infrastructuri digitale sigure i durabile
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Transformarea digital a întreprinderilor

Pilonul II al PNRR al României, prin reformele i investi iile propuse se aliniaz
cu prevederile strategiei Europene si celei na ionale privind transformarea digital ă a
României.
Înă ceeaă ceă prive teă cre tereaă competenteloră digitale,ă Pilonulă IIă trateaz ă
sinergic aspectele men ionateă Agendeiă pentruă competen eă înă Europaă

iă ală

Comunic riiăprivindăSpa iulăeuropean alăeduca iei,ănoulăPlanădeăac iuneăalăUEăpentruă
educa iaă digital ă 2021-2027ă

iă î iă propune interven ii care s

contribuie la:

dezvoltarea competen elor digitale specifice pentru func ionariiă publici,ă dezvoltareaă
competen eloră digitaleă iă aă competen eloră softwareă aleă for ei de munc

i la

dezvoltarea competen elor digitale ale cet enilor României în general.
Componenta C7 – Transformareădigital ăpropuneă4ăreformeă iă19ăinvesti iiă
iar bugetul total alocat este de 1.884,96 mil. euro.
Reformele:
R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui
sistem de tip cloud guvernamental
R2.ă Tranzi iaă c treă atingereaă obiectiveloră deă conectivitateă UEă 2025ă iă
stimularea investi iilor private pentru dezvoltarea re elelor de foarte mare
capacitate
R3.ăAsigurareaăsecurit iiăciberneticeăaăentit ilorăpubliceă iăprivateăcareă
de in infrastructuri cuăvalen e critice
R4.ăCre tereaăcompeten elorădigitaleăpentruăexercitareaăfunc ieiăpubliceă
iăeduca ie digital pe parcursulăvie iiăpentruăcet eni
Investi iile vor duce la rezultate importante, astfel:



Cloud guvernamental - legarea tuturoră ministereloră iă aă agen iilor

guvernamentale într-o singur re ea i o singur baz de date interoperabil ă cuă celă
pu ină30ădeăinstitu iiăpubliceăs-auăconectată iăil utilizeaz pe deplin


Realizarea de 4 centre de date (principal / secundar) Tier IV&III by

design, hardware si software cloud (IaaS/Paas/Saas)


30ădeăaplica iiădeăserviciiădigitaleăguvernamentaleăcloud-native în PaaS

iă migrareaă celoră existenteă careă sunt cloud-ready / virtualizate în IaaS, în urma
analizeiădezvoltateăpentruăop iunileădeăarhitectur cloud guvernamentale
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Celă pu ină 60ă deă institu iiă deă s n tateă public ă digitalizateă iă 200ă de

institu ii de s n tate public

vor beneficia de sisteme IT i infrastructur

digital

a

unit ilorăde s n tate public


Ună nouă centruă deă dateă opera ionalizată pentru utilizarea Ministerului

Justi iei, a Ministerului Public i a institu iilor subordonate, interoperabil cu cloud-ul
guvernamental


Opera ionalizarea serviciilor digitale de e-guvernare în domeniul muncii

i protec iei sociale prin digitalizarea serviciilor oferite de Serviciul Public de
OcupareăaăFor eiădeăMunc ,ăaăpresta iilorăde asisten

social gestionate de ANPIS a

activit ii de control în domeniulă rela iiloră deă munc ă iă ală securit iiă iă s n t iiă înă
munc , inclusiv pentru implementarea venitului minim de incluziune VMI



8,5 milioane cet eniăcare vor avea cartea de identitate electronic
30.000ă functionariă publiciă instruitiă pentruă dobandireaă competen elor

digitale avansate


100.000ăpersoaneăbeneficiareădeătrainingăpentruăcompeten eădigitale în

cadrul bibliotecilor, transformate în hub-uri de înv are



65 Structuri sprijinite în domeniul securit ii cibernetice
790 de localit i din zonele albe vor fi conectate la servicii de acces la

internet de mare vitez într-o loca ie fix în care pia a nu poate furniza servicii.


200 de ONG-uri vor fi sprijinite pentru digitalizarea activitatilor lor prin

investi ii în infrastructur digital , cre terea competentelor digitaleăaleăpersonaluluiă iă
voluntarilor in furnizarea de servicii la distanta catre beneficiari, dezvoltarea de
platforme si solutii tip CRM, alte solutii.


Personal din cel pu in 2000 de IMM-uri instrui i în competen e digitale

(cum ar fi instrumente i echipamente digitale, consolidarea competen elor digitale,
inclusiv competen e legate de tehnologiile cloud i tehnologii specifice industriei 4.0)
Pilonul III. Cre tere inteligent , sustenabil
Reformele

i favorabil incluziunii

i investi iile din acest pilon trebuie s

vizeze consolidarea

poten ialului de cre tere i s permit o redresare sustenabil a economiei Uniunii.
De asemenea, sunt destinate promov rii antreprenoriatului, economia social ,
dezvoltarea de infrastructuri

i de transporturi sustenabile,ă industrializareaă

iă

reindustrializareaă iă s ă atenuezeă efectulă crizeiă provocateă de COVID-19 asupra
economiei.
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Provoc rileă principaleă aleă Românieiă înă contextă largă macroeconomică suntă
legate de sistemul de administrareă fiscal ,ă maiă alesă capacitateaă acestuiaă deă aă
gestionaă rela iaă cuă contribuabilii,ă de sistemul de pensii, care este strâns legat de
problematicaăresurselorăbugetareă iădeăceaăaăfor ei de munc , de rela ia cu mediul de
afaceriă i sprijinul care poate veni dinspre resursele publice
mai specific, pe baza fondurilor europene.

-

Româniaăseăconfrunt ăcuăprovoc riămajoreăînăprivin aăadministr riiătaxeloră iă
impozitelor. Raportulădeă ar ăalăCEă2020ămen ioneaz ăc ărateleăinegalit iiăvenituriloră
iă aleă s r cieiă r mân printreă celeă maiă ridicateă dină UEă iară nivelulă relativă sc zută ală
veniturilorăfiscaleălimiteaz capacitateaăRomânieiădeăaăsolu ionaăacesteăprobleme, fie
prin redistribuire, fie prin furnizarea deăbunuriă iăserviciiăpublice.ăOăprovocareămajor ă
oă reprezint ă nivelulă ridicată alădeficituluiă de TVA,ă ceă reprezint ă oă pierdereă deă venituriă
dinăcauzaăevaziunii,ăaăfraudei,ăaăinsolven elor,ăa falimentelor, a erorilor administrative
sau a optimiz rii fiscale legale, fiind unul dintre cele mai ridicate din UE.
Modific rileă aduseă sistemuluiă deă pensiiă înă ultimiiă aniă auă condusă laă oă
destabilizareă bugetar ă i probleme majore în asigurarea sustenabilit ii financiare a
obliga iilor bugetare (bugetul asigur rilor sociale i bugetul de stat), cu impact inclusiv
asupra ratingului de ar .
Existen a unor diferen e între pensiile aflate în plat pentru femei i b rba i,
momentul pension rii,ă tipulădeămunc ă prestat ,ă precumă iăoă serieă deă aspecteă legateă
de perioadele de cotizare diferen iate, ceea ce implic necesitatea stabilirii unei noi
formule de calcul i posibilitatea recalcul rii acestor pensii.
Sistemul se confrunt
sc zut

cu provoc ri legate de îmb trânire

i de durata

a vie ii profesionale. Digitalizarea sistemului de administrare a pensiilor,

precum i de management al contribu iilor popula iei la bugetul asigur rilor sociale de
stat (pilonul I de pensii) este redus .
Prin componenta C8 - Reformaă fiscal ă iă reforma sistemului de pensii
sunt propuse m suri care adreseaz aceste provoc ri.
Aceast ă component ă includeă 6ă reformeă iă 10ă investi iiă iară bugetulă totală
propus este de 456,93 mil. euro.
Măsuri de reformă:
R1. Reforma Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal

(ANAF) prin

digitalizare
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R2.ă Modernizareaă sistemuluiă vamală iă implementareaă v miiă electronice
R3. Îmbun t irea mecanismului de programare bugetar
R4. Revizuirea cadrului fiscal
R5.ă Creareaă iă opera ionalizareaă B nciiă Na ionaleă deă Dezvoltare R6.
Reforma sistemului public de pensii
Rezultateleă a teptateă aleă m suriloră înă cadrulă acesteiă componenteă voră fiă deă
natur ă s ă duc ă la finalulă perioadeiă deă implementareă laă îmbun t ireaă principalilloră
indicatoriădeăperforman ăîn domeniul fiscal, respectiv:


Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie a

contribuabililoră persoaneă juridiceă înă SPVă (Spatiulă Privată Virtual)ă

i înrolarea

suplimentar a minim 500.000 de contribuabili în SPV


Modernizarea infrastructurii hardware-software i a infrastructurii suport

pentruă furnizareaă serviciiloră electroniceă c treă contribuabili - 60% din serviciile
destinate contribuabililor persoane juridice trebuie s fie disponibile online


Registrul electronic al riscurilor complet func ional i opera ionalizarea

platformei Big Data / Analytics
ANAF



Celăpu ină600.000ădeăcaseădeămarcatăconectateălaăsistemulăelectronic al



cre terea ponderii veniturilor colectate raportat la PIB cu cel pu in 2.5

puncte procentuale fa ăde anul 2019



reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la valoarea din 2019
Actualizarea i modernizarea sistemului informatic privind dezvoltarea

i gestionarea bugetului na ional, prin valorificarea masiv ădeădateă iăinforma iiăcareă
s ăreflecteăcâtămaiăbineăcheltuielile bugetare, laănivelădeăpoliticiă i programe


Pentru

sistemul

vamal:

100%

infrastructur

hardware-software

modernizat Intrareaă ină vigoareă aă legiiă deă modificareaă Coduluiă Fiscal privind
reducereaă gradual ă aă arieiă deă aplicabilitateă aă regimuluiă special de taxare pentru
microîntreprinderi.


Implementarea unui sistem informatic pentru Casa Na ional de Pensii

Publice (CNPP)
Exemple de detalii incluse în reforma fiscal :




Îmbun t irea administr rii marilor contribuabili
Introducerea unui model mai transparent

i orientat spre servicii al

administr rii taxelor
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Implementarea analizei cheltuielilor (spending reviews) în domeniul de

s n tate i educa ie (vor urma i alte sectoare)


Introducerea unui proces real de bugetare multi-anual , mai ales pentru

partea de cheltuieli
Reforma pensiilor esteă unaă structural , care va asigura un nivel adecvat
pentru cei cu venituri mici i de asemenea sustenabilitate a sistemului de pensii pe
termen mediu i lung
Exemple de detalii incluse în reform :




Pensiile speciale sunt limitate la nivelul permis deăConstitu ie
Un sistem nouă bazată peă oă formul ă stabil ă deă beneficiiă iă oă indexare

automat a pensiilor
Înă cadrulă acestuiă pilonă ală PNRRă esteă propus ă oă ini iativ ă deă importan ă
major ,ă creareaă i opera ionalizareaă B nciiă Na ionaleă deă Dezvoltare,ă careă vaă fiă
acreditat ă deă Guvernă caă partener de implementare fonduri UE

i de Comisia

European ca partener de implementare Invest EU.
Dup înfiin area sa, obiectivele B ncii vor fi:



promovarea dezvolt rii economice i a competitivit ii;
accesulălaăfinan areăpentruăproiecteădeăinfrastructur ăviabile din punct de

vedere economic, inclusiv în perioadele de dezintermediere financiar ;




private



asigurarea accesului la finan are pentru IMM-uri;
îmbun t irea absorb iei fondurilor UE i a mecanismelor aferente;
func ionarea ca administrator de Fond al Fondurilor;
s ăac ionezeăcaăintermediarăfinanciar cu rol de atragere a altor resurse
furnizarea de servicii deăconsultan

i asisten

tehnic

Numeroase provoc ri pot fi eviden iate, de altfel, pe domeniul mediului de
afaceri, mai ales în privin aă accesuluiă laă finan are.ă Potrivită Raportuluiă deă stabilitateă
financiar ă ală B nciiă Na ionale a României din iunie 2020, izbucnirea pandemiei de
COVID-19 a afectat în mod deosebit toate sectoareleă activit iiă economice,ă
declan ândă oă cre tereă semnificativ ă aă riscurilor sistemice pentru stabilitatea
financiar , în mod similar tendin elor din Europa i din întreaga lume.
Accesulă laă finan areă ală întreprinderiloră

iă risculă deă neplat ă pentruă

împrumuturile sectorului privat sunt identificate ca fiind unele dintre principalele
riscuriăpentruăstabilitateaăfinanciar ă i mediului economic. Contextul crizei COVID-19
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i cre terea incertitudinii economice pe care a generat-o,ă coroborată cuă m surileă deă
izolareă impuseă auă condusă laă blocajeă înă lan urileă de aprovizionare ale sectorului
economic,ălaăoăcontrac ieăaccentuat ăaăcereriiă iălaăoăaccentuat lips de lichiditate a
mediului de afaceri, fiind afectate fluxurile de produc ie i cele comerciale.
Utilizareaăredus ăaămecanismelorădeăfinan areăprinăpia aădeăcapitalăconstituie,ă
de asemenea, o provocare în diversificarea surselor necesare pentru cre terea
accesului la finan are a întreprinderilor. Facilitarea accesului la pia a capital a
întreprinderilor le-ar permite acestora s creasc

i s identifice surse de finan are

menite s ăr spund nevoilor acestora de cre tere.
O alt provocare o reprezint dezvoltarea sectorului de cercetare -inovare.
Rezultatele slabe ale Românieiăînămaterieădeăcercetareă iăinovareăîmpiedic ătranzi iaă
c treă oă economieă bazat ă pe cunoa tere

i respectiv o slab

implicare

i

disponibilitate a sectorului economic de a prelua în pia ărezultateăaleăcercet rii,ădară iă
generareaă unoră rezultateă aleă cercet riiă cuă oă slab ă relevan

în pia , aspecte ce

influen eaz competitivitatea mediului de afaceri, cu efecte negative asupra tendin elor
migratorii ale for eiăde munc .
Componenta C9 - Suportăpentruăsectorulăprivat,ăcercetare,ădezvoltareă iă
inovare propune 5ă reformeă iă 10ă tipuriă principaleă deă investi ii,ă cuă ună bugetă totală deă
2.558,63 mil. euro, care adreseaz toate provoc rileăde mai sus.
Reformele:
R1.

Transparentizare

legislativ ,

debirocratizare

i

simplificare

procedural destinate mediului de afaceri
R2.ă Eficientizareaă guvernan eiă înă domeniulă cercet rii,ă dezvolt riiă iă
inov rii R3. Reforma carierei de cercet tor
R4. Consolidarea cooper rii dintre mediul de afaceri i cel de cercetare
R5. Sprijin pentru integrarea organiza iilor de cercetare, dezvoltare

i

inovare din România înăSpa iulăeuropeanăde cercetare
În urma investi iilor propuse, vor fi ob inute urm toareleărezultate:



Celă pu ină 5400ă deă contracteă deă finan areă prină schemaă deă ajutoră deă

stat pentru digitalizarea IMM-urilor i transformare digital


i tehnologic

Cel pu in 280 de contracte de finan are prin Schema de minimis

pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa


România va pune în aplicare recomand rile detaliate în viitoarea

facilitate de sus inere a politicilor, respectând în acela i timp secven iereaă iă

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
87

stabilireaă deă priorit iăcareă voră fiă sugerateă deă PSF.ă Se va asigura implementarea în
propor ie de 80% a recomand rilorăPSF.


Pentruă aă abordaă fragmentareaă tematic ă aă organiza iiloră CDI,ă voră fi

stabiliteă 5ă centreă deă competen ,ă câteă unulă pentruă fiecareă misiune Horizon. Fiecare
centruă deă competen eă vaă aveaă caă scopă sprijinireaă a celă pu ină 3ă cereri peste pragul
c treă Orizontă Europaă pân ă înă 2026ă i atragerea unui buget CDI suplimentar din
sectorul privat.


500 vouchere solicitan ilor care depun o propunere de proiect în cadrul

cereriloră deă înscriereă înă cadrulă programuluiă Horizonă Europeă iă au trecut de faza de
eligibilitateFinan areaăaă100ădeăproiecteăconduseăde cercet tori interna ionaliăde top


50 de cercet tori primesc un grant pentru a realiza proiecte de

cercetare din Orizont 2020 si Orizont Europa


Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat

împreun cu Fondul European de Investi ii ca i partener de implementare


Garan ie

de portofoliu

pentru Ac iune climatic

înfiin at

i

opera ional , gestionate împreun cu Fondul European de Investi ii ca i partener de
implementare


Fondul de Fonduri pentru digitalizare, ac iune climatic

domenii de interes, gestionat împreun

cu Banca European

i alte

de Investi ii ca

i

partener de implementare


Instrumentul financiar pentru eficien

cu Banca European

pentru Reconstruc ie

energetic , gestionat împreun

i Dezvoltare ca

i partener de

implementare


Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul

microelectroniciiă celă pu ină 2ă entit iă dină Româniaă voră participaă în consor iile
r spunzând apelurilor de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale
Esen iale.
Pilonul IV. Coeziune social

i teritorial

Reformeleă iăinvesti iileădinăacestăpilonăarătrebuiăs ăcontribuieălaăcombatereaă
s r cieiă iăa omajului pentru ca economiile statelor membre s se redreseze, f r a
l sa pe nimeni în urm . Reformeleă iă investi iileă respectiveă ară trebuiă s ă conduc ă laă
creareaă deă locuriă deă munc ă stabile i de înalt calitate, la incluziunea i integrarea
grupurilor defavorizate i s permit consolidarea dialogului social, a infrastructuriiă iă
aăserviciilor,ăprecumă iăaăsistemelorăde protec ie i bun stare social .
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Provoc riă semnificativeă seă remarc ă înă economiaă României,ă dincoloă deă
aspectele majore de sistem,ă înă ceeaă ceă prive teă dezvoltareaă local .ă Afectateă
semnificativ de pandemie, UAT-urile din România au o sc dere semnificativ

a

veniturilor proprii. Aceast situa ie duce la o reducere semnificativ ă aă investi iiloră înă
domeniiă cumă ară fiă educa ia,ă s n tateaă iă infrastructuraă local . Nivelul cheltuielilor
pentruăinvesti iiălaănivelulăUAT-urilor este redus (15-20% din bugetul local înainte de
pandemie)ă iă esteă înă mareă m sur ă finan ată dină fonduriă europene.ă Prină urmare, este
nevoie de o injec ie de capital pentru a continua investi iile în infrastructura local

i

pentru aă cre teă astfelă rezilien aă localit iloră înă perioadaă deă redresareă economic .ă
inândă contă c ă într-o perioad ă deă criz ă economic ,ă veniturileă localeă suntă iă maiă
reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar pentru asigurarea bun st rii
popula iei i garantarea unor servicii publice de calitate în perioada imediat urm toare,ă
cuăaccentăpeătranzi ia verde i digital .
Nevoia unei transform ri urbane sustenabile este subliniat de Agenda 2030
pentru Dezvoltare Durabil ,ăînăspecialăObiectivulă11ăpeăDezvoltareăDurabil ,ăcareăesteă
dedicată transform rii oraȋeloră înă uneleă incluzive,ă sigure,ă rezilienteă iă durabile.ă Alteă
documente majore ce propun aceast ă transformareă includă Nouaă Agend ă Urban ,ă
Acordulă deă laă Parisă iă Pactulă Ecologică al Comisieiă Europene.ă Nouaă Cart ă deă laă
Leipzig, adoptat ăînă30ănoiembrieă2020,ăofer ăunăcadru de politici pentru a cuprinde
dimensiuneaăurban ăînăacordurileăeuropeneă iăglobaleă iăpentruăa promova ora e mai
verzi, mai echitabile, mai productive i mai bine guvernate.
De i,ă conformă delimit riiă administrativeă tradi ionale,ă gradulă deă urbanizareă înă
România este de numaiă 55ș,ă acestaă cre teă laă 76șă dup ă metodologiaă UE-OCDE,
careă ineă contă deă rela iile func ionale

i dinamica regional

identificate în baza

fluxurilor de navet .
Astfel, prin PNRR este propus

Componenta C10 -Fondul local, cu 5

reforme principale i 6ătipuriăprincipaleădeăinvesti ii,ăcuăunăbugetătotalădeă2,1ămiliardeă
euroăprinăcareăadministra ia local s poat realiza dezvoltarea necesar .
Reforme principale:
R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urban durabil
R2. Crearea cadrului de politic pentru o transformare urban durabil
R3:ă Creareaă unuiă cadruă deă politic ă pentruă oă transformareă rural ă
durabil :ăinstituirea de consor iiăadministrativeăînăzonele ruraleăfunc ionale
R4: Îmbun t irea calit ii locuirii
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R5: Dezvoltarea sistemului de planificare –Codulăamenaj riiăteritoriului,ă
urbanismului i construc iilor
Interven iileăarăurmaăs ăaib ărezultateăimportanteăcuăefectăasupraădezvolt riiă
localeă iă pentru îmbun t ireaă vie iiă multoră categoriiă sociale.ă Sunt patru categorii de
beneficiari principali pentruătoateăinvesti iileă(municipiileăre edin ădeăjude ,ămunicipii,ă
ora e,ă comune),ă cuă excep ia reabilit rii termice a cl diriloră publice unde beneficiari
sunt doar ora eleă i comunele.
Pentru maximizarea impactului vor fi promovate ini iativele în parteneriat sau
asocierile de mai multe UAT-uri. (Zone Metropolitane, Zoneă Func ionale Rurale,
consor ii administrative.)
Câteva dintre rezultatele a teptate:



Semnareaă aă celă pu ină 40ă deă contracteă deă serviciiă deă transport public

careă expir ă înă 2021-2026ă caă urmareă aă proceduriiă deă licita ieă deschis

la nivelul

re edin eloră deă jude ,ă respectândă standardeleă minimeă de serviciu pentru transportul
public colectiv la nivel na ional


1104ă unit iă deă locuită construiteă pentruă profesioni tiiă dină domeniul

s n t iiă iă educa iei,ă înă ora eă sauă înă zoneleă ruraleă înă careă accesulă la educa ieă iă
asisten ămedical ăesteăinsuficientădinăcauzaălipsei de profesioni ti


4142 unit i de locuit, construite în zonele urbane sau în zonele rurale,

pentru tineri care provin din comunit i/grupuri vulnerabile, interven iaă fiindă sprijinit ă
deăm suriăcomplementareădinădomeniul social/educa ie/pia aăfor eiădeămunc ;


1135ăvehiculeănoiănepoluanteăcuăzeroăemisiiăgazeădeăe apamentă(200

buc. - autobuze electrice/hidrogen 12-18m, 515 buc. - autobuze electrice/hidrogen
10m, 50 buc. - tramvaie, 50 buc. -– troleibuze cu baterii 12-18m, 320 buc - microbuze
electrice/hidrogen).13.200 puncteă deă înc rcareă vehiculeă electriceă înă total,ă înă toateă
categoriile de localit i


491ă unit iă administrativ-teritoriale cu sisteme dezvoltate/extinse -

Sisteme de Transport Inteligent i e-ticketing/alte infrastructuri TIC


1.000 microbuze electrice/hidrogen achizi ionate pentru scopuri

comunitare


1091 km -lungimea pistelor de ciclism finalizate

i opera ionale,

inclusiv m surile de siguran ărutier aferente


1,3 mil mp suprafa a total construit renovat moderat cl diri publice

ora e i comune

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
90



378 documenta ii de amenajarea teritoriului, urbanism, respectiv

planuriădeămobilitateăurban ăceăvorăfiăelaborateăînăformatădigitală i aprobate
Pandemia a afectat puternic sectorul turismului i cel cultural. Sc derea
turismului extern cauzat de pandemie a f cut ca turismul de destina ie (turism local cu
valoare ad ugat

mare dar careă necesit ă investi iiă individuale)ă s ă devin ă crucială

pentruăsupravie uireaă iădezvoltarea sectorului turistic, devenind un domeniu predilect
de interven ie.
În Pactul verde european se propune o abordare interconectat a domeniilor
care sunt influen ate de mediul înconjur tor i de schimb rile climatice, cum este
patrimoniul cultural i natural, dar care la rândulălorăpotăinfluen a în mod direct cadrul
natural.
Este necesar

abordarea integrat

dintre natur

i cultur , pentru

armonizarea leg turilor dintre func iile ecologice, economice i sociale ale teritoriilor.
Probleme identificate:




Destina ii turistice insuficient dezvoltateă i greu accesibile
Oportunit i de consum turistic insuficiente ( i greu de identificat)
Calitate necompetitiv

a experien elor

i serviciilor la nivelul

destina iilor.


Capacitateălimitat ădeăelaborareă iăimplementareădeăpoliticiăpubliceăîn

domeniul turismului, lipsa unor date statistice actuale, segmentarea inadecvat

a

pie eiă i vizibilitatea redus a României în str in tate.
Turismulă culturală iă naturală constituieă ună instrumentă valorosă iă sustenabilă înă
implementarea unoră reformeă laă nivelă na ional.ă Acesta,ă poateă fiă firulă ro uă peă bazaă
c ruiaă s ă seă dezvolte comunit ile, s se diversifice în ceea ce prive te sursele de
finan are,ăs atrag

i s creeze noi surse de venit în unit i administrative. Proiectele

propuse se bazeaz pe o abordare responsabil a autorit ilor implicate i abilitate,
optând s nu ignore, ci s

cultive, protejeze i îmbog easc ă ecosistemulă cultural,ă

astfel contribuind cu impactă directă înă via a,ă bun stareaă i cre terea niveluluiă calit iiă
de trai în comunit ilorălocale.
Prin m surile propuse în Pilonul IV, componenta C.11 - Turism i cultur ,
PNRR propune 3ăreformeă iă7ăinvesti iiăpentruăaăr spundeăprovoc riloră iăaăpropulsa
turismulădeădestina ie,ăcu un buget total alocat de 449,01 mil. euro. De asemenea, se
voră finan aă investi iiă careă s

stimulezeă accesulă laă cultur ă înă zoneleă defavorizateă iă

con inutulădigitalăpentruăproduc toriiăde audiovizual
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Reforme:
R1. Opera ionalizarea organiza iilor de management al destina iei (OMDuri)
R2.ăCreareaăcadruluiăpentruăopera ionalizareaătraseelorăcicloturisticeălaă
nivelăna ional R3. Reformarea sistemului de finan are a sectorului cultural
Astfel, ca rezultate dup implementare, vor exista:


Realizarea acreditarea a 8 OMD deă c treă ministerulă deă resort,ă cu

participareaă agen iiloră deă dezvoltareă regional ,ă aă autorit iloră localeă i a altor p r i
interesate relevante la destina ie, pentru a furniza strategii ale OMD-urilor, cu un
accent special peădezvoltareaăpie eloră int interna ionale i promovarea transform rii
socio-economice durabile / ecologice în zonele rurale i defavorizate


Cre tereaăcuă20șăpanaălaăsfarsitulăanuluiă2025ăaănum ruluiădeături ti

straini atra i în zonele unde sunt localizate OMD-urile regionale, raportat la cifrele
dinl 2019



225 de situri restaurate voră fiă deschiseă turi tilor. 12 rute (trasee)

culturaleă dezvoltateă iă marcate,ă 5ă castele,ă 5ă curii,ă 10ă bisericiă deă lemn, 5 cule, 10
bisericiă iă m n stiri,ă 5ă castreă romane,ă 5ă cet i, 30 de case tradi ionale în Delta
Dun rii, 150 de case rurale tradi ionale, 10 muzee


3.000 km de piste pe trasee velo na ionale, inclusiv traseele

EuroVelo - Municipii, ADI, parteneriate multi-nivel, iar legat de aceasta:




Constituirea Centrului Na ional de Coordonare Velo;
Studii specifice pentru traseele cicloturistice;
Re eaăna ional ădeăpisteăveloă iătraseeăcicloturistice,ăinclusivătraseele

EuroVelo




Platforma Na ional E-Velo.
50ădeălocalit iăcuăpopula ieăsubă50.000ădeălocuitoriăvorăbeneficiaăde

implementareaă aă dou ă programeă deă finan areă pilotă careă voră dezvolta proiecte de
educa ie cultural


40 de microîntreprinderi, mici, mijlocii i alte persoane juridice active

în domeniul produc iei

i distribu iei de filme finan ate pentru dezvoltarea de

capacit iădigitaleădeăeditareă iăpostproduc ieăpentru produse digitale
Pentruă primaă dat ă înă România,ă prină PNRR,ă suntă createă sauă modernizateă
muzeele memoriei: Muzeulă Na ională deă Istorieă aă Evreiloră iă ală Holocaustului,ă
Memorialulă Revolu ieiă Decembrie 1989/ă Timi oara Capital ă European ă aă Culturii,
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Închisoareaăt ceriiădeălaăRâmnicuăS rat, Memorialul Victimelor din Sighetul Marma iei
i alte memoriale prin care România democratic ă iă european ă onoreaz ă memoriaă
victimelorătotalitarismeloră iăeduc ăgenera iile tinere.
Pilonul V. S n tate, precum

i rezilien

economic , social

i

institu ional , în scopul, printre altele, al cre terii nivelului de preg tire pentru
situa ii de criz

i a capacit ii de reac ie la criz

Înăciudaăîmbun t irilorărecente,ăs n tateaăpopula iei Românieiăseăsitueaz ăînă
continuare sub media UE. Rata mortalit ii evitabile, i anume decesele care ar fi putut
fi evitate prin acordarea uneiăasisten eămedicaleădeăcalitateăoptim ,ăaăfostădeădou ăoriă
iăjum tateămaiămareădecâtărata UE în 2015. Cheltuielileăcuăasisten aămedical ăsuntă
relativă sc zute,ă iară deficitulă deă personal reprezint ă înă continuareă oă problem .ă
Româniaă seă confrunt ă cuă provoc riă considerabileă înă ceea ceă prive teă asigurareaă
accesuluiă laă asisten ă medical .ă Înă total,ă aproximativă 11șă dină popula ie r mâneă
neasigurat ă iă areă accesă doară laă ună pachetă restrânsă deă servicii.ă Procentulă deă
popula ie careă beneficiaz ă deă oă form ă deă asigurareă deă s n tateă aă sc zut,ă cuă ună
decalaj semnificativ între mediul urbană iăcelărural.
Nivelul nevoilor medicale nesatisf cuteăesteăcuăaproximativă28șămaiămareăînă
zonele rurale decât în întreaga ar . Cheltuielile cu asisten a medical preventiv sunt
cu mult sub media UE (1,8ș)ă fa ă deă 3,1ș.ă Îmbun t ireaă asisten eiă medicaleă
comunitare,ăde iăfoarteănecesar , prezint întârzieri.
Unit ile spitalice ti nu corespund normelor de siguran

i normelor

ingienico-sanitare, determinând:ăriscăcrescutădeăinfec iiăasociateăactuluiămedical,ăgradă
ridicat de nevoi medicale nesatisf cute,ăcosturiăcrescute cuămentenan a infrastructurii
sanitare.
SectorulăsanitarădinăRomâniaăseăbazeaz ăpeăoăinfrastructur ăconceput ăacumă
50-60 ani, când nevoia de servicii de s n tate era diferit fa ăde realit ile de ast zi.
Componenta C12 - S n tate propune 3 reforme i 2 tipuri principale de
investi ii cu un buget total de 2.450,01 mil. euro. Prin acestea, vor fi adresate mare
parteădinăacesteăproblemeă i provoc ri.
Reforme:
R1.ă Dezvoltareaă capacit iiă pentruă gestionareaă fonduriloră publiceă dină
s n tate R2. Dezvoltarea capacit ii de investi ii în infrastructura sanitar
R3.ăDezvoltareaăcapacit iiăpentruămanagementulăserviciilorădeăs n tateă
i managementul resurselor umane dinăs n tate
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Rezultatele pe care PNRR inte te s le ob in ăla final vor fi, între altele:


200 de centre comunitare nou construite sau renovate. Func ionalitatea

centrelor comunitare integrate include spa ii pentru furnizarea de servicii medicale,
sociale, educa ionale în conformitate cu prevederile legisla ieiăspecificeă iăaăproblemeiă
grupurilor vulnerabile identificate din punct de vedere medico-socio-economic.


Celă pu ină 300ă deă comunit iă slabă deservite,ă inclusivă comunit iă cu

popula ieă majoritar rom ă sau comunit i rome, vor avea acces la servicii medicale
prin centrele comunitare integrate.



119 de cabinete de planificare familial echipate i / sau reabilitate.
Celă pu ină 3.000ă deă asocia iiă deă cabineteă /ă cabineteă aleă mediciloră de

familie vor fi echipate sau renovate pe baza unui apel deschis.25 de unit iădeăterapieă
intensiv ă voră beneficiaă deă investi iiă înă infrastructura pacientului critic neonatal pentru
diagnosticarea precoce, tratamentul prenatal /ăneonatală iăpostnatal.


Celă pu ină 30ă deă unit iă deă îngrijireă ambulatorieă voră fiă modernizate,

reabilitate, extinse (inclusiv prin construc ia de cl diri noi) i echipate.


Cel pu in 25 de spitale publice vor beneficia de echipamente

i

materialeăpentruăaăreduceărisculădeăinfec iiăinfec iiăasociateăasisten ei medicale.


10ă unit iă medicaleă mobileă voră fiă echipateă cuă echipamenteă pentru

screeningul cancerului de sână i de col uterin.


3000 de angaja i careă lucreaz ă în domenii legateă deă s n tateă din

administra iaă central ,ă institu iiă descentralizate,ă conducereaă unit ilor de asisten
medical

i personal care acord

îngrijire direct

pacien ilor instrui i în prevenirea

corup iei i abordarea conflictelor de interese din sistemul de s n tate


1.000 de manageri de spitale, membri ai comitetelor de conducere, efi

deăsec ieă/ălaboratoră/ăfarmacie,ămanageriăaiădirec iilorăjude eneăde s n tate public

i

a oficiilor jude ene de asigur ri de s n tate, medicii de familie care gestioneaz
cabinetele individuale / grupate etc i 1000 de persoane din structurile de resurse
umaneăaleăspitalelor,ădirec iile jude ene de s n tate public

i alte institu ii de servicii

de s n tate vor primi instruire
România se confrunt ă înă continuareă cuă provocareaă major ă aă s r cieiă uneiă
largi categorii de români. Potrivit recomand rilor specifice de ar
s r ciei

(2019), ratele

i inegalit ii veniturilor r mână ridicate,ă iară disparit ileă regionaleă seă

accentueaz .ă Ună română dină treiă continu ă s ă fie expusă risculuiă deă s r cieă iă
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excluziuneă social ,ă printreă celeă maiă afectateă grupuriă num rându-se inclusiv copiiiă i
persoanele cu handicap al turiădeăpersoanele înăvârst

i romii.

Înăcadrulăaceluia iădocumentăseăconstat ăc ,ădeăobicei,ăserviciile sociale sunt
concentrate în zoneleă maiă bogateă sauă înă zoneleă urbane,ă de iă eleă suntă celeă maiă
necesareăînăzoneleă iăregiunile maiăs race,ărurale.ăIntegrareaălimitat ăaăserviciilorădeă
ocupareă aă for eiă deă munc ,ă deă educa ie, deă s n tateă iă aă serviciiloră sociale nu
permiteă oă incluziuneă durabil ă aă diferiteloră grupuri defavorizate. O alt

provocare

const în necesitatea dezvolt rii unor politici active de stimulare aăformaliz riiămunciiă iă
deă limitareă aă serviciiloră deă asisten ă social .ă Deă asemenea,ă economia social

se

confrunt cu provoc ri semnificative, cu lipsa finan rii, impactul acesteia r mânând
marginal.
Pentru a r spunde acestei provoc ri, în componenta C13 sunt propuse
reforme în domeniul social. În special sunt necesare interven ii pentru grupurile
vulnerabile, precum copii

i persoane cu dizabilit i. Sunt 7 reforme i 4 investi ii

principale pe acest domeniu, cu un buget total de 196,74 mil. euro.
Reforme:
R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de
familie R2. Reforma sistemului de protec ie a persoanelor adulte cu dizabilit i
R3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)
R4.ă Introducereaă ticheteloră deă munc ă iă formalizareaă munciiă pentruă
lucr toriiăcasnici R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim
R6. Îmbun t irea legisla iei privind economia social
R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lung durat pentru persoanele
vârstnice
În urma investi iilor vor fi ob inute rezultate importante precum:


Intrareaăînăfunc iuneăaăuneiăre eleădeă150ăde centre de servicii zilnice de

cel pu in 10% în comunit ile cu o popula ie semnificativ de romi, pentru a preveni
separarea copiilor de familii.


Celă pu ină 8455ă deă persoaneă cuă dizabilit iă institu ionalizateă (50șă din

num rulă dină decembrieă 2020)ă careă beneficiaz ă deă sprijină înă vederea
dezinstitu ionaliz rii i a implement rii „c ii de via


independent ” aacestora.

Reducereaă num ruluiă deă persoaneă cuă dizabilit iă institu ionalizateă la

11500ă deă laă 16911,ă dup ă ceă auă primită sprijinulă relevant,ă peă bazaă unei abord riă deă
gestionareăaăcazurilor,ăpentruăaăavansaăpeă„caleaădeăvia

independent ”

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
95



50 de servicii comunitare modernizate (centre de zi

i centre de

recuperare neuro-motorieăpentruăpersoaneăcuădizabilit i)ăprintr-un program na ional
de finan are a investi iilor precum reabilitarea, consolidarea, modernizarea

i

furnizarea de servicii bazate pe comunitate.


Intrareaăînăfunc iuneăaă55ădeănoiăserviciiăcomunitareă(45ănoiăcl diri NZEB

iă 10ă cl diriă noiă nZEBă +)ă pentruă persoaneleă cuă dizabilit i (centre de zi, servicii de
asisten ă iăsuportă iăcentreădeăserviciiăde recuperare neuro-motorie pentru pacien i)
care vor oferi activit i pentruă celă pu ină 4.870ă deă persoaneă cuă dizabilit iă înă 4ă ani,ă
având în vedere via aăindependent .


56700 familii eligibile suplimentare care beneficiaz

de schema

îmbun t it ă(calculat ăpeăbazaăestim riiănum ruluiădeăbeneficiarilor familiei, conform
legii actualizate), pe lâng beneficiarii eligibili actuali ai venitului minim garantat, adic
189 000 de familii la sfâr itul anului 2020.


Cel pu in 10.000 de beneficiari angajeaz lucr tori casnici prin sistemul

de tichete de munc , cel pu in 20 000 de lucr tori domestici / furnizori înregistra i
anterior ca omeri sau inactivi furnizeaz servicii prinăintermediulătichetelorădeămunc ă
iăcelăpu ină60ă000ădeălucr tori domestici / furnizori înregistra i anterior ca omeri sau
inactivi furnizeaz servicii prin intermediul tichetelor de munc .


Intrareaă înă func iuneă aă uneiă re eleă deă 71ă deă centreă deă serviciiă deă zi

pentru vârstnici
Conform semestrului europeană dină 2020,ă reformaă administra ieiă publiceă
stagneaz ,ăcuăpu ine progrese în luarea deciziilor i calitatea i utilizarea eficient a
evalu rilor impactului procesului de reglementare. De asemenea, dezvoltarea unui
cadru eficient pentru planificarea strategic ă iăbugetar ăs-aăoprit.ăBirocra iaăexcesivaă
al turiă deă oă capacitateă insuficient ă deă a furniza servicii publice de calitate, inclusiv
digitale,ă auă ună impactă negativă asupraă cet eniloră

i a mediului de afaceri.

Reorganiz rile frecvente i utilizarea excesiv a managementului temporar împiedic
independen a administra iei.
Semestrul european a semnalat, de asemenea, c

exist

o fragmentare

ridicat a competen elor i resurselor care afecteaz în continuare furnizarea
de servicii publice, în special la nivelă locală iă înă comunit ileă s race. Eficien aă
achizi iiloră publiceă r mâneă o problem , iar ireversibilitatea anumitor m suri ar
trebui monitorizat în continuare.
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Nu în ultimul rând, economia României se confrunt

cu o caren

istoric

privind managementul companiilor de stat.
PNRR propune o adev rat

revolu ie în sistemul de recrutare

i cel de

promovare aăfunc ionarilorăpublici,ăîn cadrul componentei C14. Bunaăguvernan .ă
Suntă9ăreformeă iă4 tipuriădeăinvesti iiămajoreăpeăacesteăsectoare,ăcareăvorăr spunde
provoc rilor.ăBugetulătotal propus: 165,6 mil. euro.
Reforme:
R1.ă Îmbun t ireaă predictibilit iiă iă aă eficien eiă proceseloră decizionaleă
prină înt rirea capacit iiă deă coordonareă aă politiciloră iă analiz ă deă impactă laă
nivelulă Guvernuluiă

iă al ministereloră coordonatoare,ă precumă

iă prină

consolidarea instrumentelor în vederea cre terii calit ii consult rilor publice la
toateăpaliereleăadministra iei
R2.ă Înt rireaă coordon riiă laă CentrulGuvernuluiă printr-o abordare
integrat ă iă coerent a ini iativelor în domeniul schimb rilor climatice

i a

dezvolt rii durabile
R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public
R4.ăDezvoltareaăunuiăsistemădeăsalarizareăechitabilă iăunitarăînăsectorulă
public R5.ă Garantareaă independen eiă justi iei,ă cre tereaă calit iiă iă eficien eiă
acesteia R6. Intensificarea luptei împotriva corup iei
R7.ăEvaluareaă iăactualizareaălegisla ieiăprivindăcadrulădeăintegritate R8.
Reformarea sistemului na ionalăde achizi iiăpublice
R9.ă Îmbun t ireaă cadruluiă procedurală deă implementare a principiilor
guvernan ei corporative în cadrul întreprinderilor de stat
Înăadministra ia public ,ădetaliile reformei vor include:



Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european pentru

administra ia central , în 2022, urmat de replicarea la nivel na ional pe baza lec iiloră
înv ate,ăîncepând cu 2023


Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din

sectorul public


Introducereaă unuiă sistemă deă recrutareă nouă pentruă înal iiă func ionari

publici care interzice politizarea func iilor


În domeniul justi iei, sunt incluse în PNRR, pe lâng reformele asumate

în cadrul MCV, o serie de m suri,ăspre exemplu:
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Adoptarea noii Strategii Na ionale Anticorup ie

i implementarea

acestora



Adoptarea strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar pentru

perioada 2022- 2025



Adoptarea legii de modificare a competen elor ANABI
Adoptarea

„Legilor justi iei” (statutul magistra ilor din România,

organizareaăjudiciar , Consiliul Superior al Magistraturii)


O cre tere cu aproximativ 50% a valorii bunurilor indisponibilizate

i

administrate de ANABI


Reformarea sistemului na ional de achizi ii prin eficientizarea procesului

de achizi ii - un nou formular standard electronic va fi disponibil
Pentru dialogul social, sunt vizate minim 50 de parteneriate între APLă iăONGă
iă celă pu ină 15 ini iativeă deă colaborareă func ional ă aleă sectoruluiă neguvernamentală
(re ele,ă coali ii,ă platforme, grupuri de organiza ii incluzând think tank-uri, structuri de
analiz

i cercetare etc).
Reforma companiilor de stat este de importan

strategic , detalii din

reform :




Toate excep iile la Legea 111/2016 sunt eliminate;
Consiliile de administra ie interimare sunt permise numai în

anumite situa ii excep ionale,ăacestea sunt detaliate în Lege



Consiliile de administra ie sunt depolitizate
Un grup unic de supraveghere (task force) este creat la nivelul SGG

i va avea responsabilit i de monitorizare i coordonare suplimentare


10 companii de stat restructurate i 3 companii de stat listate la

burs din domeniulăenergieiă iătransporturilor
PilonulăVI.ăPoliticiăpentruăgenera iaăurm toare,ăcopiiă iătineret,ăcumăarăfiă
educa iaă i competen ele
Sistemulă deă educa ieă dină Româniaă seă confrunt ă cuă numeroaseă dificult iă
legate de calitate, echitateă iăinfrastructur .ăAcesteaălimiteaz ăcapacitateaăRomâniei
de a construi o economie modern , bazat pe cunoa tere, precumă i capacitatea de
a facilita mobilitatea social .
Româniaă i-aă ratată ambeleă inteă asumateă înă cadrulă strategieiă Europaă 2020,ă
atâtăpentruăp r sire timpurie a colii (15,3% în 2019 vs. 11,3% int asumat 4) cât i
pentru accesul la înv

mântul ter iară (25,8șă înă 2019ă vs.ă 26,7șă intaă asumat ).ă
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TesteleăPISA,ăcareăm soar ăabilit ileăîn matematic ,ăcitireă iă tiin eăaleăcopiilorădeă15ă
aniăplaseaz ăRomâniaăpeăultimeleăpozi iiădin UniuneaăEuropean ,ăal turiădeăBulgariaă
iă Cipru5.ă Pesteă 40șă dină copiiiă deă 15ă aniă sufer ă deă pe urma analfabetismului
func ional, conform acestor rezultate, aspect care pune probleme sociale i economice
pe termen lung.
Oă problem ă specific ă Românieiă ultimiloră aniă esteă accesulă limitată laă educa ieă
înainteăsauădup înv

mântul obligatoriu. Un bun exemplu este insuficientul acces la

educa ia timpurie. Conform sondajului EU-SILC, sub 1/6 din copii de 0-3 ani au acces
la programe organizate de educa ie timpurie, procent care plaseaz România pe una
din ultimele pozi ii la nivelul Uniunii Europene. Simultan, programele de formare
deschise adul ilor r mân limitate, doar 1,3% având acces curent la programe de
formare în 2019.
Problemeleădinăsistemulădeăeduca ieăreflect ăunănivelăridicată de inechitate în
cadrul sistemului educa ional.
economic sufer

colile din mediul rural i din regiunile dezavantajate

de pe urma unei precarit iă a ofertei educa ionale dară i a

infrastructurii.
PNRRă propusă deă Româniaă adreseaz ă prină componenta C15 - Educa ieă acesteă provoc ri prină 7ă reformeă iă 18ă investi iiă acestoră provoc ri,ă cuă ună bugetă totală
propus de 3.605,97 mil. euro.
Reformele:
R1. Elaborarea i adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea
proiectuluiă„România Educat ”
R2. Dezvoltarea unui sistemă deă serviciiă deă educa ieă timpurieă unitar,ă
incluzivă iăde calitate
R3.ă Reformaă sistemuluiă deă înv

mântă obligatoriuă pentruă prevenireaă iă

reducerea p r sirii timpuriiăaă colii
R4.ăCreareaăuneiăruteăprofesionaleăcompleteăpentruăînv

mântulătehnică

superior R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educa iei
R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde
ecologice de proiectare, construc ie

i dotare în sistemul de înv

mântă

preuniversitar
R7.ă Reformaă guvernan eiă sistemuluiă deă înv

mântă preuniversitară iă

profesionalizarea managementului
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La finalul acestor reforme

i investi ii se a teapt

rezultate importante

precum:



110

de

cre e

înfiin ate

i

opera ionalizate

i

412

servicii

complementareă(seăînfiin eaz ăînăspa iiăoferiteădeăcomunitate/diferi i furnizori publici i
priva i de educa ie, în localit ile izolate, dezavantajate unde nu se justific
construirea unei cre e/gr dini e)


420 de formatori curriculari i respectiv în monitorizarea serviciilor de

educa ieă timpurieă voră fi instrui iă iă evalua iă înă cadrulă aă dou ă programe de formare
continu



i vor primi certificate specifice.
Alocareaă aă 42ă granturiă (1ă peă jude )ă pentruă formareaă aă 19ă 950ă de

persoane (475 pe jude ) care lucreaz

în servicii standard

i complementare de

educa ie timpurieă (personală didactică iă nedidactic), acordând prioritate celor din
serviciile nouăînfiin ate.


2500 de

digitalizate

prin

coli incluse în programul de abandon vor fi complet

achizi ionarea

echipamentului

necesar

(tablete, imprimante,

routere).Cre terea cu cel pu in 60% a num rului de studen i înscri i in ruta completa
de invatamant dual.


57 de coli agricole vor fi sprijinite pentru modernizarea, renovarea i

extinderea laboratoarelor colare, atelierelor i laboratoarelor IT, cantinelor, caz rii
pentru studen i, achizi ionarea de materiale biologice,ăechipamenteăagricoleă iăma iniă
pentruă efectuareaă lucr rilor agricole, formarea cadrelor didactice pe baza unor
programe specifice legateă deă agricultur ,ă echipareă Cre tereaă cuă 10șă aă num rulă
elevilor înscri iăînăliceeleăagricole fa ăde 2020


Dotareaă aă 909ă deă coliă VETă voră fiă dotateă cuă infrastructuriă digitaleă i

instrumente pentru predare i a laboratoarelor de informatica si atelierelor de practica


integrat



Cel pu in 100.000 cadre didactice formate în educa ia digital
i înătranzi iaădigital
Celă pu ină 5.200ă deă coliă dotateă cuă resurseă tehnologiceă noiă pentru

laboratoarele IT


Cel pu in 3.600 de

coli dotate cu infrastructur

i echipamente

tehnologice noi



Cel pu in 1.100 Smart lab-uri achizi ionate.
60 de noiăcentreădeătehnologieăinovatoareăpentruăaăcreaănoileăabilit i

ale viitorului prin inovarea continu a programelor de studiu în cadrul universit ilor
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Construireaăaă5.020ă iăextindereaă/ămodernizareaăaă15.000ădeălocuriăîn

campusurile universitare pentru a crea noi locuri de agrement i
lectur , în special pentru studen ii defavoriza i



Construirea a 4.600 de locuri i extinderea / modernizarea a 15.000 de

locuri ale campusurilor universitare pentru a crea noi locuri de cazare pentru studen ii
din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilit i, unele minorit i etnice sau
familii monoparentale etc.



10.000 laboratoare de tiin e/cabinete echipate
3 consor ii colare rurale create pentru a consolida mediul educa ional

rural,ăasigurândăcondi iiăoptimeăpentruăpredare,ărespectândăînăacela i timp echitatea
social .



10 000 de participanti la cursuri de formare competente manageriale

(inspectori cu functii de indrumare si control, directori, manageri scolari)
Toate cele de mai sus, reforme i investi ii, sunt piese de puzzle care compun
România modern

i reformat . Fiecare pies

este la fel de important

pentru ca

ansamblul s existe i s fie unul durabil.
PNRRăesteăr spunsulăpeăcareăGuvernulăRomâniei,ăprinădocumentulăfinalizată
de Ministerul Investi iiloră iă Proiecteloră Europene,ă îlă d ă provoc riloră majoreă aleă rii.ă
Unăr spunsăcurajosă i care va aduce României dezvoltarea bine-meritat .
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Capitolul 2. Analiza socio-economic ăaă
Comunei Fântânele
2.1. Scurt istoric
Comuna Fântânele se afl situat în zona de dealuri subcarpatice a judetului
Prahova, în partea de sud-est a acestuia. Comuna se aflaîntre dou v i,ăValea Cosii
si Valea lui Stan.
Teritoriul administrativ actual al comunei Fântânele a fost parte din judetul
Saac, judet desfiintat la 1 ianuarie 1845. De la acea dat ăacest teritoriu a fost inclus
în judetul Prahova.
Prin Regulamentul Organic, introdus in Tara Româneasc incepand cu anul
1831, judetul Saac a fost divizat înă unit tiă administrative mai mici numiteă pl siă siă
plaiuri.
Conducerea judetului a revenit unui ocârmuitor de judet cu sediul in Bucov.
Acesta i-a inlocuit peăboieriiăispravnici.ăUnit tileăadministrativeădinăcadrulăjudetuluiăauă
fost conduse de cate un subcarmuitor, care-i inlocuia pe zapcii.
Deci, din punct de vedere administrativ, la începutul secolului al XIX-lea,
asezarea de la Fântânele era supusa subocarmuitorului plaiului Cricov.
La sfârsitul secolului al XIX-lea, teritoriul administrativ era inclus plasii Cricov.
Crearea Comunei rurale Fântânele
Prină reformaă administrativ ă dină anulă 1864,ă aă fostă creataă Comunaă rural ă
Fântânele,ă compus

din c tunele Mazili si Ungureni. În anul 1931, componen a

comunei era neschimbat , cu specificarea faptului c satul Mazili a primit denumirea
de Fântânele.
Satul Bozieni a fost inregistrat totusi ca sat al acestei comune conform
informatiilor cuprinse in anuarul publicat in 1923. În concuzie, din punct de vederea
administrativ, componen a comunei Fântânele a ramas neschimbat de la 1864.
Asez rile au fost atestate ca sate, p strandu-ȋiă acelasi statut pân

în

prezent. În acest caz satul si mosia Fântânele au fost atestate documentar în secolul
al XV-lea. Cu siguran

aȋezarea are o vechime mai mare.

2.2. Situa iaăeconomic ,ăsocial ăşiăadministrativ
România,ă prină programeleă peă careă leă promoveaz ă vizeaz ă oă serieă deă
obiectiveă careă sprijin ă creȋtereaă competitivit iiă sectoareloră agro-alimentareă ȋiă
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forestier,ăîmbun t ireaăcalit iiăvie iiăînăzoneleărurale,ădiversificareaăeconomieiărurale,ă
demarareaăȋiăfunc ionareaăini iativelorădeădezvoltareălocal .
Sateleăapar in toare comunei sunt:



Satul Fântânele – reȋedin ǎădeăcomunǎ;



Satul Bozieni – satăapar in tor.

Comuna Fântânele seăsitueaz ăînăparteaădeăsud-estăaăjude uluiăPrahova,ăînă
zonaă deă contactă aă Campieiă Miziluluiă siă Dealuă Mare.ă Comunaă esteă pozi ionat ă laă oă
distan ă deă aproximativă 40ă kmă deă Ploie tiă siă 7ă kmă deă orasulă Mizilă (orasulă celă maiă
apropiat).
Comuna Fântânele seăînvecineaz :


Comunele Vadu S pat ȋiăC lug reniă- în N;
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Orasul Mizil - în E;
Comunele Baba Ana ȋiăColceagă- în S;
Comuna Ceptura în V.

Stema comunei Fântânele se compune dintr-un scut triunghiular cu
marginileărotunjite,ăt iat.
În partea superioar ,ă înă câmpă albastru,ă seă afl ă oă fantanaă cuă cump n ,ă deă
argint. În partea inferioar ,ăîn câmp albastru, se afl ăunăteasc.
Semnifica iileăelementelorăînsumate:




Fântâna d denumirea localit tii;
Teascul simbolizeaz bog tia viticol a zonei;
Coroanaă mural ă cuă ună turnă crenelată semnific ă faptulă c ă localitateaă areă

rangulădeăcomun .

For aă deă munc ă dină comunaă Fântânele,ă esteă cuprins ă dină angaja iiă
Consiuliului Local, angaja iiăsociet ilorăcomercialeădinăcomun ă(buticuri),ăȋiăcelelalteă
societ iă maiă importanteă (POL FRUCT SRL, LORAZ SAFETY CONSULTING SRL,
ALPAAD 90 IMOB SRL, ANACRIN TRANS SRL, BRAVEN WIND SRL, ).
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Suprafa aă teritoriuluiă administrativă ală comuneiă esteă deă 1.772 ha, însemnând
17.72 km2,ă ceeaă ceă reprezint ă aproximativă 0.38șă dină suprafa aă total ă aă jude uluiă
Prahova (4.716 km2).
Comuna Fântânele esteă deservit ă deă oă re eaă deă drumuriă jude eneă ȋiă
comunaleăaăc rorăstareădeăfunc ionareăesteăconsiderat ăcaăfiindăbun :




DJ 149;
DJ 102K;
DJ 238.

Lungimeaătotal ăaădrumurilorăcomunaleă(14,963 km), din care:
- modernizate (asfaltate): 9,473 km
- nemodernizateă (pietruite/deă p mânt):ă 5,49 km (conformă Fiseiă Localita iiă
Fântânele, 2022)
Comuna Fântânele seă afl ă pozi ionat ă înă apropiereă deă oraȋeă importante,ă
ceeaăceăîiăcreȋteăpoten ialulăeconomic,ăiarădistan aăpeăc iădeăcomunica ieărutier ăpân ă
laă reȋedin aă deă jude ă Municipiulă Ploieȋtiă esteă deă aproximativă 40ă km,ă respectivă 7ă kmă
pân ălaăMizil.
Reteaua majora de circulatii este formata dintr-un drum national si din
drumuri judetene. Acestea asigura legatura comunei cu centrele invecinate. Relatia
comunei cu localitatile invecinate este asigurata prin DN 1B Ploiesti – Buzau si prin
drumurile judetene DJ 149, DJ 102K si DJ 238.
In vecinatatea estica a comunei se afla orasul Mizil, in care se regasesc
majoritatea dotarilor de care comuna nu dispune. Distanta pana la orasul Mizil si
pana la cea mai apropiata statie CF (statia Mizil) este de 7 km.
Teritoriul administrativ al comunei Fântânele cuprindeăoăsuprafa ădeă1.772ă
ha,ăavândăoăpopula ieădeă1.913ălocuitoriă(laănivelulăanuluiă2021). Dinăsuprafa ătotal ă
aăcomuneiăterenurileăagricoleăreprezint ă1.477ăhaă(83,35ș),ăiarăterenurileăavândăalt ă
categorieădeăfolosin ă(neagricole)ăreprezint ă295haă(16,65%).
Activitati economice
Principalele destinatii economice ale comunei sunt:


centreă deă produc ieă agricol ă cuă ramurileă viticultura, pomicultura si

zootehnie;


diverseă societ tiă comerciale,ă ală c roră domeniuă deă activitateă esteă

comertulă cuă am nuntulă ină magazineă nespecializate,ă cuă vanzareă predominant ă deă
produseăalimentare,ăb uturiăsiătutun.
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Activitati de tip industrial si de constructii, comert si mestesuguri
Sectorul secundar, alaturi de cel tertiar, sunt cei mai importani pentru
economia comunei Fantanele.
Activitati agricole si zootehnice
Potentialul economic al comunei este predominant agricol, locuitorii
ocupandu-se de cultivarea pamantului si cresterea animalelor.
Productia agricola constituie o preocupare insemnata a locuitorilor din zona,
produsele vegetale si cele rezultate din cresterea animalelor fiind utilizate si
valorificate pe plan local. Solurile din regiune se preteaza la dezvoltarea unei game
largi de culturi.
Activitatea agricola a inregistrat o scadere dramatica in perioada 1990-2003.
Principalele culturi vegetale din zona in 2003 sunt porumbul, cartoful si legumele. Pe
parcursul perioadei mentionate a scazut considerabil cantiatea de productie agricola,
unele culturi disparand in totalitate. Grâul ȋi secara nu se mai cultiv din 1996, iar
floarea soarelui din 1991.
Agricultura comunei Fântânele este mai mult una de subzistenta, o mica
parte fiind destinata comercializarii. Scaderea productiei culturii de porumb se explica
prin conditiile climaterice si meteorologice instabile din ultimi ani.
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica efectivul total al
animalelor a crescut in perioada anilor 1990-2003. S-au inregistrat si scaderi de 22%
doar la animalele mari - bovine. Numarul de porcine, ovine si pasari a inregistrat o
crestere usoara.
În prezent, suprafata agricola a comunei Fântânele reprezinta 71,62% din
totalul suprafetei comunei de 1.772 ha. Însa desi exista acest potential agricol evident,
dezvoltarea activitatilor din acest sector nu a avut o dinamica foarte buna.
Tabelulă1:ăReparti iaăpopula ieiăcomuneiăFântânele peăgrupeădeăvarst ă
Comuna Fântânele
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani

Popula ieă(2021)
59
68
108
109
114
128
137
117
167
178

Masculin
36
34
58
57
64
75
70
53
91
97

Feminin
23
34
50
52
50
53
67
64
76
81
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50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
Total

179
98
109
92
77
70
61
42
1.913

103
43
57
37
30
20
6
14
945

76
55
52
55
47
50
55
21
968

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D

Peă razaă comuneiă seă afl ă câtevaă unit iă economiceă cuă profilă deă activitateă
diversificată ceeaă ceă denot ă preocupareaă cet eniloră pentruă creȋtereaă permanent ă aă
veniturilor,ă respectivă îmbun t ireaă condi iilorădeă trai.ă Gamaă activit iloră esteă variat ,ă
deălaăactivit iăcomercialeălaăprestǎriăservicii,ăalimenta ieăpublicǎ.ă
Structuraă peă ramur

aă agen iloră economiciă priva iă esteă determinat ă deă

activit ileă comerciale. Locuitorii comunei Fântânele seă ocup ă cuă agriculturaă ȋiă cuă
creȋtereaă animalelor.ă Comunaă dispuneă deă asemeneaă deă alimentareă cuă ap ,ă
alimentareă cuă energieă electricǎă ȋiă cuă gaze,ă serviciuă deă salubritateă ȋiă canalizare,ă
telefonieăfix ăȋiăcabluăTV.ă
Caăinstitu iiăpublice,ăpeărazaăcomuneiăFântânele,ăputemăaminti:










Prim riaăFântânele;
Poȋt ăȋiăPoli ie;
1ăȋcoal ăȋiă1ăgr dini ;
1 cabinet medical;
C minulăcultural;
Bibliotecaăcomunal ;
Teren fotbal;
Cimitir;
2 biserici.
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Capitolulă3.ăAnalizaăsitua ieiăexistente
3.1.ăAşezareăşiărelief
Comuna Fântânele seăsitueaz ăînăparteaădeăsud-estăaăjude uluiăPrahova,ăînă
zonaă deă contactă aă Campieiă Miziluluiă siă Dealuă Mare.ă Comunaă esteă pozi ionat ă laă oă
distan ă de aproximativă 40ă kmă deă Ploie tiă siă 7ă kmă deă orasulă Mizilă (orasulă celă maiă
apropiat).

Harta nr. 2: Poziția geografică a comunei FÂNTÂNELE în cadrul judeţului Prahova

Elemente ale cadrului natural
Consideratii geomorfologice
Perimetrul comunei Fantanele este situat la extremitatea nordica a Campiei
Romane, pe zona de racord dintre dealurile pericarpatice prahovene si câmpia
piemontan .
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Exista zone de platou, cu suprafete aproape orizontale sau pante line, pe
deplin stabile, precum si zone cu pante medii si agresive – dealuri cu culmi terasate,
local puternic erodate sau afectate de alunecari de teren active si fragmentate de o
serie de vai cu caracter torential – eroziv.
Consideratii geologice
Din punct de vedere geologic, in subteran sunt prezente toate tipurile de
depoziteă cuaternareă cuă granulometrieă finaă (argileă deluviale,ă sedimenteă pr foaseă
eolieneăȋiăintercala iiăsub iriădeănisipuri),ăuneoriăcuăcaracterăloessoid.
Consideratii geotehnice
Perimetrul construit prezinta pante mai mult sau mai putin accentuate, in
parte stabile, in parte alunecate sau erodate (aunecarile afectand insa in general
terenuri extravilane). In zona Centrului Rezidential pentru persoane varstnice pantele
accentuate si erodate au fost terasate, astfel incat riscul producerii unor alunecari de
teren a fost diminuat. Eroziuni si alunecari locale se produc si pe vaile paraielor ce
fragmenteaza culmile dealurilor.
Sunt putine terenurile aproape orizontale sau cu pante line, pe deplin stabile.
Acestea se situeaza in intravilanul construit al comunei.
Terenul de fundare este alcatuit in principal din pamanturi fine deluviale
(argile, argile prafoase si prafuri). Caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor
argiloase sunt insa afectate de prezenta apelor de infiltratie.
Tot datorita prezentei apei subterane, dar si la socuri seismice, pe pantele
medii – agresive se creeaza planuri de alunecare la nivelul deluviilor argiloase sau pe
contactul acestora cu roca.
In adancime nu sunt insa prezente zacaminte de saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvare in urma infiltrarii apelor pluviale sau
lichefieri la socuri seismice) arputea da deformatii nedorite la suprafata terenului.
Local exista zone cu exces de umiditate, in zona centrala a satului, unde se
fac deja lucrari de asecare. Tot in partea centrala a comunei exista o zona inundabila
la debite mari. Local, la precipitatii abundente, apa transportata de canale
deverseaza peste terenurile adiacente. In aceste zone pamanturile sunt consistente
sau moi (deci au caracteristici fizico-mecanice slabe). Vor fi prevazute lucrari de
drenaj si asecare, precum si de regularizare a vailor pentru a impiedica iunundarea
terenurilor invecinate.
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Deasemenea, mare parte a pantelor sunt fragmentate de torenti cu caracter
torential, puternic eroziv la viituri.

Caracteristicile reliefului
Comuna Fântânele esteă aȋezat ă înă parteaă estă aă jude uluiă Prahova,ă înă
Câmpiaă piemontan ă aă Ploieȋtilor,ă laă aproximativă 19ă kmă estă deă municipiulă Ploieȋtiă –
reȋedin aăjude ului Prahova.
Comuna se compune din 2 sate:ă Fântâneleă (reȋedin aă deă comun ) ȋiă
Bozieni.
ComunaăFântâneleăseăînvecineaz :








Comunele Vadu S pat ȋiăC lug reniă- în N;
Orasul Mizil - în E;
Comunele Baba Ana ȋiăColceagă- în S;
Comuna Ceptura în V.

Teritoriul administrativ al comunei se înscrieă întreă urm toareleă coordonateă
geografice: 45°00’52”ălatitudineănordic ,ă26°22’41”ălongitudineăestic .

3.2.ăRe eauaăhidrografic
Principalele cursuri de ap ce traverseaz perimetrul comunei sunt : pârâul
Balana, Valea Manastirii, Valea Seaca etc. Aceste ape au cursuri permanete ȋi debite
variabile, alimentate în mare parte din precipita ii ȋi caracter puternic eroziv.
Culmile dealurilor sunt fragmentate ȋi de o serie de v i toren iale, cu debit
nepermanent ȋi cu extindere limitat , îns caracter eroziv puternic.
Pericolul îl reprezinta deci caracterul torential eroziv (atat in maluri, cat si pe
fundul vaiolor), ce duce la distrugerea locala a terenurile limitrofe (provoaca alunecari
de teren).
Sursele de apa potabil sunt infiltra tiile de apa (acviferul freatic) ce circul
local prin p mânturile deluviale sau aluviale ce acopera roca de baz , exploatat prin
fântâni. Freaticul nu are debit constant, variind direct propor ional cu precipita iile.
Apele subterane apar în zon la adâncimi de peste 5,00 – 6,00 m, fiind cantonate în
sistemulă fisurală ȋiă peă plajeleă nisipoaseă ceă afecteaz p mânturile pr foase-argiloase
din prima suprafa .
În perioadele cu precipita ii abundente sau de topire a z pezilor nivelul apelor
subterane are tendin e de urcare, putândăfiăîntâlnităchiarăȋi la adâncimi de 2,50 m.
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Alimentarea cu ap a comunei se face din fantani gosdpodaresti, dar ȋi în
sistem oragnizat, din foraje ce exploateaz surse de adâncime ȋi sursa Mizil.

3.3.ăFactoriădeăriscănaturalăşiăantropic
3.3.1. Riscuriănaturaleăşiăantropice
Terenuri ce necesita masuri de protectie / ameliorare impotriva riscurilor
naturale
Perimetrul construit prezinta pante mai mult sau mai putin accentuate, partial
stabile, partial erodate si cu tendinte de alunecare.
Pantele sunt in general fragmentate de vai torentiale, cu caracter permanent
sau nepermanent. Toate aceste vaioage (ca si paraiele importante) au malurile
erodate, cu tendinte de destabilizare a pantelor invecinate. Aceste eroziuni se pot
accentua in timp, sub actiunea unor factori naturali sau antropici, evoluand catre
alunecari de teren. In lungul paraielor principale exista si zone cu risc de
inundabilitate si eroziuni, vaile fiind partial regularizate sau propuse spre regularizare.
Terenul de fundare este alcatuit atat din argile deluviale, pe zonele
deluroase, cat si din aluviuni grosiere si fine, in lungul vailor principale. Sub acestea
este prezenta roca de baza (argila marnoasa).
Acestea sunt pamanturi bune pentru fundare, care accepta fundare directa si
calculul definitiv al fundatiilor pe baza presiunilor conventionale.
Prezenta discontinua a freaticului la adancimi mici si in directa legatura cu
cantitatea de precipitatii ce cade in teren conditioneaza existenta unor spatii
utilizabile in subteranul locuintelor (beciuri, subsol sau demisol). Conform Studiului
Geotehnic si Hartii zonelor de risc la alunecari de teren a comunei Fantanele pe
teritoriul comuei au fost identificate si delimitate urmatoarele terenuri ce necesita
masuri de protectie / amelioare impotriva riscurilor naturale:
-

zone inundabile (cf. studiului geotehnic) ;

-

zone cu alunecari si eroziuni active (cf. studiului geotehnic); zone cu

risc de alunecare (cf. hartii de risc la alunecari de teren a comunei Fantanele);
-

zone cu exces de umiditate (cf. studiului geotehnic).

Seismicitate
Conform normativului P100-1/2006, perimetrul comunei Fantanele este
caracterizat prin urmatoarele valori:
- perioada de colt a spectrului de raspuns: Tc = 1,6 sec.
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- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=100
ani: ag=0,32g
Radioactivitate
Nu exista surse de radiatii naturale in zona si nici activitati legate de
utilizarea energiei nucleare.
Riscuri tehnologice
Categoriile de riscuri tehnologice prezente si potentiale sunt:
Riscuri datorate activitatilor agrozootehnice
Nu este cazul.
Riscuri datorate activitatilor industriale
Nu este cazul.
Riscuri datorate retelelor, instalatiilor tehnico-edilitare si a cailor de
comunicatie
Caile de comunicatie majore ce traverseaza comuna sunt: DJ 149, DJ 102K
si DJ 238 – prin circulatia rutiera ca sursa de poluare (zgomot, vibratii, noxe) ce
traverseaza zona construita a localitatii.
Terenurile intravilane sunt strabatute de o serie de retele de medie tensiune
20kV, retele care necesita zone de protectie laterala pe toata lungimea acestor
trasee.

3.4. Clima
Teritoriul administrativ al comunei Fântânele este situat într-oăzon ăcuăclimată
temperat – continentalălaălimitaădintreăsubtipulăclimatuluiăcuănuan eădeăcontinentalismă
accentuată ȋiă subtipulă climatuluiă continentală deă tranzi ieă dină zonaă central ă sudic ă aă
Câmpieiă Române.ă Aȋezareaă geografic ă ȋiă reliefulă suntă principaleleă elementeă careă
influen eaz ă înă modă directă reparti iaă ȋiă evolu iaă factoriloră radiativiă ȋiă climatici.ă Deă
distribu iaă cantitativ ă ȋiă calitativ ă aă acestoraă depindeă sensulă deă evolu ieă ală tuturoră
elementeloră climatice,ă careă laă rândulă loră seă afl ă într-oă strâns ă interdependen ă cuă
ceilal iăfactoriăfizicoă- geografici ai mediului local.

Caracteristici climatice
Indicatorul
Temperaturaămedieăanual ă(0C)
Temperatura medie a lunii ianuarie (0C)
Temperatura medie a lunii iulie (0C)
Temperatura minima absoluta

Fântânele
10.0
-2.2
22
-30
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Temperatura maxima absoluta
Precipita iiămediiăanualeă(l/mp)
Adancimea maxima de inghet

+39.5
500-600
0.90m

Sursa: Administraţia Natională de Meteorologie

Din punct de vedere seismic, Conform normativului P100-1/2006, perimetrul

comunei Fantanele este caracterizat prin urmatoarele valori :



perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 1,6 sec
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand

IMR=100 ani : ag = 0,32g

3.5. Solul
Solul in zona comunei Fântânele este un sol specific zonelor de deal de o
diversitate relativ mare. Ca roci sedimentare se intalnesc marne, nisipuri, gresii
calcaroase si calcare. La suprafata aceste formatiuni sunt acoperite de aluviuni
grosiere, iar pe versantii dealurilor, de pamanturi argiloase rezultate din alterarea
rocilor de baza.

3.6.ăVegeta ia şiăfauna
Acesteiăregiuniăîiăcorespundeăzoneiădeăsilvostep .ăSilvostepa,ăconsiderat ăca
f cândătrecereaădeălaăzonaădeăstep ălaăceaădeăp ȋune,ăocup ăoăsuprafa ărestrâns .ă
Seăprezint ăsubăformaăunorăspa iiăîmp durite,ăr spânditeăînăpeticeăprintreăsuprafe eleă
ocupate de culturile agricole.
Teritoriulă comuneiă apar inândă zoneiă deă silvostep ,ă cu un climat temperat
continental,ăareăoăfaun ădiversificat ăreprezentat ăprin:


roz toarele,ă celă maiă reprezentativă fiindă popând ul,ă apoiă ȋoareciiă deă

câmp,ăhârciogul,ăiepureleădeăcâmpăȋiăc eiiăp mântului;




animaleădeăprad ăcaăvulpea,ăpisicaăs lbatic ,ădihorulăȋiăviezurele;
c prioara ȋi veveri a.

Dintreă p s rileă ceă constituieă ună vânată pre iosă seă reg sescă prepeli aă ȋiă
potârnichea,ă fazanul,ă iară dintreă celeă r pitoareă uliulă deă diverseă m rimi,ă înă func ieă deă
rasa din cadrul speciei.
Lumeaăanimal ăaăacestuiăbiotipăse completeaz ăpeătimpulăc ldurosăodat ăcuă
venireaăprim veriiăcuăp s rileămigratoare,ăveniteădină rileăcalde,ăcuăspeciiădeăreptileă
ȋiă batracieni,ă insecteă ȋiă viermi,ă formândă ună ecosistemă cuă ună echilibruă perfect.ă
Înlocuireaă vegeta ieiă spontaneă cuă culturiă dirijate scopului uman a condus la
restrângereaăariilorăunorăspeciiădeăvie uitoare.
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3.7.ăResurseleălocalitǎ ii
Zonaă esteă foarteă bineă cunoscut ă pentruă plantatiileă mariă deă vit -de-vie.
Comuna Fântânele areă ună profilă economică agricolă ceă esteă deă important ă local ă înă
reteauaădeălocalit tiăaăjudetului.ăComunaăseăîncadreaz ăînăzonaăMizil,ăcuăproductieăde
porumb,ă struguri,ă alteă fructe,ă lapte,ă carne.ă Activitateaă agricol ă seă desf soar ă înă
principală înă gospod riileă individuale.ă Predomin ă activitateaă deă viticultur ,ă terenulă
destinat plantatiilor cu vii fiind de 23,7% din totalul de teren arabil. Face parte chiar
dinătraseulăturistică"DrumulăVinului",ăunăproiectădeăanvergur ăregional ălansatăînăanulă
2004ăsiăreluatădeăConsiliulăJudeteanăPrahova.ăDrumulăVinuluiăreediteaz ăunăsegmentă
mai vechi dintr-ună drumă folosită deă romani,ă careă traversaă toat ă Europaă siă str bateă
podgorii renumite ale judetului, incluzând popasuri la conace, curti domnesti si
m n stiri.ă
Resurseleă peă careă seă bazeaz ă poten ialulă economicăalăcomuneiăsuntă numaiă
resurseăpropriiă(p ȋuni,ăproduseăanimaliereăȋiăvegetale,ăp duri,ăterenuriăarabile).
Fondulă funciară agricolă constituieă principalaă surs ă natural ă aă teritoriuluiă
comunei,ă func iaă dominant ă înă profilulă economicoă – social, fiind dezvoltarea
agriculturiiăcuăceleădou ăramuriăprincipale:ăcreȋtereaăanimalelorăȋiăculturaăvegetal .
Resurseleăcareăseăreg sescăînăsolulăȋiăsubsolulăcomuneiăsuntăresurseăpropriiă
(terenuriăarabile,ăp ȋuni,ăfâne e,ăp duri,ăproduseăanimaliereăȋiăvegetale).
Tabelul 2: Structura fondului funciar în comuna Fântânele
Structura fondului funciar
Suprafa ătotal
Teren arabil
P şuniă
Fâne e
Viiăşiăpepiniereăviticole
Liveziăşiăpepiniereăpomicole
Suprafa ăagricol ătotal
P duriă
Ape/b l iă
Construc ii
Cǎiădeăcomunica iiă iăc iăferate
Terenuri degradate si neproductive
Suprafa ăneagricol

Hectare

%

1.772
987
128
6
350
6
1.477
128
5
84
62
16
295

100
66.8
8.7
0.4
23.7
0.4
100
43.4
1.7
28.5
21.0
5.4
100

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Dup ă cumă seă poateă vedeaă înă tabelulă deă maiă susă ȋiă figuraă deă maiă jos,ă
suprafa aăagricol ăocup ă1.477 ha, reprezentând un procent de 83,4% dinăsuprafa aă
total ăadministrativ .
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Graficulă1:ăStructuraăfonduluiăfunciarăşiăschemaăsuprafe eiătotale

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Tabelulă3:ăComponenteleăsuprafe eiăagricoleăînăcomunaăFântânele
Suprafa aăagricol

2021

Suprafa aăarabil ă(ha)
987
P şuniă(ha)
128
Fâne e
6
Viiăşiăpepiniereăviticole
350
Liveziă iăpepiniereăpomicole
6
TOTAL
1.477ha
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Graficulă2.ăComponenteleăsuprafe eiăagricoleăînăcomunaăFântânele

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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3.8.ăInfrastructur
Oă component ă important ă aă spa iuluiă rurală iă ună elementă deă primă ordină ală
resurseloră dezvolt riiă ruraleă este infrastructura,ă prină celeă dou ă laturiă aleă sale:ă
infrastructura fizică iăinfrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului
deăciviliza ieă iădeădezvoltareăaăsatelor.
3.8.1. Infrastructura de transport rutier
Oă problem ă semnificativ ,ă careă trebuieă solu ionat ă înă vedereaă promov riiă
incluziuniiăsocialeă iăaădezvolt riiăeconomiceălocaleăînăgeneral,ăesteăreprezentat ădeă
infrastructur .ă Înă zoneleă rurale,ă drumurileă localeă auă ună rolă cheieă înă asigurareaă
accesuluiă laă ruteleă deă comunicareă na ionaleă i, prină urmare,ă reprezint ă principaleleă
centreă economice,ă socialeă iă culturaleă aleă jude uluiă iă obiectiveă deă interesă local.ă
Dezvoltareaăeconomic ă iăsocial ădurabil ăaăzonelorăruraleădepindeăînămodăesen ială
deăîmbun t ireaăinfrastructuriiăruraleă iăaăserviciilorădeăbaz ăexistente.ăÎnăperspectivaă
viitorului,ă zoneleă ruraleă trebuieă s ă seă plasezeă într‐oă pozi ieă competitiv ă pentruă
investi ii,ă oferindă înă acela iă timpă popula ieiă localeă standardeă adecvateă deă via ă înă
comunitateă iăserviciiăsocialeă corespunz toare.ă Drumurile,ă înă mediuă rural,ă reprezint ă
principalaăcaleădeătransport.ăDezvoltareaă iăimplicităcalitateaăacestoraă iăaătraficuluiăceă
seădesf

oar ăpeăacesteădrumuriămaiăauămultădeărecuperatăpân ăaăajungeălaăceeaăceă

reprezint ănormalitateălaănivelulăUniuniiăEuropene.
De iăinfrastructuraădeăbaz ăaăzonelorăruraleă(drumurile,ăalimentareaăcuăap ă iă
infrastructuraăcanaliz rii)ăaăfostăsus inut ăînăultimiiăaniăatâtăprinăfonduriăna ionale,ăcâtă
iăprinăfonduriăUE,ăaceastaăesteăînc ăsubdezvoltat ,ălimitândăcre tereaăeconomic ă iă
gradulă deă ocupareă aă for eiă deă munc ,ă iă afecteaz ă negativă calitateaă vie iiă popula ieiă
rurale.
Comuna Fântânele esteă deservit ă deă oă re eaă deă drumuriă jude eneă ȋiă
comunaleăaăc rorăstareădeăfunc ionareăesteăconsiderat ăcaăfiindăbun .
Drumurile care trecăprinăcomun ăsunt:
Comunaă Fântâneleă esteă deservit ă deă oă re eaă deă drumuriă jude eneă ȋiă
comunaleăaăc rorăstareădeăfunc ionareăesteăconsiderat ăcaăfiindăbun :




DJ 149;
DJ 102K;
DJ 238.

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
116

Comuna Fântânele seă afl ă pozi ionat ă înă apropiereă deă oraȋeă importante,ă
ceea ceăîiăcreȋteăpoten ialulăeconomic,ăiarădistan aăpeăc iădeăcomunica ieărutier ăpân ă
laă reȋedin aă deă jude ă Municipiulă Ploieȋtiă esteă deă aproximativă 40ă km,ă respectivă 7ă kmă
pân ălaăMizil.
Reteaua majora de circulatii este formata dintr-un drum national si din
drumuri judetene. Acestea asigura legatura comunei cu centrele invecinate. Relatia
comunei cu localitatile invecinate este asigurata prin DN 1B Ploiesti – Buzau si prin
drumurile judetene DJ 149, DJ 102K si DJ 238.
In vecinatatea estica a comunei se afla orasul Mizil, in care se regasesc
majoritatea dotarilor de care comuna nu dispune. Distanta pana la orasul Mizil si
pana la cea mai apropiata statie CF (statia Mizil) este de 7 km.
La acestea se adauga reteaua de drumuri comunale, de interes local,
neclasificate, distribuite în satele componente.
Drumurile comunei au imbracaminte asfaltica si se prezinta in general in
stare de viabilitate buna si medie.
Comuna Fântânele areă oă re eaă deă drumuriă localeă înă lungimeă deă 14,96km.
Re eauaă stradal ă areă form ă neregulat

ȋiă este modernizat

înă propor ieă deă

aproximativ 63.3% (9,47km modernizate). Deă remarcată caă dină lungimeaă total ă aă
drumuriloră comunale,ă aproximativă 5,49kmă suntă nemodernizate,ă ceeaă ceă reprezint
36.7% din total.
Pentruă dezvoltareaă corect ă aă localit iiă ȋiă articulareaă zoneloră func ionaleă aleă
localit iiă suntă primordialeă dezvoltareaă sistemuluiă deă circula iiă pietonale,ă rezolvareaă
problemelorăgenerateădeăcircula iaărutier ă– ierarhizarea tramei stradale, separarea
fluxurilorătranzitoriiăȋiădeădestina ieăȋiănuăînăultimulărândădezvoltareaălocalit iiăînăbazaă
unei structuri polinucleare de interes public accesibile la nivel pietonal.
Re eauaăstradal ăaăcomuneiăFântânele prezint ăoăserieădeădisfunc ionalit i.ă
Dintre cele mai importante amintim: lipsa unor trasee amenajate pentru deplasarea
utilajeloră agricole,ă careă s ă eviteă tranzitulă localit ilor,ă precumă iă evitareaă drumuriloră
jude ene;ă lipsaă spa iiloră amenajateă pentruă circula iaă pietonal ;ă amenajareaă
necorespunz toareă iăpar ial ăaăunorăintersec iiărutiere.ă
Reabilitareaă drumuriloră comunale,ă extindereaă ȋiă modernizareaă trotuareloră înă
comun ,ă facă parteă dină proiecteleă prioritareă aleă comuneiă înă urm toareaă perioad ă iă
trebuieăs ăseăfac ăînăconcordan ăcuăextindereaăre elelorădeăutilit i.

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
117

Un obiectiv important de infrastructur ,ăcareăseăafl ăînc ăînăfazaădeăproiect,ăîlă
reprezint ă îmbun t ireaă re eleiă deă drumuri,ă prină modernizareaă ȋoseleloră ȋiă
amenajarea de trotuare pietonale.
Transportul în comun
Transportul în comun, în comuna Fântânele seărealizeazaădeăc treăcompaniiă
private ce au curse între localitatile importante din judet.
3.8.2 Circulatia feroviara
Comuna este tranzitata la extremitatea sudica de linia de cale ferata Ploiesti
Sud – Buzau.
3.8.3.ăUtilit iăpublice
3.8.3.1.ăAlimentareăcuăap
Comuna dispune de un sistemă publică deă alimentareă cuă ap ă numaiă înă satulă
Fântânele. În satul Bozieni alimentareaă cuă ap ă aă gospod riiloră individualeă ȋiă aă
dot riloră social-culturaleă seă realizeaz ă prină capt riă individualeă aleă apeiă subteraneă
freaticeăȋiădeămedieăadâncime,ăprinăintermediulăpu urilorăs pateăsauăforate.
Re eauaă deă distribu ieă înă sistemă centralizată areă lungimeaă deă aproximativă
11,25km.ă Înă total,ă prină intermediulă sistemuluiă centralizată deă alimentareă cuă ap ă suntă
deserviteă435ădeăgospod riiălaănivelulăcomuneiă Fântânele, cu aproximativ 24 mii de
mc la nivelul anului 2020 (din care 18 mii de mc pentru uz casnic). (conform fişei
localităţii actualizată 2020) Capacitateaă instala iiloră deă producereă aă apeiă potabileă înă
comuna Fântânele este de 224mc/zi. Operatorul este SC Hidro Prahova.
3.8.3.2. Canalizare
În prezent, în comuna Fântânele exist ăunăsistemăcentralizatădeăcolectareăȋiă
epurare mecanica a apelor uzate menajere de aproximativ 9,1 kmăceădeserveȋteăună
num rădeă332ădeăgospod rii).ăApeleăuzateămenajereăproveniteădeălaăgospod rii sunt
colectateăsiăindividualăînăfoseăvidanjabile,ăpu uriăabsorbanteăsauălatrineăuscate.ăDintreă
agen iiăeconomiciădoarăabatorulădispuneădeăoăsta ieădeăepurare.ă
Canalizareaă apeloră meteoriceă seă faceă prină ȋan uriă ȋiă rigoleă deschiseă de-a
lungul drumurilor, cu pant ănatural ,ăcuădeversareăînăre eauaăhidrografic ăaăcomunei.
Deă asemeneaă Prim riaă Fântânele are în plan realizarea proiectului privind
colectareaăȋiăepurareaăapelorăuzateămenajere.
Pentruă ridicareaă continu ă aă standarduluiă deă via ă aă locuitoriloră dină zona,
Consiliul Local al comunei Fântânele doreȋteăs ăimplementezeăunăimportantăproiectă
privindă sistemulă deă canalizareă ap ă uzat ă menajer ă ȋiă sta ieă deă epurareă pentruă
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comuna Fântânele.ăReteauaădeăcanalizareătrebuieădimensionat ăastfelăîncâtăsaăpoataă
suporta o extindere pentru a putea prelua toate gospodariile si institutiile publice ale
satului.
3.8.3.3.ăAlimentareăcuăenergieăelectric
Reteaua de iluminat public este echipat cu lampi cu vapori de mercur sau
sodiu. Strazile au prevazute retele de iluminat public pe o lungime de 18 km (conform
fisei localitatii actualizata 2022).
3.8.3.4. Alimentare cu gaze naturale
Înăprezent,ăsateleăcomuneiăFântâneleănuăbeneficiaz ădeăre eaădistribu ieăgazeă
naturale.ă Înc lzireaă

iă preparareaă hraneiă seă asigur ă cuă combustibilă solid.

Administra iaă public ă local ă faceă demersuriă pentruă aprobareaă ȋiă alocareaă fonduriloră
pentruăintroducereaăre elelorădeăgazeănaturaleăînăcomun .
3.8.3.5. Salubrizare
Deseurile menajere sunt colectate de catre societatea S.C. ROSAL
PLOIEȊTIăSRLăsiătransportateălaăsta iaădeăcolectare,ăselectareăsiătransferădinăcomuna,ă
undeă suntă sortateă ȋiăvalorificate.ă Num rulă abona iloră aă crescută constantăajungândă înă
anul 2022 la 1.335 contracte. (conform fisei localitatii actualizata 2022)
3.8.4.ăLocuin e
Având în vedereăc ăfondulălocuibilăesteăintr-o stare medie si indicii de locuire
indica un confort sub media de judet, se apreciaza ca populatia va continua
îmbunat ireaăniveluluiădeăconfortăalălocuintelorăexistenteăprin:
•

Reparare, consolidare, modernizare;

•

Extinderi cu camera de locuit;

•

Extinderi cu dependinte si anexe;

•

Extinderea lucrarilor de alimentare cu apa;

•

Introducerea canalizarii.

Necesit ileădeăterenăpentruăconstructiiădeălocuităseăpotăsatisfaceăeficientădoară
prin asigurarea unui flux productiv de funciar in toate zonele intravilanului, care sa
furnizeze permanent investitorilor terenuri aflate in proprietate particulara.
Extinderile in suprafete mari pe terenuri agricole introduce in intravilan fara
retea stradala se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate in reglementarile
urbansitice). Zona de locuit este prevazuta a fi protejata de zonele producatoare de
disconfort.
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Suprafa aă ocupat ă deă locuin eă înă intravilanulă comuneiă esteă deă circaă 39.875ă
mp. Dină dateleă furnizateă deă c treă Consiliulă Local Fântânele iă dină dateleă prelucrateă
deă laă Institutulă Na ională deă Statistic ,ă putemă afirmaă c ă num rulă deă locuin eă dină
comun ăseăridic ălaă913 (la nivelul anului 2020).
Tabelulănr.ă4:ăSitua iaăsuprafe eiălocuibileăşiăaăsistemuluiădeălocuin e
Caracteristici
Locuin eăexistenteă- total num
Locuinr eăînăproprietateaă

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

901

904

904

905

907

909

912

913

0
0
0
0
0
0
0
0
majoritar ădeăstată- num r
Locuin eăînăproprietateaă
901
904
904
905
907
909
912
913
majoritarăprivat ă- num r
Suprafa ălocuibil ă– total - 38228 38666 38641 38762 39039 39238 39623 39875
Suprafa ălocuibil ă–
proprietateămajoritar ădeă
0
0
0
0
0
0
0
0
stat - mp
Suprafa ălocuibil ă–
proprietateămajoritarăprivat ă 38228 38666 38641 38762 39039 39238 39623 39875
- mp
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Pentruă grupaă deă indicatoriă privindă spa ialitateaă locuin elor,ă înă comunaă
Fântânele,ăseăînregistreaz ăvaloriăsuperioareăsauăcomparabileăcuăceleăale mediei pe
jude ă sauă peă ar .ă Suprafa aă locuibil ă esteă deă 20,84ă m²/persoan ă maiă mic ă cuă
2,57m²/persoan ădecâtămediaăpeă ar ăcareăesteădeă23,41ăm²/persoan .
Alteăgrupeădeăindicatoriăanaliza iăauăfostănum rulădeăpersoane/gospod rie.
nă comunaă Fântâneleă s-a înregistrată înă anulă 2020:ă 2,09ă persoane/locuin ,ă valoareă
foarteăapropiat ădeămedieiăpeă ar ,ăcareăesteădeă2,44ăpersoane/locuin .
Tabelulănr.5:ăSitua iaăconstruc iilorădeălocuin eăînăultimiiăani
Caracteristici

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

4

2

3

2

2

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

2

3

2

2

3

1

5

1

2

4

3

2

2

3

Autoriza iiă deă construireă
eliberate
pentru
cladiri
rezidentiale
pentru
colectivitati

1

-

-

-

-

-

-

-

Autoriza iiă

-

-

-

-

-

-

1

-

Locuin eă terminateă – total num r
Locuin eă
terminateă
dină
fondurile poblice - num r
Locuin eă
terminateă
dină
fondurile private – num r
Autoriza iiă deă construireă
eliberateă
pentruă
cl diriă
reziden ialeă (exclusivă pentru
colectivit i)ă- num r

deă

construireă
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eliberate pentru alte cladiri
Autoriza iiă deă construireă
eliberate
pentruă
cl diriă
816
109
396
567
498
255
reziden ialeă (exclusivă pentruă
colectivit i)ă- mp
Autoriza iiă deă construireă
eliberate
pentru
cladiri
847
rezidentiale
pentru
colectivitati - mp
Autoriza iiă deă construireă
eliberate
pentru
cladiri
administrative - mp
Autoriza iiă deă construireă
eliberate pentru alte cladiri mp
Sursa:http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B

222

239

-

-

-

-

92

-

Fondulădeălocuin eăconstruiteăesteăunulădintreăpuncteleăforteăaleăspa iuluiărurală
analizat,ă careă spreă deosebireă deă alteă elementeă componenteă aleă acestuiă spa iu,ă aă
înregistratădup ă1990ăoăevolu ieăfavorabil ăatâtădinăpunctădeăvedereăcantitativ,ăcâtăȋiă
calitativ.

3.9.ăPopula ia
Popula iaă reprezint ă elementulă deă baz ă ală poten ialuluiă economică ală unuiă
teritoriu,ăastfelăcunoaȋtereaăaspectelorăprivindănum rul,ăstructuraăȋiăevolu iaăacesteiaă
înătimpăreprezint ăpunctulădeăpornireăalătuturorăanalizelor.ăPopula iaărural ăreprezint ă
ceaă maiă dinamic ă component ă aă spa iuluiă rurală iă oă resurs ă poten ial ă deosebită deă
important ă pentruă dezvoltareaă satelor,ă cuă rolă hot râtoră înă definitivareaă politiciloră deă
dezvoltareărural .
Popula iaă comuneiă Fântânele,ă reprezentat ă prină totalitateaă oameniloră ceă
locuiescă peă teritoriulă acestuiă spa iuă geografic,ă difer ă caă num ră înă decursulă zeciloră ȋiă
suteloră deă ani.ă Evolu iaă demografic ă aă comuneiă Fântânele,ă aȋaă cumă rezult ă dină
statisticileă vremii,ă reflect ă atâtă dezvoltareaă înă timpă aă localit ii,ă câtăȋiăprocesulăistorică
deăformareăaăsatelorăacesteia.ăNum rulăexactădeălocuitori,ălaăoăanumit ădat ,ăseăpoateă
aflaă numaiă înă urmaă recens mintelor.ă Esteă cunoscută faptulă c ă spa iulă comuneiă
Fântâneleă aă fostă locuită înc ă dină cele maiă vechiă timpuri,ă dară dateleă despreă popula iaă
aȋezat ăaiciănuăsuntăprecise.
La nivelul anului 2021 comuna Fântânele areă oă popula ieă totalǎă deă 1.913ă
locuitori.ă Astfel,ă dină punctă deă vedereă procentuală popula iaă comuneiă Fântânele
reprezintǎă aproximativă 0,25% dină popula iaă totalǎă aă jude uluiă Prahovaă (780.011ă
locuitori ). Nuăseăîntrev dăevolu iiădeosebiteăpeătermenăscurtăȋiămediuălaăacestăcapitol.ă
Singureleă m suriă careă potă influen aă înă modă pozitivă evolu iaă demografic ă suntă celeă
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legateă deă activit ileă economiceă ȋiă deă echipareaă tehnico-edilitar ,ă m suriă ceă depindă
numaiădeăadministra iaălocal .
Tabelulănr.ă6:ăSitua iaăpopula ieiăînădecursulăaniloră2014ă– 2021
Popula ie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2086

2048

2034

1975

1964

1938

1938

1903

1002

985

976

963

959

949

953

941

1084

1063

1058

1012

1005

989

985

962

2105

2068

2042

2013

1970

1946

1944

1913

1015

995

984

970

963

951

953

945

1090

1073

1058

1043

1007

995

991

968

N scu iăvii

17

16

14

16

8

12

12

-

Deceda i

36
14
2

39
28
4

34
23
2

46
21
4

23
34
7

37
24
5

33
25
4

-

5

6

1

9

32

45

26

-

27

13

16

11

11

23

16

-

-22

-7

-15

-2

21

22

10

-

17

13

34

32

39

55

24

-

41

26

43

45

48

31

34

-

-24

-13

-9

-13

-9

24

-10

-

Popula ieă total ă – 1 iulie
(stabil )
Popula ieă laă 1ă iulieă –
masculin
Popula ieă laă 1ă iulieă –
feminin
Popula iaă total ă laă 1ă
ianuarieă(stabil )
Popula iaălaă1ăianuarie –
masculin
Popula iaălaă1ăianuarieă –
feminin

C s torii
Divor uri
Stabiliriă deă re edin ă înă
localitate
Plec riă cuă re edin ă dină
localitate
Spor
Stabiliri cu domiciliul in
localitate
Plec riă cuă domiciliulă dină
localitate
Spor
Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP212B

3.9.1. Indicatori demografici
Înă cadrulă popula ieiă comunei Fântânele nuă aă existată niciodat ă oă egalitateă
numeric ăîntreăsexulămasculinăȋiăcelăfeminin.ăDeăexemplu,ăpentruăperioadaăanalizat ,ă
structuraăpopula ieiăpeăsexe,ădinăcomunaăFântâneleăapareăconformătabeluluiăurm tor:
Tabelulă7:ăStructuraăpopula ieiăpe sexeăşiădensitateaăpopula iei
Indicatori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Popula ieătotal:

2105

2068

2042

2013

1970

1946

1944

1913

- masculin

1015

995

984

970

963

951

953

945

- feminin

1090

1073

1058

1043

1007

995

991

968

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
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Structuraă peă sexeă aă popula ieiă comuneiă esteă echilibrat ,ă înă anulă 2021,ă
conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică,ădinăceiă1.913ăcâtăreprezint ă
num rulă totalăalălocuitorilor,ă 945ă persoaneă (49.4ș)ăsuntă b rba iă ȋiă968 (50.6%) sunt
femei.
Tabelul 8. Sporul natural în comuna, în perioada 2013-2019
Indicatori demografici
Num rulăn scu ilorăvii
Num răpersoaneădecedate
Sporul natural

2014
17
36
-19

2015
16
39
-23

2016
14
34
-20

2017
16
46
-30

2018
8
23
-15

2019
12
37
-25

2020
12
33
-42

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D

Sporul natural esteă indiceleă demografică careă caracterizeaz ă creȋtereaă sauă
sc dereaă num ruluiă uneiă popula ii.ă Acestaă reprezint ă diferen aă dintreă valorileă
natalit ii,ă respectivă aă num ruluiă n scu iloră viiă ȋiă valorileă mortalit ii,ă respectivă aă
num ruluiăpersoanelorădecedate,ăînăcursulăunuiăan.
Graficulă3.ăEvolu iaăindicatorilorădemograficiăînăperioadaă2013-2019

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Mişcareaă natural ,ă exprimat ă prină rataă sporuluiă naturală (sporulă naturală laă
1000ădeălocuitori),ărezult ăînăsolduriănegativeăpentruăseriaădeătimpăanalizat .ă
Natalitateaă aă înregistrat,ă înă intervalulă analizată oă evolu ieă oscilatorieă înă
perioada 2014-2020, cu valoreaă maxim ă înă anulă 2017ă deă 46ă n scu iă vii.ă Sc dereaă
natalit iiă ȋiă creȋtereaă mortalit iiă constituie,ă înă primulă rând,ă efectulă negativă ală
transferuluiămasivădeăpopula ieărural ăspreăoraȋ.
Deplas rileă cuă caracteră definitivă auă transformată comunaă analizat ă într-un
întinsă spa iuă exportatoră deă for ă deă munc ,ă reducândă treptată vitalitateaă biologic ă aă
colectivit iiăFântânele.
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Popula iaă uman ă reprezint ă ună sistemă dinamică supusă înă permanen ă
schimb riloră caă urmareă aă influen eiă miȋc riiă naturaleă (naȋterileă ȋiă decesele) ȋiă aă
miȋc riiămigratoriiă(imigr rileăȋiăemigr rile).ă
Conformă Institutuluiă Na ională deă Statistic ,ă situa iaă popula ieiă comuneiă
Fântânele, între anii 2014-2020,ăseăprezint ăastfel:
Tabelulă9.ăEvolu iaăpopula ieiăînădecursulăaniloră2014ă– 2020
C s torii
Divor uri

Popula ie

Stabiliriădeăre edin ăînălocalitate
Plec riăcuăre edin ădinălocalitate
Spor
Stabiliri cu domiciliul in localitate
Plec riăcuădomiciliulădinălocalitate
Spor
Sursa:

2014
14
2
5
27
-22
17
41
-24

2015
28
4
6
13
-7
13
26
-13

2016
23
2
1
16
-15
34
43
-9

2017
21
4
9
11
-2
32
45
-13

2018
34
7
32
11
21
39
48
-9

2019
24
5
45
23
22
55
31
24

2020
25
4
26
16
10
24
34
-10

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307B

Structuraă popula ieă peă sexeă seă poateă observaă în graficul de mai jos, putând
afirmaă c ă înă perioadaă 2014-2021,ă pondereaă dină totală popula ieă esteă înă favoareaă
popula ieiăfeminine.
Grafic.ă 4.ă Evolu iaă popula ieă peă sexe,ă înă comunaă Fântâneleă înă intervalulă 20142021

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Dină punctă deă vedereă ală sosiriloră ȋiă plec rilor,ă laă nivelulă comuneiă Fântânele,
pentruăperioadaăanalizat ă(2014-2020)ăseăconstat ăoăuȋoar ăinferioritateăaăcelorăcareă
seăstabilescăcuădomiciliulăînăcomun ,ăcomparativăcu ceiăcareăpleac ăcuădomiciliulădeă
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peă acesteă meleaguri.ă Înă anulă 2020ă seă înregistreaz ă ună num ră deă 34ă plec riă cuă
domiciliuădinălocalitateăȋiă24ăstabiliriăcuădomiciliu,ărezultândăastfelăunăsporămigratoriuă
negativ (-10ăpersoane)ăpentruăcomunaăanalizat .ă
Grafic.ă5.ăEvolu iaăstabilirilorăşiăplec rilorădinălocalitate,ăînăintervalulă2013-2019

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B

Seă poateă afirmaă c ă migra ia,ă privit ă caă miȋcareă înă spa iuă aă uneiă popula ii,ă
reprezint ă oă component ă principal ă aă acesteia,ă al turiă deă natalitateă ȋiă mortalitate.ă
Totuȋi,ăimportan aămiȋc riiămigratoriiăesteămaiăredus ,ădac ăavemăînăvedereăprocesulă
reproduceriiă popula iei,ă deoarece,ă prină intermediulă acesteiaă seă realizeaz ă numaiă oă
deplasare a unor efectiveădeăpopula ieădintr-oăcolectivitateăînăalta.ăEvolu iaăînătimpăaă
num ruluiă ȋiă structuriiă popula ieiă esteă ȋiă rezultatulă miȋc riiă migratorii.ă Miȋcareaă
migratorieă desemneaz ă formaă deă mobilitateă geografic ,ă careă const ă înă schimbareaă
statuluiăreziden ial. Datorit ăexisten eiă iăpermanentiz riiăfluxurilorădeăpopula ieăurbanrural s-aăînregistrat,ăînăultimulădeceniu,ăoăcre tereănumeric ă iăprocentual ăevident ăaă
num ruluiădeălocuitoriăprezen iăînăcomun .

3.10.ăFor aădeămunc
La nivelul comunei Fântânele îȋiă desfǎȋoarǎă activitateaă PF-uri, SRL-uri
avândă caă domeniuă deă activitateă comer ă ȋiă prestǎriă servicii,ă alimenta ieă publicǎ,ă
construc ii.
For aă deă munc ă dină comunaă Fântânele,ă esteă cuprins ă dină angaja iiă
Consiliuluiă Local,ă angaja iiă societ iloră comercialeă dină comun ă (buticuri),ă ȋiă celelalteă
societ iămaiăimportante.
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3.11.ăEduca ie
Procesulă deă înv
institu iiă deă înv

mântă înă comunaă Fântânele seă desfaȋoar ă înă cadrulă aă 2ă

mânt: o gr dini

(Gr dini aă cuă programă normală Fântânele)ă ȋiă oă

ȋcoal ă( coalaăGimnazial ăFântânele).
Înăacesteăinstitu iiăîȋiădesf ȋoar ăactivitatea unănum răde 15 cadre didactice
(la nivelul anului 2020 conform INSSE).
Infrastructuraăcareăasigur ădesf ȋurareaăprocesuluiădeăînv

mântăîn comuna

Fântânele este adaptat nivelelor: prescolar, primar si gimnazial.
Organizareaă re eleiă ȋcolareă aă unit iloră deă înv

mântă preuniversitară deă stată

pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei Fântânele esteăurm toarea:



Ȋcoalaăgimnazial ,ăcomunaăFântânele;
Gr dini aăcuăprogramănormal,ăcomunaăFântânele.

Foto: Institu iiădeăînv

mântă– comuna Fântânele
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Dină p cateă popula iaă ȋcolar ă esteă înă sc dereă laă nivelulă comunei,ă deă laă 203ă
eleviă înă anulă 2014ă laă 159ă eleviă laă nivelulă anuluiă 2020.ă Cauzeleă reduceriiă popula ieiă
ȋcolareă suntă multiple.ă Putemă amintiă sc dereaă natalit ii,ă fenomenulă deă migra ie,ă
precumăȋiădorintaăp rin ilorăcaăfii/fiiceleălorăs ăînve eăînăMizil.ă(distan aăfiindăunaărelativă
mic ăȋiădeciăuȋorăaccesibil )
Tabelulănr.ă10:ăSitua iaăînv
Înv

mântuluiădinăcomunaăFântânele

mânt

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Popula iaă colar

203

196

180

189

180

165

159

Copii inscrisi in gradinite

53

51

36

49

49

51

40

150

145

144

140

131

114

119

Elevi inscrisi in invatamantul primar si
gimnazial (inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv
invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial
(inclusiv invatamantul special)
Elevi inscrisi in invatamantul primar si
gimnazial

150

145

144

140

131

114

119

96

90

84

77

67

58

60

54

55

60

63

64

56

59

150

145

144

140

131

114

119

Elevi inscrisi in invatamantul primar

96

90

84

77

67

58

60

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial

54

55

60

63

64

56

59

Personal didactic

20

15

13

13

14

15

15

Invatamant prescolar

3

3

3

3

3

3

3

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv
invatamantul special)
Invatamant primar (inclusiv invatamantul
special)
Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul
special)

17

12

10

10

11

12

12

5

5

5

5

5

5

5

12

7

5

5

6

7

7

Invatamant primar si gimnazial

17

12

10

10

11

12

12

Invatamant primar

5

5

5

5

5

5

5

Invatamant gimnazial

12

7

5

5

6

7

7

S liădeăclas ăȋiăcabineteăȋcolare

13

12

12

12

12

12

12

Laboratoareăȋcolare

1

2

2

2

2

2

2

S liădeăgimnastic ă- total

2

2

2

2

2

2

2

Terenuri de sport

1

1

-

-

-

-

-

PC-uri – total

15

15

16

16

16

16

14

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar

Sursa: statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

3.12.ăCulte,ăcultur ăşiăart
În comuna Fântânele îȋiădesfǎȋoarǎăactivitateaăunăcǎminăcultural.ăÎnăcomunǎă
seămaiăaflǎăȋiăoăbibliotecǎăpublic .
Bibliotecaă comunal ă înzestreazǎă comunaă Fântânele cu 9.411 de volume
mândrindu-se cu 430 cititori activi la nivelul anului 2020.
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Culturaăşiăarta
Biblioteci – total - num r
Biblioteci publice - num r

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

Volume existente în biblioteci 11267 11267 11267 11267 9338 9411
numǎr activi la biblioteci – numǎră
509
491
494
411
402
409
Cititori
3010 2820 2392 2171 1795 1714
Volume eliberate – numǎră
1
1
1
1
1
1
Personal angajat în biblioteci
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A

Spiritualitatea crestin-ortodox

9411
430
1514
1

din comuna este reprezentata prin dou ă

parohii care au imprumutat unele elemente din cultul ortodox ȋi din folclorul tracic al
înaintaȋiloră noȋtriă reuȋindă s ă seă deosebeasc ă înă liniiă mariă ȋiă s ă creezeă astfelă stilulă
local original.
Bisericaăortodoxaă“AdormireaăMaiciiăDomnului”ăa Ungurenilor – satul
Fântânele;

Bisericaăortodoxaă“AdormireaăMaiciiăDomnului”
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Obiecte de patrimoniu pe teritoriul comunei Fântânele
Monumenteăȋiăsituriăclasate.ăInălistaămonumentelorăistoriceă2015,ăînăcomunaă
Fântâneleăseăg sescă6ăpozi iiăcuăsituri,ăansambluriăȋiămonumenteădeăarhitectur :
1. PH-I-s-B-16157, necropola, sat Bozieni, in vatra satului, in cimitirul vechi
2. PH-I-s-B-16176,ăsitulăarheologicădeălaăFantanele,ăsatăFantanele,ă„Catunulă
subă Deal” PH-I-s-B-16177, situl arheologic de la Fantanele, sat Fantanele, „Pe
Valcele”
3. PH-I-m-B-16177.01,ă asezare,ă sată Fantanele,ă „Peă Valcele” PH-I-m-B16177.02,ă asezare,ă sată Fantanele,ă „Ină cimitir” PH-I-m-B-16177.03, asezare, sat
Fantanele,ă„ăPeăValcele” PH-I-m-B-16177.04, asezare, sat Fantanele, „ Pe Valcele”
4. PH-II-m-B-16484,ăruineleăbisericiiă“AdormireaăMaiciiăDomnului”ăaăMazililor
PH-II-m-B-16483, biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Ungurenilor
Sursa: https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-PH.pdf

3.13.ăS n tate
Reformaă sistemuluiă deă sǎnǎtateă areă caă principaleă obiectiveă îmbunǎtǎ ireaă
stǎriiă deă sǎnǎtateă aă popula iei,ă creȋtereaă eficien eiă utilizǎriiă resurseloră ȋiă creȋtereaă
niveluluiăasisten eiămedicaleăacordateăpopula ieiăȋiăaăcalitǎ iiăserviciilorămedicale.
Mǎsurileă deă reformǎă privesc,ă înă principală restructurareaă moduluiă deă
organizareăȋiăfurnizareăaăserviciilorădestinateăîngrijiriiăsǎnǎtǎ iiăȋiăschimbareaămoduluiă
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deă finan areă aă activitǎ iiă ȋiă suntă centrateă peă introducereaă asigurǎriloră socialeă deă
sǎnǎtate.
Asigurarea serviciilor medicale în comuna Fântânele se face prin intermediul
celorădou ăcabineteămedicaleăindividuale.ăLaănivelulăcomuneiăfunc ioneaz ăunăcabinetă
stomatologică ȋiă oă farmacieă careă împreun ă deservescă nevoileă sanitareă aleă popula ieiă
comunei Fântânele.
Tabelulănr.ă11:ăSitua iaăsistemuluiădeăs n tateădinăcomun
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
S N TATE
Medici de familie-proprietateăpublic -num ră

1

-

-

-

-

-

-

Medici de familie-proprietateăprivat ă-num r

-

1

1

1

1

1

1

Personal mediu sanitar-sector publicpersoane

2

-

2

2

6

5

7

Personal mediu sanitar-sector privatpersoane

2

4

4

4

4

5

7

Stomatologi -sector privat-

1

1

1

1

1

1

1

Farmacisti - sector privat-

-

-

-

1

1

1

0

Cabinete medicale individuale (de familie) sector public

1

-

-

-

-

-

-

Cabinete medicale individuale (de familie)sector privat

-

1

1

1

1

1

1

Cabinete stomatologice - sector privat

1

1

1

1

1

1

1

Farmacii/puncte farmaceutice - sector privat

1

1

1

1

1

1

1

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108B

3.14.ăAsisten ǎăsocialǎ
Asisten aă social ă desemneazaă ună asambluă deă institutii,ă programe,ă masuri,
activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor,
comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care datorita unor
motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au
posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de
viata.
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni
realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in
vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si
protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si
promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile
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administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice
publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.
Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale – Legea
292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta, precum
si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei Aociale, este in
acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in
sens mai larg, cu principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de
fiinta umana si drepturile ei inalienabile.
Sistemulă Natională deă Asisten ă Social ă Reprezintaă ansamblulă deă institutiiă siă
masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale,
colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau
inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera
marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunitatilor.
Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala,
cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii
capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea
calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.
Serviciulă deă asisten ǎă socialǎă esteă organizată înă cadrulă primǎrieiă caă serviciuă
distinct.
Înă localitateă functioneaz ă ună Complexă deă Seviciiă Comunitare - Centru
Reziden ial pentru Persoane Vârstnice - Pensionari.

Foto: Complex de Sevicii Comunitare - CentruăReziden ialăpentruăPersoaneăVârstniceă- Pensionari –
comuna Fântânele
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3.15.ăAgricultur
Condi iileă geograficeă ȋiă climatericeă aleă zoneiă auă determinată locuitoriiă sǎă
practice o serie deă activitǎ iă predominantă agricoleă cumă ară fi:ă culturaă pomicolǎ,ă
cultivareaăplantelorăȋiăcreȋtereaăanimalelor.
Fondulă funciară ală comuneiă peă categoriiă deă folosin ǎă seă prezintǎă înă tabelulă
urmǎtor,ăastfel:
Tabelul nr. 12. Fondul funciar al comunei Fântânele la nivelul anului 2020
Agricultura

SUPRAFATA
AGRICOLA

2018

Suprafa aăarabilǎă- ha

987

Suprafa aă– pǎȋuniă– total - ha

128

Suprafa aă–fâne e– ha
Suprafa aă– vii ȋiăpepiniereăviticole

6
350

Suprafa aă– liveziăȋiăpepiniereăpomicoleă– ha
Total suprafa ǎăagricolǎ
Suprafa aăcuăpǎduriă– total – ha

6
1.477
128

Suprafa aăcuăape/bǎl iă- total – ha
Suprafa aăocupatǎăcuăconstruc iiă- total – ha
SUPRAFATA
NEAGRICOLA Suprafa aă– cǎiădeăcomunica iiăȋiăcǎiăferateă- total –
ha
Suprafa aă–terenuri degradateăȋiăneproductive- total –
ha
Totalăsuprafa ǎăneagricolǎ
TOTAL

5
84
62
16
295
1.772

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Modul de utilizare al terenurilor relev ă oă aă pondereă aă terenuriloră arabileă
de (55.7%) secondat ,ălaămereădistan ădeăviiăsiăpepiniereăviticoleă(19.75ș).
Pentruă Comunaă Fântânele,ă strategiaă dezvolt riiă agriculturiiă trebuieă s ă aib ă
în vedere:
- integrarea produc ieiă agricoleă cuă industriaă alimentar ,ă re eauaă deă
depozitare, transport;
- refacereaă efectiveloră deă animaleă pentruă satisfacereaă înă parteă aă cerin eloră
popula iei;
- realizareaăsecurit iiăalimentare;
- distribu ieă iăcomercializare,ăcorespunz torăcerin elorăde consum.
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Grafică 6.ă Pondereaă terenuriloră agricoleă şiă neagricoleă dină suprafa aă total ă aă
comunei Fântânele la nivelul anului 2020

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Grafică7.ăSitua iaăterenurilorăneagricoleăînăcomunaăFântânele , în anul 2020

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

3.15.1.ăProduc iaăvegetal
Înă ceeaă ceă priveȋteă cultura plantelor, comuna Fântânele seă remarc ă prină
suprafa aăagricola relativ mare de aproximativ 1.477 ha (83%).
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Principalele culturi agricole în comuna Fântânele sunt cele de: porumb
boabe, grâu ȋiăfloarea soarelui.
Anul

2021

Principalele
culturi în
Fântânele
Suprafa aă
cultivat ă(ha)
Produc iaă
ob inut ă(tone)

Porumb
boabe

Grâu

Orz

Orzoaic ă
de
prim var

Cartofi

Floarea
soarelui

289

308

59

1

5

62

578

1540

118

1

3

124

Sursa: Recensământul agricol 2021

La nivelul comunei Fântânele seă ramarc ă produc iileă buneă laă planteleă

leguminoase.ă Acesteaă auă fostă cultivateă peă suprafe eă relativă mari.ă Conformă dateloră
analizateăseăpoateăobservaăc ăpondereaăceaămaiămareăesteăde inut ădeătomate,ăcareă
al turiădeăceapa iăusturoi ocup ăintreaga suprafe
Anul

2021

destinat ăculturilorădeălegume.

Suprafa aăcultivat ă
(ha)

Produc iaăob inut ă
(tone)

Tomate

5

5

Ceap

3

2

Usturoi

2

1.7

Principalele culturi de legume
în Fântânele

Sursa: Recensământul agricol 2021

3.15.2.ăViticulturaăşiăpomicultura
În comuna Fântânele sectorulăviticolăȋiăpomicolăesteăfoarteădezvoltatăȋiăpoateă
reprezenta o oportunitate pentru locuitorii comunei.
În comuna Fântânele sectorulă pomicolă esteă foarteă dezvoltată ȋiă poateă
reprezenta o oportunitate pentru locuitorii comunei.ăProduc iaăob inut ăînăanulă2021 a
fost de aproximativ 63.7 tone.
Anul

2021

Principalele culturi pomicole în
Fântânele
Meri
Peri
Piersici
Caiȋiăȋiăzarz ri
Cireȋiăȋiăviȋini
Pruni
Nuci
Al iăpomiăfructiferiă(gutui,ămigdali,ăetc)
Pomi fructiferi-total

Num răpomi
525
110
530
450
880
965
254
160
3.874

Produc iaăob inut ă
(tone)
18
1.6
5
2.3
8.8
5
15
8
63.7

Sursa: Recensământul agricol 2021

Activitatea agricol ă seă desf soar ă înă principală înă gospod riileă individuale.ă
Predomin ăactivitateaădeăviticultur ,ăterenulădestinatăplantatiilorăcuăviiăfiindădeă 23,7%
din totalul de teren arabil. Face parte chiar din traseul turistic "Drumul Vinului", un
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proiect de anvergur ă regional ă lansată înă anulă 2004ă siă reluată deă Consiliulă Judeteană
Prahova.ă Drumulă Vinuluiă reediteaz ă ună segmentă maiă vechiă dintr-un drum folosit de
romani,ă careă traversaă toat ă Europaă siă str bateă podgoriiă renumiteă aleă judetului,ă
incluzând popasuri la conace,ăcurtiădomnestiăsiăm n stiri.
Anul
2021

Vi ădeăvie

Suprafa aărecoltat ă(ha)

Produc iaăob inut ă(tone)

Vii pe rod

349

2443

Sursa: Recensământul agricol 2021

Ca o activitate complementar ă activit iloră agricoleă tradi ionaleă ȋiă careă
beneficiaz ă deă elementeă valoroaseă aleă cadruluiă naturală ȋiă aleă fonduluiă deă locuită seă
poate dezvolta în comuna Fântânele agroturismul.
3.15.3. Zootehnia
Referitor la creşterea animalelor, comuna analizat ă prezint

o concentrare

însemnat ăaăovinelorăȋiăbovinelor,ăfaptăceăseătraduceăprinăproduc iiăpeăm sur .ăProduc iaă
animalier ăreprezint ăoăîndeletnicireădinăceleămaiăvechiătimpuri.ăLocuitoriiăcomuneiăauă
avută constantă înă aten ieă cunoaȋterea,ă reproducerea, creȋterea,ă alimenta ia,ă
ameliorareaăȋiăexploatareaăanimalelorădomestice.
Principalaăpreocupareăesteădeăcreȋtereăaăovinelor,ăaăbovinelorăȋiăînăsecundară
creȋtereaă p s riloră (g ini,ă gâȋte,ă ra e,ă curci)ăȋiăporcilor.ă Preocup rileă zootehniceă aleă
locuitorilor comunei Fântânele,ă nuă auă avută ȋiă nuă auă caracteră industrial,ă ciă maiă
degrab ăunulădeătipăgospod rescămaterializatăînăcreȋtereaăaă1-2 bovine, 1-2 porcine,
7-8 ovine, 10-15ăg ini,ă7-8ăra e,ăă4-6 curci etc.
Importan aăsectoruluiăzootehnicăesteădefinit ădeăfaptulă c ăproduseleăanimaleă
suntă deă interesă na ional,ă indispensabileă înă structuraă bunuriloră alimentareă necesareă
popula iei.
În acest sector se propune încurajarea zootehniei în localitate deoarece
de ineăimportanteăsuprafe eădeăp

uniă iăfâne e,ăcre tereaăgradului de valorificare a

poten ialuluiă zootehnic,ă m rireaă graduluiă deă ocupareă aă capacit iiă complexeloră
zootehnice.
M surileă careă voră sus ineă realizareaă obiectiveloră propuseă voră fiă deă natur ă
tehnic ,ă economico-financiar ă iă deă dezvoltareă aă exploata ieiă zootehnice. Efectele
acestorăm suriăvorăap rea,ămaiăalesăînăcadrulăsectoruluiăprivatăalăcre teriiăanimalelor,ă
prină m rireaă num ruluiă deă animaleă peă exploata ieă zootehnic ă iă îmbun t ireaă
condi iilorădeăcre tereă iăexploatareăaăanimalelor.
Efectivul de animale la nivelul comunei Fântânele este redat în tabelul
urm tor:ă
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Num r

Efective de animale în UAT Fântânele

Anul

2019

Bovine

136

Porcine

289

Ovine

1.399

P s ri

4.183

Caprine

543

Cabaline

36

Sursa: Recensământul agricol 2019

Activitateaă zootehnic ă este într-un regres continuu, determinat atât de
reorientareaălocuitorilor,ăcâtăȋiădeădispari iaăpopula ieiăvârstnice,ăȋiăp str toareădeătradi ii,ă
careămaiăpractic ăoăactivitateăînăsectorulăprimar.
Referitor la mecanizarea agriculturii,ădotareaăcuătractoareăȋi maȋiniăagricoleănuă
aăcunoscutăoăcreȋtereăaccentuat ăînăsectorulăprivat.ăNuăexist ăînădotareămaȋiniăsauăutilajeă
agricole.ă Înă cazulă majorit iiă popula ieiă ceă practic ă oă activitateă agricol ă înă perimetrulă
propriilorăgospod rii,ăseăutilizeaz ăgunoiulădeăgrajdăcaăȋiăîngr ȋ mânt.
Termenădejaăîncet enităînăalteă riămembreăU.E.,ădarăsubăaltăgenerică(agricultur ă
biologic ăsauăagricultur ăorganic ), agriculturaăecologic ăreprezint ăoănou ămodalitateă
deăproduc ieăagricol ,ăraportat ălaăoriceăsectorăagricol,ăceăaăprinsăconturăȋiălaănivelulă riiă
noastre.ă Produseleă ecologiceă comercializateă primescă oă etichet ă (siglaă „ae”)ă caă semnă
distinctiv de acreditare din partea MAPDR-ului,ă dară ȋiă caă elementă deă vizibilitateă pentruă
consumatori.

3.16. Economia
Analizaă realizat ă peă bazaă cifreloră statisticeă esteă doară unaă cantitativ ă eaă
bazându-seă peă num rulă agen iloră economici,ă ȋiă nuă peă cifraă deă afaceri,ă profită sauă
num rădeăangaja i.
Oă scurt ă analiz ă aă activit iiă sectoruluiă productivă înă comunaă Fântânele se
impuneădinădou ămotive:
•ădatorit ăcontribu ieiăsemnificativeăpeăcareăfunc ionareaăunorăastfelădeăentit iă
peăteritoriulăuneiălocalit iăîlăareăînăgeneralăpentruădezvoltareaă iăautonomiaărespectiveiă
comunit i;
•ă datorit ă faptuluiă caă aderareaă laă Uniuneaă European

seă materializeaz ă înă

fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de sectorul de
produc ie.
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Înă mediulă rural,ă seă desf ȋoar ă oă serieă deă activit iă neagricoleă (prelucrareaă
unoră materiiă primeă agricole,ă comer ,ă transporturiă etc.),ă careă auă ună impactă pozitivă
asupraăcomunit ilorărurale,ăcontribuindălaăasigurareaădeăvenituriăcomplementareăsiălaă
creȋtereaăgraduluiădeăutilizareăaăfor eiădeămunc .
Activitateaă industrial ă dină cadrulă comuneiă Fântânele esteă reprezentat ă prină
câtevaăunit iăeconomice,ăcareăprelucreaz ăînăgeneral resursele existente în teritoriu
ȋiăangajeaz ăoămic ăparteădinăpopula iaăactiv ăaăcomunei.ăComer ulăȋiăserviciileăsuntă
prezenteă înă comunaă Fântâneleă prină activit iă diversificateă oferiteă popula iei,ă astfel:ă
fabricareaă produseloră deă panifica ieă ȋiă patiserie,ă activit iă deă construc ii,ă zid rie,ă etc.ă
Micaă industrieă esteă reprezentat ă înă comun ă deă c treă societ iă comercialeă careă
desf ȋoar ăactivit iăprecum:
Nr.
crt
1.

Numele firmei

Profit (lei)

Cifra de afaceri
(lei)

OMEGA SERV SRL

2.939.220
722.699

2.

LORAZ SAFETY CONSULTING SRL

830.671
259.529

3.

VIERU ELITE GARDENS SRL

205.820

288.897

4.

ONE TOUCH SOLUTIONS & MANAGEMENT SRL

144.030

245.497

5.

MAVERIN SERV IMPEX SRL

101.467

6.

GUGU ROYAL TRANS SRL

96.701

508.822
601.758

7.

MARY DANI EXPEDITION SRL

92.354

8.

HANSEATICA CONSULTING IMPEX SRL

88.304

350.878
133.067

9.

POL FRUCT SRL

63.517

2.658.200

10.

YOUR LOGISTIC SRL

61.788

61.788

Sursa: https://www.listafirme.ro/prahova/FÂNTÂNELE/o1.htm

Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei Fântânele, pe termen
lungăȋiămediuăsunt:
- dezvoltareaăinfrastructuriiădeăbazǎ;
- relansarea turismului în general;
- creȋtereaăpoten ialului economic
- îmbunǎtǎ ireaăcalitǎ iiăvie ii;
- valorificarea produselorătradi ionaleătipăartizanat;
- creȋtereaăcompetitivitǎ iiăȋiăperforman elorăactivitǎ iiăîn industrie,ăinvesti iiăȋiă
înăspecialăînăagriculturǎ;
- stimulareaăspirituluiăîntreprinzǎtor;
- protejareaăȋiăconservareaăbiodiversifitǎ iiăȋiăaăhabitatului natural;
- energie electricǎă(modernizatǎăpeăstâlpiădeăbetonăȋiăiluminatăstradal);
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- asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în
localitate,ădarănuăexistǎăre eaădeăgaze);
- reabilitarea drumurilor;
- telefonia (vodafone).
Încurajareaă dezvoltǎriiă întreprinzǎtoriloră priva iă vaă trebuiă sǎă fieă oă politicǎă
prioritarǎă înă dezvoltareaă comunei,ă atâtă înă planificareaă urbanisticǎă ȋiă amenajareaă
teritoriuluiă câtă ȋiă înă politicaă fiscalǎ.ă Dezvoltareaă înă comunǎă aă miciloră întreprinzǎtori–
microîntreprinderi,ădarămaiăalesăaăîntreprinderilorămiciăȋiămijlociiă(IMMă– uri) – trebuie
sus inutǎă maiă alesă dacǎă acesteaă folosescă sauă antreneazǎă for aă deă muncǎă localǎă ȋiă
valorificǎăresurseănaturaleălocale.

3.17. Turism
Turismul este una din ramurile economice careăauăcunoscutăceaămaiărapidǎă
expansiuneă înă ultimeleă decenii.ă Motiva iileă turiȋtiloră suntă foarteă diverse:ă uniiă turiȋtiă
cautǎăodihnǎă iărelaxare,ăal iiăaventurǎ,ăuniiăturiȋtiăpreferǎănatura,ăînătimpăceăal iăturiȋtiă
vorăsǎădescopereălocuriănoiăsauăsuntăinteresa iădeăobiectiveleăculturală- istorice sau de
manifestǎrileă culturale.ă Refacereaă sǎnǎtǎ iiă seă numarǎă deă asemenea,ă printreă
motiva iileăturisticeăfrecventăîntâlnite.
Dezvoltarea turismului si agroturismului si exploatarea resurselor naturale
existente pot aduce oportunitati de dezvoltare ale comunei.
Conditiile naturale specifice comunei Fântânele, la care se adauga resursele
antropice (monumente cu valoare istorica de interes national si local), constituie
atractii deosebite cu rol esential in dezvoltarea turismului.
La nivelul comunei Fântânele pot fi practicate urmatoarele forme de turism
în functie de principala motiva ie:


turismul vini-viticol: în Prahova, Drumul Vinului reediteaz un segment

mai vechi dintr-un drum al vinului folosit de romani, care str batea Europa. Acesta
str bate podgoriile renumite ale jude ului ȋi include popasuri la conace, cur i
domneȋti ȋi m n stiri. Gra ieăpeisajuluiămirific,ăaăconditiilorădeăclim ăȋiăreliefădeosebită
deă propice,ă dealuriloră cuă oă flor ă ȋiă oă faun ă peă câtă deă bogatâă peă atâtă deă variat ,ă aă
tradi iiloră localeă înă cultivareaă vi eiă deă vie,ă comunaă Fântânele poateă deveniă oă zon ă
important ă peă hartaă turismuluiă uvală prahoveană i,ă deă ceă nuă peă ceaă aă turismuluiă
na ional.
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Sursa: http://www.romania-actualitati.ro/drumul_vinului_o_alternativa_la_turismul_traditional-66573

Drumulă treceă prină localit ileă Filipeȋtiiă deă Târg, B icoi, Boldeȋti, Bucov,
Pleaȋa,ăValeaăC lug reasc , Iord cheanu, Urla i, Ceptura, Fântânele, Tohani, Gura
Vadului,ăC lug reni,ăiarăpentruăaăexploataăînătotalitateă,,aurulălichid”,ăs-au introdus în
circuitul turistic vitivinicol cramele de la Urla i ȋiă Azuga unde sunt oferite spre
degustareă vinuriă ȋiă spumanteă excep ionale,ă înso iteă deă meniuriă câmpeneȋtiă
tradi ionale;


o alt ă activitateă turistic ă important ă esteă cicloturismul,ă ceă seă poate

realiza pe Drumul Vinului.ăÎnăcadrulăacestuiătraseuăseăpotăvizitaăcrameleădinăjude eleă
Prahovaădară iăBuz u,ă care printr-o politic ădeăpromovareămaiăincisiv ăpoateădeveniă
oăimportant ăzon ăturistic ăaăjude uluiănostru;


turismul de odihn ȋi recreere practicat în cea mai mare masura, mai

ales la sfârȋit de s pt mâna (deplas ri ale locuitorilor orasului la casele de vacan
din zona);



turismul cultural practicat de grupuri care pot vizita monumentele

istorice sau siturile arheologice, în cazul în care acestea sunt puse în valoare.
DEZVOLTAREăREGIONAL
În plan intern,ăConsiliulăLocalăFântânele,ăpromoveazǎădezvoltareaăeconomicoă
- socialǎ,ăȋtiinificǎăȋiăculturalǎădurabilǎăoptimǎăaăteritoriuluiăcuărespectareaăautonomieiă
ȋiăaăatribu iunilorăcomunei,ădarăînăcorelareăcuăprogramulȋiăplanulăregional,ăînăre eleădeă
dezvoltareăpolicentricǎ.ă

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
139

1.ăÎntǎrireaăȋiăextindereaăcooperǎriiăcuăinstitu iiăȋiăorganiza iiăinterna ionaleăȋiă
regionale;
2.ăDezvoltareaăeconomicǎăsustenabilǎăȋiăsprijinăpentruăIMM-uri;
3.ă Creȋtereaă competitivitǎ iiă ȋiă aă convergen eiă intra-regionale în privin aă
actului administrativ.
4.ăCreȋtereaăatractivitǎ iiăturisticeăȋiăimplicitădezvoltareaăserviciilorăturisticeăînă
comunǎ.ă
Turismulă pentruă oriceă aȋezareă constituieă oă alternativǎă pentruă zoneleă
defavorizateă sauă pentruă celeă afectateă deă restructurareă ȋiă somaj.ă Valoarea
poten ialuluiă turistică ală jude uluiă Prahovaă ȋiă stadiulă actuală deă valorificareă insuficientă
exploatat,ăpermiteăconturareaăunorădirec iiădeădezvoltare.
Concluzii:
Relansareaăactivit iiăeconomiceăaălocalit iiăseăpoateărealizaăprinăreactivareaă
unit ilorăeconomiceăexistente,ăcâtăȋiăprinăfacilitareaădezvolt riiăunorăunit iăeconomiceă
specializateăînăturismă(hotel,ămotelăȋiăcamping,ăpensiuniăagroturistice,ăvileădeăvacan ,ă
centruădeăinformareăturistic ),ăprecumăȋiăstimulareaăinvestitiilorăînăsociet iăcomerciale
cuăprofilădeăservicii,ăpromovareaăactivit ilorăindustrialeănepoluante.
Dezvoltareaăserviciilorăcomercialeăȋiăturistice,ăatâtăc treăagentiiăeconomiciăcâtă
ȋiăcatreăpopula ieătrebuieăs ăfieăoăprioritateăînădemersurileădeăstimulareăaăorganismeloră
locale,ă datorit ă resurseloră peă careă leă oferaă prină creareaă deă locuriă deă muncaă pentruă
popula iaăcomuneiăFântânele.
Datorit ă organiz riiă regionale,ă facilit iloră fiscaleă ȋiă avantajeloră oferite,ă laă
nivelulăzoneiăexist ăposibilit iămultipleădeăaăseăinvestiăînăturism.
Cadrulă naturală cuă valoareă deosebit ă favorizeaz ă dezvoltareaă turismuluiă deă
agrement.ăDeăasemeneaăseăpoateădezvoltaăȋiăagroturismul.
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la
nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism.
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3.18.ăAdministra iaăpublicǎ local ăă

Foto:ăsediulăPrim rieiăcomuneiăFântânele
Conducereaă Prim rieiă Comuneiă Fântânele esteă reprezentat ă deă c treă
domnul Primar Nitu Constantin,ă împreun ă cuă domnulă Viceprimară Tatrascu
Gheorghe Dumitru ȋiăSecretarăCraciun Issabela Florina.
Primǎriaă Comuneiă Fântânele esteă organizatǎă ȋiă func ioneazǎă potrivită
prevederilorăLegiiănr.ă215/2001ăprivindăadministra iaăpublicǎălocalǎ,ăcuămodificǎrileăȋiă
completǎrileăulterioare,ăOUGă57/2019ăȋiăînăconformitateăcuăhotǎrârileăConsiliuluiăLocală
Fântânele privindă aprobareaă organigramei,ă aă numǎruluiă deă posturiă ȋiă aă statuluiă deă
func iiăaleăaparatuluiăpropriuădeăspecialitate.
Primarul,ă viceprimarul,ă secretarul,ă împreunǎă cuă aparatulă propriuă deă
specialitate constituieă oă structurǎă func ionalǎă cuă activitateă permanentǎ,ă denumitǎă
PrimǎriaăComuneiăFântânele careăaduceălaăîndeplinireăhotǎrârileăConsiliuluiăLocalăȋiă
dispozi iileăprimarului,ăsolu ionândăproblemeleăcurenteăaleăcolectivitǎ iiălocale.
Consiliul Local Fântânele, prină primǎriaă comuneiă realizeazǎă atribu iileă
conferiteă deă Legeaă administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001ă cuă modificǎrileă ȋiă
completǎrileăulterioare,ăOUGă57/2019.
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ServiciileăfurnizateădeăPrimǎriaăcomuneiă Fântânele cetǎ enilorăseărealizeaz ă
prin intermediul compartimentelor (conform Organigramei Primariei Fântânele,
Anexa la HCL nr. 41/31.10.2018):
 Compartimentă

resurseă

umane,ă

petitii,ă

reclama ii,ă

transparen ă

decizional ,ăinforma iiăpublice;ă

 Compartimentăcadastru,ăagricotur ,ăregistruăagricol,ăstareăcivil ;

 Compartimentăasisten ăsocial ,ămanagementăunit iăarhivistice;

 Birou economico-financiară (Contabilitate,ă Taxeă siă imozite,ă Achizi iiă
publice;

 Compartiment urbanism;

 Compartiment tehnico-administrativ;
 Poli ieălocal ;
 Bibliotec ;

 Serviciul voluntar pentruăsitua iiădeăurgen a.
ORGANIGRAMA COMUNEI Fântânele

Sursa: date furnizate de Primaria comunei Fântânele
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Consiliul Local Fântânele este format din 11 consilieri locali. În urma
alegeriloră desf
astfel:









urateă înă anulă 2020,ă componen aă Consiliuluiă Locală Fântâneleă arat ă

4 consilieri PSD;
2 consilierI PNL;
1 consilier PER;
1 consilier ALDE;
1 consilier PRO ROMANIA;
1 consilier PMP;
1 consilieri PPU-SL. (conform datelor prelucrate de pe site-ul

http://www.primaria-FÂNTÂNELE.ro)
Mareaăproblem ăaăprimaruluiăȋiăaăAdministra ieiăPubliceălocaleăaăfostăȋiăvaăfiă
bugetulă local.ă Primarul,ă prină implicareaă saă direct ă ȋiă printr-oă bun ă colaborareă cuă
ConsiliulăJude eanăPrahovaăȋiăcuăDirec iaăGeneral ăaăFinan elorăPubliceăPrahova, a
încercată s ă g seasc ă toateă surseleă financiareă posibileă pentruă atingereaă obiectiveloră
de dezvoltare propuse.
Obiectiveleă realizateă suntă deă importan ă major ă pentruă strategiileă deă
dezvoltare propuse.
Importantăesteăc ăprimarulăacesteiăcomuneăaărealizatăacesteălucruriăcuămunc ă
asidu ăȋiăcuăresponsabilitate,ăcuăsprijinulăConsiliuluiăLocalăFântânele ȋiăalăangaja iloră
prim riei.ă
Potrivită legii,ă prim riaă comuneiă Fântâneleă îndeplineȋteă urm toareleă categoriiă
principaleădeăatribu ii:

 atribu iiă privindă organizareaă ȋiă func ionareaă aparatuluiă deă specialitateă ală

consiliuluiă local,ă institu iiloră ȋiă serviciiloră publiceă deă interesă locală ȋiă societ iloră
comerciale;

 atribu iiăprivindădezvoltareaăeconomico-social ăaăcomunei;

 atribu iiăprivindăgestionareaăpatrimoniului comunei;

 atribu iiăprivindăgestionareaăserviciilorăpubliceădinăsubordine;
 atribu iiăprivindăcooperareaăinter-institu ional ;
 alteăatribu iiăprev zuteădeălege.

Toateă informa iileă deă interesă publică utileă pentruă cet eniiă comuneiă suntă
prezentateă ȋiă actualizateă laă avizierulă dină holulă prim riei.ă Deă asemenea,ă peă site-ul
prim rieiăsuntăaduseălaăcunoȋtin aăcelorăinteresa iădiferiteăinforma iiădeăinteresăpublic:ă
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hot râriă aleă Consiliuluiă local,ă declara iiă deă avere,ă organigrama,ă programulă deă
func ionareă ală serviciiloră publice,ă dateleă deă contactă aleă institu ieiă ȋiă aleă
reprezentantului legal.
Prim riaădispuneădeăunăsistemăinformatizatăȋiădeăre eaădeăcalculatoare.ăExist ă
bazeă deă dateă laă nivelulă institu iei,ă îndeosebiă laă nivelulă serviciuluiă economică ală
prim riei.

3.19. Analiza SWOT
Vomă încercaă s ă stabilimă puncteleă tariă ȋiă slabeă aleă comunei,ă precumă ȋiă
oportunit ileăprezenteă iăviitoare,ădar,ăȋiăceăs-arăîntâmpla,ădac ăamăurm riăplanulădeă
dezvoltare propus de prezenta strategie.
Deă laă bună începută trebuieă spusă c ,ăf r ă oă strategie,ă nuă teă po iă niciă dezvolta,ă
niciă atrageă investitoriă ȋiă niciă fonduriă europene.ă Deă aceea,ă conducereaă prim rieiă
Fântânele aăîn elesăpericolulăȋiăaăfacutădemersuriăpentruărealizareaăacesteiăStrategiiă
deă Dezvoltareă Local .ă Ceeaă ceă dorimă noiă s ă eviden iem, sunt concluziile, analiza
informa iiloră cunoscuteă ȋiă sintezaă loră printr-oă alt ă perspectiv ,ă maiă aplecat ă spreă
dezvoltare,ă spreă cerin eleă secoluluiă XXI,ă spreă programeă ȋiă proiecte.ă Analizaă deă fa ă
st ălaăbazaăîntregiiălucr riăȋiăesteăformaămodern ădeăaăjustificaăproiecte.ăMareaăart ăaă
acesteiă analizeă esteă s ă transform m,ă ceeaă ceă pân ă ieriă eraă oă imposibilitate,ă într-o
victorie.
Oriceă comun ă trebuieă s ă asimilezeă ȋiă s ă promovezeă oă viziuneă strategic ă înă
ceeaă ceă priveȋteă dezvoltareaă saă înă viitor.ă Lips ă uneiă asemenea viziuni duce la o
activitateă administrativ ă haotic ,ă înă cadrulă c reiaă seă potă rataă oportunit iă ȋiă seă
consum ăira ionalăresurseăpre ioase.ăExperien aăinterna ional ăaăar tatăc ăproiecteleă
ȋiăprogrameleă opera ionaleăfunc ioneaz ă celămaiăbineă atunciăcând fac parte dintr-un
cadruăcoerentăȋiăcândăexist ăoăcoordonareălaănivelăstrategic.
Procesulădeăplanificareăstrategic ă(PPS)ăaăvizatădefinireaăreperelorăstrategiceă
deădezvoltareăaăcomunit iiăpeăoăperioad ădeă5-7 ani. Etapele metodologice principale
ale PPSă auă fostă urm toarele:ă realizareaă uneiă analizeă preliminare,ă stabilireaă viziuniiă
asupraădezvolt riiăstrategiceăaăcomunit ii,ăanalizaăsectorial ăaădomeniilorăstrategiceă
principaleăȋiăarticulareaădocumentuluiăstrategic.
Principiileă careă auă stată laă baz ă PPSă auă fostă asigurareaă validit iiă ȋtiin ifice,ă
implicareaă comunit ii,ă transparen a,ă obiectivitatea,ă coeren aă ȋiă continuitateaă
demersului.
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Pentruă aă daă roade,ă îns ,ă planificareaă strategic ă trebuieă înso it ă deă
promovarea,ălaănivelulăadministra ieiăpublice,ăaăunui management strategic integrat, la
toateă nivelurile,ă capabilă s ă identificeă ȋiă s ă speculezeă oportunit ileă ap ruteă înă
beneficiulăcomunit ii.
Analiza SWOT esteă oă metodologieă deă analiz ă aă unuiă proiect.ă Numeleă esteă
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunit i),ăThreats (riscuri).
Pentruă aă aveaă certitudineă c ă politicileă ȋiă programeleă existenteă corespundă
necesit ilorădeădezvoltareăaăcomunei,ăînăcadrulălimit rilorăimpuseădeăresurseleălocaleă
disponibileă ȋiă pentruă accesareaă fonduriloră prină careă Uniuneaă European ă sus ineă
politicaădeădezvoltareăregional ăs-aăimpusăelaborareaăstrategieiădeădezvoltareălocal ă
pentru perioada 2022-2027.Puncteleăforteăȋiăceleăslabeăsuntălegateădeăcomun ăȋiădeă
strategiileă acesteia,ă ȋiă deă modulă cumă seă compar ă cuă concuren a.ă Oportunit ileă ȋiă
amenin rileă vină dinspreă mediulă deă pia ă ȋiă dină direc iaă concuren ei;ă deă regul ,ă suntă
factoriă asupraă c roraă zona,ă înă general,ă nuă areă niciună control.ă Analizaă SWOTă iaă înă
considerareăorganizareaăaȋez rii,ăperforman eleăacesteia,ăproduseleăcheieăȋiăpie eleă
strategice.
Analizaă SWOTă permiteă concentrareaă aten ieiă asupraă zoneloră cheieă ȋiă
realizareaă deă prezum iiă(presupuneri)ăînă zoneleă asupraă c roraă exist ă cunoȋtin eămaiă
pu inădetaliate.ăÎnăurmaăacesteiăanalizeăseăpoateădecideădac ăzonaăîȋiăpoateăîndepliniă
planul,ăȋiăînăceăcondi ii.
Uneleă“oportunit i”ăȋiă„amenin ri”ăvorăap reaădină„puncteleătari”ăȋiă„puncteleă
slabe”ăaleăcomunei.
În urma analizei SWOT s-auăidentificatătreiăprincipiiăprioritareăcareăarătrebuiăs ă
stea laăbaz ăelabor riiăstrategieiăînăvedereaădezvolt riiădurabile,ăȋiăanume:

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
145

COMUNA FANTANELE

1.DEZVOLTAREăECONOMIC

2. DEZVOLTAREăINFRASTRUCTUR

3.CREȊTEREAăATRACTIVIT

IIă

Creareălocuriădeămunc

Competitivitate

Cultural

Programeădeăformareăprofesional

Confort social

Agrement

1. Via aăeconomic ăaăcomuneiăFântânele,ătrebuieărevigorat ăȋiădezvoltat ăînă
toateădomeniileăsale:ăagricultur ,ăviticultur ,ăzootehnie,ăindustrieăȋiăcomer .
Dezvoltareaă ȋiă diversificareaă activit iloră economiceă alternativeă careă s ă
asigureă venituriă ȋiă men inereaă popula ieiă înă comun ,ă investi iileă înă exploata iileă
agricole,ăconstruireaăȋiămodernizareaăîntreprinderilorălocale,ăcuăprec dereăsubăformaă
unor mici ateliereădeăartizanat,ămeȋteȋuguri,ăprelucrareaămateriilorăprimeăȋiăreciclareaă
deȋeurilor.
ConsiliulăLocalăvaătrebuiăs ăinvesteasc ăpentruărevitalizareaăvie iiăeconomiceă
aăcomunei,ăaceastaăfiindăprioritateaănum rulăunu,ădeoareceăproduceăefecteăbenefice,ă
atât asupraă comunit iiă locale,ă câtă ȋiă laă nivelă na ional.ă Oă economieă s n toas ă ȋiă
prosper ă aă comuneiă Fântâneleă ară determinaă oă creȋtereă aă bun st riiă membriloră ceă
alc tuiescăaceast ăcomunitate.
2.ă Infrastructuraă necesit ă îmbun t iriă continue,ă deă aceeaă investi iile trebuie
f cuteădup ăanumiteăcriteriiăeconomiceăastfelăîncâtăs ăproduc ăbeneficii:
- siguran aăȋiăsecuritateaălocuitorilorăcomuneiăîmpotrivaăcalamit ilor;
- raportulăvaloareaăinvesti ieiă/ăefecteăeconomicoă- financiare produse;
- raportul valoarea investi ieiă/ănum rulăbeneficiarilor.
Modernizareaăcontinu ăaădrumurilorălocaleăexistente,ăcareăs ăpermit ăaccesulă
cet enilorălaădrumurileăpublice,ăjude eneăȋiăna ionale,ăalimentareaăcuăap ăpotabil ăȋiă
gaze naturale a satelor din comuna Fântânele, prin modernizareaă re eleiă deă ap ,ă aă
rezervoareloră ȋiă capt riloră deă ap ă potabil ,ă construireaă re eleiă deă canalizareă ȋiă
amenajareaă sta iiloră deă epurareă aă apeloră uzateă ȋiă tratareaă acestora,ă înă paralelă cuă
realizareaăunorăproiecteăintegrateădeăinfrastructur ă- care vor contribui la ameliorarea
ȋiă conservareaă protec ieiă mediului,ă suntă obiectiveă majoreă ceă trebuieă corelateă cuă oă
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serieădeăm suriăcareăs ăvizezeăîmbun t ireaăprelucr riiăȋiăcomercializ riiăproduseloră
agricole.
3. Conex factorului economic, un alt punct important pentruă creȋtereaă
atractivit iiăcomuneiăîlăconstituieăfacilit ileăculturaleăȋiădeăagrementăpeăcareăleăofer ă
sauăpeăcareăarăputeaăs ăleăofereăcomuna,ăastfelăîncâtăconfortulăsocialăalălocuitorilorăs ă
fieăîmbun t it.ă
Înă celeă ceă urmeaz ă neă propunemă analizaă situa ieiă locale,ă dină perspectivaă
poten ialuluiăinvestitorăînăeconomiaălocal ăaăcomuneiăFântânele.
Atragereaă deă întreprinz toriă vaă generaă ocupareă profesional ,ă venituriă
crescuteă aleă locuitorilor,ă oă utilizareă maiă eficient ă aă resurseloră locale,ă apari iaă
resurseloră financiareă necesareă demar riiă unoră proiecteă deă reabilitareă /ă extindereă aă
infrastructuriiăfiziceăȋiăsociale,ădeăprotec ieăaămediuluiăpentruăpromovareaăzonei,ăetc.
Analizaăîȋiăpropuneăoăprezentareăaăpunctelorătari,ăslabe,ăaăoportunit ilorăȋiăaă
riscurilorăcareădetermin ăspa iulăgeograficăȋiăsocio-uman al comunei Fântânele, fiind
împ r it ă peă capitoleleă deă maiă jos,ă înă vedereaă atrageriiă investitoriloră ȋiă investi iiloră înă
zon .
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1.ăAGRICULTUR ăŞIăDEZVOLTAREăRURAL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Suprafa aă teritorială administrativǎă aă
comunei Fântânele este de 1.772 ha este
împǎr itǎă în:ă terenă arabilă 987ă ha,ă p duriă 128ă
ha,ăviiăsiăpepiniereăviticoleă350ăha,ăpǎȋuniă128ă
ha;
2. Poten ială agricolă ridicată (existen aă culturiloră
agricole);
3. Existen aăsuprafe elorădeăpǎȋuniăȋiăfâne e
4. Posibilitateaă
extinderiiă
activit iloră
agrozootehnice;
5. Comuna Fântânele face parte din
Asocia iaă Grupulă deă Ac iuneă Local ă
Meleagurile Cricovului
6. Proprietateaă privat ă asupra terenului
suprafe eiăagricoleăȋiăaăefectivuluiădeăanimale;
7. Utilizarea redusǎă aă pesticideloră ȋiă
îngrǎȋǎmintelor;
8. Condi iiă naturaleă propiceă dezvolt riiă
agriculturiiă capabileă s ă ob in ă produseă
ecologice;
9. Costuriăsc zuteăpentruăterenurileăagricole;
10. Produc iiăsemnificativeădeăpomiăfructiferi;
11. Poten ială pentruă dezvoltareaă unuiă puternic
sector zootehnic;
12. Existen aă for eiă deă muncǎă disponibilǎă laă
costuri rezonabile;
13. Existen aăfor eiădeămunc ăînăcomun ;
14. Dezvoltareaă durabil ă aă agriculturiiă ȋiă prină
utilizareaăredus ăaăîngr ȋ mintelor.

1. Competitivitateaă redus ă aă produc ieiă
agricole;
2. Infrastructuraăslabădezvoltat ;
3. Agriculturaă practicat ă esteă unaă deă
subzisten ;
4. Ponderea mare a persoanelor vârstnice
careălucreaz ăînăagricultur ;
5. Înă sectoareleă dină agricultur ă utilareaă
tehnic ăesteăprecar ;
6. Promovareaă insuficient ă aă zoneiă ruraleă
ȋiăaăproduselorăspecifice;
7. Crizaărela iilorădeăproduc ie;
8. Sistemulă deă colectare,ă prelucrareă ȋiă
valorificareă superioar ă aă produseloră
specificeăseăfaceăînăcantit iămici;
9. Imposibilitateaă produc toriloră agricoliă
deă aă acumulaă capitală ȋiă deă aă demaraă
activit iă careă s ă leă aduc ă venituri
suplimentare.
10. Fondurile financiare insuficiente pentru
modernizareaă ȋiă populareaă infrastructuriiă
zootehnice;
11. Crizaămijloacelorădeăproduc ie;
12. Grad scâzut de mecanizare;
13. Promovareaă insuficient ă aă produseloră
alimentareăȋiănealimentareătradi ionale;
14. Lipsaăinov riiăînăagricultur ;
15. Dificult iă
deă
comercializareă
aă
produc ieiăagricole;
16. Serviciileă deă consultan ă seă confrunt ă
cuănum rulăsc zutădeăspecialiȋti.
AMENINTARI

OPORTUNIT

I

1. Existen aă Planuluiă Na ională Strategică
pentruăDezvoltareăRural ;
2. Investi iileă dină agricultur ă ȋiă practicareaă
agriculturii moderne, de mare productivitate;
3. Existen aă
uneiă
finan riă
europeneă
importanteă pentruă agricultur ă intiteă peă
categorii specifice;
4. Aprobareaă Programuluiă Na ională – Cadru
deăRestructurareăȋiăModernizareăaăunorăunit iă
deăprofilăzootehnicăȋiădinăindustriaăalimentar ;
5. Sprijinul oferit de AFIR cu privire la
accesarea fondurilor europene;
6. Înfiin areaă complexeloră agrozootehniceă
pentruăcreȋtereaăanimaleloră(ovineăȋiăbovine);
7. Înfiin areăfermeăapicole;
8. Promovarea produseloră tradi ionaleă localeă

1. Num rulă deă concuren iă înă creȋtereă
pentru produsele agroalimentare de pe
pia aăUniuniiăEuropene;
2. Fenomeneă naturale:ă inunda ii,ă eroziuneă
ȋiăalunec riădeăteren;
3. Migra iaă for eiă deă munc ă ȋiă p r sireaă
activit ilorăagricole;
4. Declinulă cercet riiă – dezvolt riiă înă
vitivultur ălaănivelăna ional;
5. Orientarea tinerilor spre alte domenii de
activitate;
6. Dezechilibrulă accentuată întreă pre urileă
imputuriloră tehnologiceă (îngr ȋ minte,ă
pesticide,ă semin e,ă lucr riă mecanice)ă ȋiă
pre urile de valorificare a produselor
agricole a determinat în ultimele decenii o
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peăpia aăregional ;
9. Dezvoltareaăagriculturiiăbioăȋiăeco;
10.Existen aă cadruluiă legislativă pentruă
întemeiereaă ȋiă dezvoltareaă exploat riloră
agricole;
11.Accesarea Fondului European Agricol
pentruă Dezvoltareă Rural ă ȋiă Fonduluiă
European pentru Pescuit pentru proiectele de
investi ii.

puternic ă decapitalizareă aă produc toriloră
agricoli;
7. Creȋtereaăsuprafe eiăterenurilorăagricoleă
neutilizate;
8. Absen a unui cadru legal pentru
protejareaăproduc ieiăagricoleăinterne;
9. Cadrul legislativ instabil;
10.Slabaăinformareăaăproduc torilorăagricoliă
cu privire la normele europene;
11.Concuren aă reprezentat ă deă comuneleă
învecinate;
12.Resurse financiare reduse pentru
finan areaă ȋiă co-finan areaă proiecteloră
finan ateă prină Fonduriă Structurale, Fonduri
deăCoeziune,ăFEADRăȋiăFEP;
13.Cunoȋtin eă
sumareă
legateă
deă
elaborareaă ȋiă implementareaă proiecteloră
finan ateă dină Fonduriă Structurale,ă Fonduriă
deăCoeziune,ăFEADRăȋiăFEP.
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2.ăINFRASTRUCTUR ăŞIăMEDIU
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Localit iă apar in toareă în num ră deă 2:ă
Fântânele,ăcaăreȋedin ădeăcomun ;
2. Existen aă unoră legǎturiă directeă întreă
comunaăFântâneleăȋiămunicipiulăPloieȋti;
3. Cǎiă deă acces: DN1B, DJ 149, DJ 102K
si DJ 238;
4. Comuna Fântânele face parte din
Asocia iaă Grupulă deă Ac iuneă Local ă
”ValeaăBudureascaă”.
5. Existen aăsistemuluiădeăcanalizare;
6. Existen aăuneiăsta iiădeăepurareăȋiătratareă
a apelor uzate
7. Gospod riileă racordateă laă re eauaă
electric ăînăprocentămare;
8. Procentămareădinăstr ziăasfaltate;
9. Existen aă re eleloră deă cabluă TVă înă
comuna Fântânele;
10.Existen aă infrastructuriiă deă telefonieă
mobil ă ȋiă fix ă înă comunaă Fântâneleă înă
procent mare;
11.Re eaădeăiluminatăpublic;
12.Eforturiă aleă autoritǎ iloră localeă deă
aplicareă riguroasǎă aă legisla ieiă privind
protec iaămediului;
13.Dezvoltareaă re eleiă deă operatoriă deă
transport particulari,ăînăjude ;
14.Existen aă
alimentǎriiă
cuă
apǎ,ă
electricitate;
15.Existen aăunit ilorămedicaleăumane.
16.Alimentarea cu gaze naturale a satelor
componente
OPORTUNIT I

1. Toateă localit ileă ducă lipsǎă deă spa iiă verziă
amenajateăȋiăplanta iiădeăprotec ie;
2. Dezinteresulă agen ilor economici pentru
protejareaă mediuluiă ȋiă creȋtereaă calit iiă
acestuia;
3. Dotareaă
necorespunz toareă
cuă
echipamente;
4. Slabǎă diversificareă aă societ iloră înă
domeniileăindustrieiăuȋoareăȋiăalimenta iei;
5. Colectareaă neselec ionatǎă aă deȋeurilor,ă înă
vederea reciclǎrii,ă refolosirii,ă recuperǎriiă sauă
valorificǎriiălor;
6. Interesulă sc zută ală agen iloră economiciă înă
protec iaămediuluiăînconjur tor;
7. Educa iaăecologic ăesteăsuperficial ;
8. Insuficientaă preocupareă aă agen iloră
economiciă înă recuperareaă ȋiă refolosireaă
ambalajelor.
9. Infrastructuraădeătransportăslabădezvoltat ;
10.Colectareaă ȋiă depozitareaă deȋeuriloră înă
locuriă careă nuă respect ă legisla iaă european ă
de mediu;
11.Dotareaă
necorespunz toareă
cuă
echipamente;
12.Educa iaă
ecologic ă
superficial ,ă
neimplicarea factorilor de decizie în formarea
unor opinii viguroase;
17.Colectareaă neselec ionat ă aă deȋeurilor,ă înă
vedereaă recicl rii,ă refolosirii,ă recuper riiă sauă
valorific riiălor.

1. Poiecte pentru canalizare ce pot fi
depus;
2. Modernizarea drumurilor comunale;
3. Extindereaă ȋi modernizarea trotuarelor
înăcomun ;
4. Extindereaă re eleiă deă canalizareă ȋiă aă
sta ieiă deă epurareă înă paralelă cuă realizareaă
unoră proiecteă integrateă deă infrastructur ă
careă voră contribuiă laă ameliorareaă ȋiă
conservareaăprotec ieiămediului;
5. Îmbun t iriă funciareă în
vederea
asigur riiă ȋiă amenaj riiă pajiȋtiloră necesareă
asigur riiăhraneiăanimalelor;
6. Modernizarea infrastructurii rutiere prin
programeăjude ene;
7. M rirea suportului financiar acordat de
Uniuneaă
European ă
prină
Fonduriă
Structuraleă pentruă finan areaă proiectelor de

1. Resurse financiare insuficiente pentru
finan areaă ȋiă co-finan areaă proiecteloră
finan ateăprinăFonduriăStructurale,ăFonduriădeă
Coeziune,ăFEADRăȋiăFEP;
2. Distrugereaă p duriloră dină extravilanulă
comunei
3. Cunoȋtin eăsumareălegateădeăelaborareaăȋiă
implementareaă proiecteloră finan ateă dină
Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADRăȋiăFEP;
4. Informa iiă sumareă legateă deă normeleă
europene de mediu în rândul IMM;
5. Cunoȋtin eă insuficienteă legateă deă
elaborareaă ȋiă implementareaă proiecteloră
finan ateă dină Fonduriă Structurale,ă Fonduriă deă
Coeziune,ăFEADRăȋiăFEP,ăpentruăproiecteădeă
infrastructur ăȋiămediu;
6. Schimb rileăclimatice;

AMENINTARI
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infrastructur ăȋiămediu;
8. Posibilitateaăacces riiăunorăprogrameădeă
finan areă comunitareă aleă Uniuniiă Europeneă
pentruăsprijinireaădezvolt riiăinfrastructuriiăînă
mediul rural, în special FEADR.

7. Riscurileădeămediu:ăinunda ii,ăalunec riădeă
teren; eroziunea solului, seceta, cutremurele;
8. Defriȋ rileănecontrolate;
9. Instabilitateaălegisla iei;
10.Indiferen aăfa ădeăprotec iaămediului.
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3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. For aădeămunc ăexistent ăȋiănefructificat ă
laăvaloareaăreal ;
2. Existen aă uneiă comunit iă deă afaceriă
localeăreprezentat ăprinăsociet iăcomerciale;
3. Prezen aă unoră activit iă economiceă
neagricole în ultimii ani;
4. For ǎădeămuncǎădisponibilǎ;
5. Parcul Industrial;
6. Existen aă re eleloră deă comunica iiă
(telefonie, internet, cablu);
7. Ob inereaă produseloră ecologiceă prină
existen aăpoten ialului;
8. Poten ială deă dezvoltareă aă turismuluiă înă
zon
9. Ob inereaă produseloră ecologiceă prină
existen aăpoten ialului;
10.Spa iiă ȋiă terenuri disponibile pentru
dezvoltǎriăantreprenoriale;
11.preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiiloră noiă ȋiă pentruă activitateaă deă
cercetare – dezvoltare;
12.Existen aă înă localitateă aă agen iloră
economici,ă careă ajutǎă laă dezvoltareaă
localitǎ iiă ȋiă laă creareaă deă noi locuri de
muncǎ.
13.Preocuparea
pentru
introducerea
tehnologiiloră noiă ȋiă pentruă activitateaă deă
cercetare-dezvoltare.

1. Resurse financiare la nivel local
insuficienteăpentruăsus inereaăȋiăpromovareaă
unorăinvesti ii;
2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitateă ȋiă eficien ă economic ă
sc zut ;
3. lipsa unui management calitativ la nivelul
afacerilor mici;
4. inexisten aă unoră formeă deă promovareă aă
comuneiă pentruă creȋtereaă numǎruluiă deă
turiȋtiăpeăteritoriulăacesteia;
5. Infrastructuraă deficitar ă deă asisten ă
pentru afaceri;
6. Lipsaăinvesti iilorăstr ine;
7. lipsa canalelor de colectare a produselor
agricole;
8. Absen a implement riiă sistemuluiă deă
calitateăînăcadrulăproceselorădeăproduc ieăȋiăaă
produselor;
9. Informareaăsuccint ăcuăprivireălaănormeleă
europene;
10.Absen aă implementǎrii sistemului de
calitateăînăcadrulăproceselorădeăproduc ieăȋiăaă
produselor;
11.Venituriămiciăaleăpopula iei;
12.Informareaăsuccintǎăcuăprivireălaănormeleă
europene;
13.Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitateă ȋiă eficien ǎă economicǎă
scǎzutǎ;
14.Inexisten aă unor contacte mai strânse
întreăadministra ieăȋiăagen iiăprivate;
15.Scǎdereaă niveluluiă deă pregǎtireă ală
resurselor umane;
16.Spirit antreprenorial local redus;
17.Lipsaă unuiă sistemă informa ională adecvată
sus ineriiă activitǎ iloră dină toateă ramurileă
economiei, în vedereaă diversificǎriiă gameiă
serviciilorăȋiăactivitǎ ilorăproductive;
18.Lipsaă unoră investi iiă economiceă deă tipă
parteneriat public – privat;
19.Lipsaă uneiă strategiiă deă marketingă locală ȋiă
insuficientaă promovareă aă produseloră ȋiă
serviciilor locale.

OPORTUNIT

I

1. Dezvoltareaă ȋiă diversificareă serviciiloră
productive;
2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre
mediul urban spre comunitatea din



AMENINTARI

1. Legisla iaăînăcontinu ăschimbare;
2. Oferte de creditare greu accesibile
(garan iiămari);
3. Num rulăînăsc dereăaăpopula ieiăactive.
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Fântânele ;
3. Punereaălaădispozi ieădeăterenuriăȋiăspa iiă
dină comun ă careă potă fiă folositeă pentruă
dezvolt riăantreprenoriale;
4. Valorificare resurselor locale, realizând
produc iiăceăiauăcaleaăoraȋului;
5. Participarea la târguri de profil;
6. Programe
guvernamentale
pentru
încurajareaă ini iativeloră locale,ă înă specială înă
domeniulă dezvolt riiă zootehnieiă ȋiă aă
infrastructurii aferente;
7. Existen a resurselor locale, care pot fi
valorificateălaăpoten ialulămaximăalălor;
8. Programeă na ionaleă deă sprijinireă aă IMMă
prin acordarea de granturi;
9. Posibilitateaă acces riiă crediteloră cuă
dobând ă subven ionat ă pentruă creareaă deă
noiălocuriădeămunc ăînămediulărural;
10.Valorificareaă tradi iiloră localeă înă diverseă
activit iăeconomice;
11.Programe guvernamentale în derulare de
sus inereăaăsectoruluiăIMM;
12.Asisten ă financiar ă dină parteaă Uniuniiă
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri
Structurale,ăFonduriădeăCoeziune,ăFEADRăȋiă
FEP;
13.Încheiereaă deă parteneriateă aă autorit iloră
locale,ăcuăinvestitoriălocaliăsauăstr ini.

4. Datorit ă
infrastructuriiă
socialeă
neadecvate,ăraportateălaăpoten ialulăcomuneiă
investitoriiă auă ună interesă sc zută pentruă
începereaăafacerilorăînăcomun ;
5. Nivelulă sc zută ală taxeloră ȋiă impoziteloră
locale;
6. Rataăridicat ăaădobânziiălaăcredite;
7. Creȋtereaă ponderiiă munciiă laă negru,ă cuă
efecte negative asupraă pie eiă muncii,ă
economieiă localeă ȋiă asisten eiă socialeă înă
perspectiv ;
8. Crizaă economic ă laă nivelă globală dară ȋiă
na ional;
9. Receptivitateă ȋiă flexibilitateă sc zut ă aă
popula ieiă localeă laă cerin eleă noiă aleă pie ei,ă
careă determin ă înă timpă decalajeă economiceă
mari.
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4.ăEDUCA IEăŞIăCULTUR
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existen aăunit ilorăȋcolare;
2. Suficientaăcuprindereăaăpreȋcolarilorăprină
existen aăgr dini elor;
3. Existen aă c minuluiă cultural,ă ȋiă aă uneiă
biblioteci;
4. Rezultate bune obtinute de elevii din
comuna;
5. Programeădeăinvesti iiăpentruăreabilitareaă
infrastructuriiăeduca ionale;
6. Aplicarea
unor
programe
pentru
stimulareaăprocesuluiădeăînv areăcontinu ;
7. Implementarea programelor de integrare
a copiilor de etnie înă unitǎ ileă învǎ ǎmantuluiă
obligatoriu;
8. Majoritatea locuitorilor comunei au un
nivelă ridicată deă preg tireă ȋcolar ă ȋiă
profesional ;
9. Managementă ȋcolară adecvată înă unitǎ ileă
deăînvǎ ǎmantăpublic;
10. Reducereaă numǎruluiă deă eleviă ceă revină
la un cadru didactic;
11. Spiritualitateaă creȋtin-ortodox ă dină
comun ăesteăreprezentat ăprintr-o parohie.
12. Autoritǎ iă localeă deschise,ă interesateă deă
procesul educativ

1. Scaderea calitatii invatamantului la nivel
national cu repercursiuni la nivel local;
2. Sc dereaă demografic ă aă popula ieiă vaă
conduce la micȋorareaăpopula ieiăscolarizateă
în înv mântulăprimarăȋiăgimnazial;
3. Lipsaă unoră politiciă educa ionaleă careă s ă
fieăcorelateăcuăcerereaădeăpeăpia aămuncii;
4. Costul ridicat al programelor de educatie
profesionala a adultilor;
5. Lipsaăpsihologilorăȋcolari;
6. Lipsaăspa iilorădeăjoac ăpentruăcopii;
7. Cadre specializate care fac naveta.
8. Sistemăeduca ionalăincompletă– nuăexistǎă
programeădeăpregǎtireăpeătotăparcursulăvie ii;
9. Scǎdereaă niveluluiă deă pregǎtireă ală
resurselor umane;
10. Gradul de acoperire relativ ridicat a
posturiloră didacticeă dină ȋcoliă cuă cadreă
suplinitoare;
11. Procentajul relativ ridicat de elevi
ȋcolariza iă înă învǎ ǎmǎntulă cuă claseă
simultane;
12. Dotǎriă limitateă careă sǎă sprijineă
performan aăȋcolarǎ;
13. Lipsa
programelor
de
calificare,
recalificareăpentruăȋomeri;
14. Inexisten aă unoră programeă educativeă
pentru popula ie;
15. Inexisten aă unoră programeă deă tipulă aă
douaăȋansǎ;
16. Spa iiădeăjoacǎăpentruăcopiiăinsuficiente;
17. Inexisten aă unuiă centruă deă excelen ǎă
pentru copii cu rezultate bune;
18. Lipsaă mǎsuriloră privindă prevenireaă
abandonuluiăȋcolar.

OPORTUNIT

I

1. Corelareaăsistemuluiăna ionalădeăeduca ieă
cuăcerin eleăeuropeneăînădomeniu;
2. Investi iiăprivateăînădomeniulăeduca iei;
3. Construireaădeănoiăspa iiădeăjoac ăpentruă
copii;
4. Realizarea de mini-terenuri pentru
activit iăsportive;
5. Reabilitareaăc minuluiăcultural;
6. Reabilitareaăgr dini elor;
7. Existen aă unoră programeă comunitareă ȋiă
na ionaleă deă asigurareă aă accesuluiă laă
educa ieăpentruăpopula iileădezavantajate
8. Politiciă deă stimulareă aă ocup riiă posturiloră

AMENINTARI
1. Sc dereaă graduluiă deă instruireă ȋcolar ă aă
popula ieiătinere;
2. Sc dereaă natalit iiă datorat ă ȋiă lipseiă deă
coeren ăaăpoliticilorăsociale;
3. Gradă ridicată deă p r sireă timpurieă aă
sistemeloră deă educa ieă
iă formareă
profesional ăcontinu ;
4. Necorelarea între politica de reorganizare
aă sistemuluiă deă educa ieă iă investi iileă
realizate;
5. Bugetă
înc ă
insuficientă
alocată
înv mântuluiă publică generândă fenomeneă
deă dotareă material ă laă limitaă necesaruluiă
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vacanteă pentruă cadreleă didacticeă ȋiă aă unit iloră sauă recurgereaă laă finan areă
men ineriiăcadrelorăcalificate.
paralel ăprinăaportulăfamiliilor;
6. Plecarea cadrelor didactice din sistemul
deăînv mânt.
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5. RESURSE UMANE - PIA AăMUNCII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Popula ieă stabil ă înă Comunaă Fântâneleă înă
num rădeă1.913ă(laă1ăianuarieă2020)ădinăcareă
945ădeăsexămasculinăȋiă968ădeăsexăfeminin;
2. Popula iaăapt ădeămunc ăînăprocentămare;
3. Autorit ileă publiceă localeă dotateă cuă re eaă
deăcalculatoare,ăinternetăȋiăserviciiăgestionateă
cu sistem IT;
4. Personalăcalificatălaănivelădeăprimǎrie;
5. Transpare taă
func ionǎriiă
sistemuluiă
institu ionalăpentruăfiecareăangajat
6. Specialiȋti în domenii variate de activitate
cum ar fi: agricultur ,ăsilvicultur ăȋiăpescuit,ăînă
industrieă ȋiă construc iiă precumă ȋiă înă sectorulă
ter iar;
7. Rataădeăactivitateăȋiădeăocupareăridicate;
8. Ospitalitateaărecunoscut ăaălocuitorilor;
9. For aă deă munc ă poart ă amprenta
caracteristicilor economiei rurale predominant
agricole
10.Num ră relativă redusă ală persoaneloră inapteă
deămunc ;
11.Nivelăalăȋomajuluiămaiăredus;
12.Infrac ionalitateaă extremă deă redus ă înă
comun .
13.Seăacordǎămareăaten ieăseviciilorăsociale;

1. Preg tireaă ȋcolar ă ȋiă deci nivelul de
educa ieăalăpopula ieiăruraleămultămaiăredusă
decât în mediul urban;
2. Migrarea persoanelor tinere spre mediul
urbană ȋiă str in tate,ă maiă cuă seam ă aă celoră
cuăpreg tireăprofesional ăînalt ;
3. Perturbarea structurii pe sexe;
4. Locuitorii zonei au o capacitate
financiar ărelativăsc zut ;
5. Adaptareaă maiă lent ă aă popula ieiă ruraleă
matureă ȋiă vârstniceă laă schimb rileă ȋiă
provoc rileă lumiiă actuale,ă înă general,ă ȋiă laă
fenomenulă mobilit iiă ȋiă reconversieiă
profesionale, în special;
6. Generalizarea
procesului
de
îmb trânire.
7. Capacitateaă financiarǎă relativă scǎzutǎă aă
locuitorilor zonei;
8. Sporulă naturală negativă influen eazǎă
dezvoltareaăviitoareăaăcomuneiăprinătendin aă
deăîmbǎtranireăaăpopul ieiăȋiăscǎdereaăfor eiă
deămuncǎ;
9. Lipsaă unoră locuriă deă muncǎă înă domeniulă
activitǎ ilorăproductiveăȋiăaăserviciilor;
10.Numǎră destulă deă mareă ală popula ieiă
dezocupate;
AMENINTARI

OPORTUNIT

I

1. Implicareaă
autorit iloră
localeă
înă
problemeleăcomunit ii;
2. Gradăredusădeăocupareăprofesional ,ădeciă
poten ială importantă ală for eiă deă munc ă locale,ă
la salariiăcompetitiveălaănivelăregională(fa ădeă
poliiădeăcreȋtere);
3. Exemple de succes ale unor localnici cu
ini iativ ;
4. Existen aăStrategieiăNa ionaleăAntis r cie;
5. Gradărelativăredusădeăinadaptareăsocial ăaă
locuitorilor comunei;
6. Fondurile comunitare puse la dispozi ieăînă
domeniul social;
7. Posibilitateaă acces riiă unoră programeă deă
finan areă guvernamentaleă pentruă reconversieă
profesional ă ȋiă creareaă deă noiă locuriă deă
munc ăpentruăȋomeri.
.

1. Ieȋireaă persoaneloră calificateă dină via aă
activ ,ă ceeaă ceă duceă laă micȋorarea
num ruluiăacestora;
2. Fenomenulă deă reducereă aă popula ieiă
rurale;
3. Îmb trânireaădemografic ;
4. Creȋtereaă ponderiiă munciiă laă negru,ă cuă
efecteă negativeă asupraă pie eiă muncii,ă
economieiă localeă ȋiă asisten eiă socialeă înă
perspectiv ;
5. Dispari iaă tradi iiloră locale,ă oă dat ă cuă
trecerea timpului;
6. Majorareaănum ruluiăȋomerilorăînărândulă
tinerilorăabsolven i.
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CAPITOLUL 4.ăStrategiaădeădezvoltareăpropus
4.1. Viziuneaăcomunitar
Unaă dintreă celeă maiă importanteă etapeă înă programareaă strategic ,ă ceă areă locă
pe parcursul sau chiar în urmaăefectu riiăaudituluiăteritorialăcareăofer ăinforma iileădeă
baz ă cuă privireă laă situa iaă comunit iiă înă cauz ,ă esteă consultareaă public .ă Acestă
proces,ă prină careă practică areă locă consultareaă locuitoriloră comunit ii,ă areă rolulă deă aă
realiza un tablou detaliată ală realit iloră vie iiă înă comunitate,ă identificândă atitudini,ă
aȋtept ri,ă intereseă ȋiă convingeriă aleă locuitoriloră privindă chestiunileă legateă deă situa iaă
actual ă ȋiă dezvoltareaă aȋteptat ă aă comunit iiă lor.ă Deă asemenea,ă acestă procesă areă
avantajul de a asiguraăpremiseleăpentruăalegereaăȋiăprioritizareaăcorect ăaădirec iiloră
deă dezvoltareă ȋiă deă investi ii,ă înă acelaȋiă timpă responsabilizândă ȋiă implicândă directă
cet eniiă înă dezvoltareaă comunit iiă lor,ă sim indu-se astfel parte a acestui proces de
evolu ie.ă Cercetareaă realizat ă laă nivelulă comuneiă Fântânele,ă jude ulă Prahovaă aă
înregistratăopiniileăȋiăatitudinileăpopula ieiă,ăcuăprivireăla:ă








satisfac iaăfa ădeăvia ăȋiăserviciileăpubliceălocale;
condi iiădeăvia ăȋiămigra ie;
încredereăînăinstitu iiăȋiăparticipare cet eneasc ;
percep iaăschimb rilorăȋiăaăpoten ialuluiădeădezvoltareăalăcomunei.

Înăprocesulădeăconsultareăpublic ăaălocuitorilorăcomuneiăFântânele s-a utilizat
pentruăculegereaădatelorăanchetaăcaămetod ădeăcercetareăcalitativ ,ăiarăinstrumentulă
folosit aăfostăchestionarul.ăÎnăceeaăceăpriveȋteătipulădeăinterviuăutilizat,ăs-a optat pentru
interviulă fa -năfa ă asimilată uneiăconversa iiă sauă uneiădiscu iiăverbaleă cuă persoaneleă
intervievate.ă Acestă tipă deă interviuă permiteă operatoruluiă oă maiă bun ă coordonareă aă
discu iei,ă îlă ajut ă înă observareaă elementeloră deă exprimareă paraverbal ă ȋiă elimin ă
dificult ileă deă comunicareă cauzateă deă inexisten aă sauă deă caracterulă precară ală
mijloaceloră deă comunicareă laă distan .ă Totodat ,ă înă prim ă faz ă s-a optat pentru
interviul individuală sauă personal,ă careă d ă oă not ă deă originalitateă ȋiă confer ă
personalitateă r spunsuriloră dateă deă intervieva i,ă înă timpă ceă înă cazulă unuiă interviuă deă
grupă subiec iiă ară puteaă fiă tenta iă s ă imiteă comportamentulă altoră subiec iă sauă s ă îȋiă
ascund ă adev rateleă r spunsuri,ă sim indu-seă inhiba iă deă prezen aă ȋiă r spunsurileă
celorlal iăindiviziă intervieva iă dină grup.ă Dup ă finalizareaă etapeiăinterviuriloră individualeă
s-auă organizată dou ă sesiuniă deă focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea
agriculturiiă ȋiă dezvoltare,ă participan iiă fiindă înă principală reprezentan iă aiă autorit iiă
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publice.ăÎnăceeaăceăprive teătehnicaădiscu ieiăȋiăorientareaăacesteia,ăghidulădeăinterviuă
pe care s-aă elaborată studiulă aă fostă deă tipulă semistructurat,ă r mânândă laă latitudineaă
operatorului dac ă utilizeaz ă sauă nuă anumiteă întreb riă ȋiă momentulă înă careă eleă suntă
adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului
iăseăofer ăunăanumităgradădeălibertateăînădesf ȋurare,ăputândăs ădecid ăasupraăc roră
subiecte/itemiă s ă insisteă ȋiă careă dină acesteaă potă fiă omise.ă Înă cazulă unoră astfelă deă
interviuriă semistructurateă posibilitateaă deă comparareă eă redus ,ă iară întreb rileă - cheie
pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – int ă esteă formată dină locuitoriiă comuneiă
Fântânele care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu o imagine
maiă vast ă asupraă vie iiă înă comun ă sauă asupraă domeniuluiă loră deă activitate,ă lideriă deă
opinieă înă comunitate,ă oameniă respecta iă înă sat,ă oameniă aleă c roră realiz riă auă ună
impact accentuatăasupraăcomunit iiăînăansamblu.ăDeăasemenea,ăunăaspectăimportantă
ală alegeriiă grupuluiă int ă aă fostă gradulă deă disponibilitateă ală persoaneloră pentruă aă
participaă laă studiu,ă fiindă vorbaă despreă oă participareă integrală voluntar ,ă f r ă motiva iiă
exterioare imediate,ă singuraă „recompens ”ă fiindă posibilitateaă exprim riiă opinieiă ȋiă
particip riiă laă evolu iaă înă bineă aă comunit iiă dină careă facă parte.ă Prină urmareă criteriileă
statisticeă uzualeă (vârst ,ă profesie,ă studii,ă sex)ă auă oă valoareă pură informativ ,ă f r ă aă
avea un impact direct asupra rezultatelor studiului. Ghidul de interviu utilizat este
compusădină7ăpuncteăgenerice,ă careă urm resc,ă înă mareăparte,ă identificareaă deă c treă
intervieva iă aă dou ă direc iiă principale:ă peă deă oă parte,ă problemeleă actualeă cuă careă seă
confrunt ăcomunaălorăȋi,ăpeădeăalt ăparte,ăavantajeleăpeăcareăleăprezint ălocalitatea,ă
careă auă poten ialulă deă aă fiă transformateă înă oportunit iă deă dezvoltareă socioă –
economic:
I.

Teritoriul

II.

Popula iaă

III.

Activit iăeconomiceă

IV.

Organizareăsocial ă iăinstitu ional ă

V.

Analizaăgeneral ăaăcomuneiă

VI.

Politicaălocal ăactual ălaănivelulăcomuneiăFântânele

VII. Strategie dezvoltare

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
158

Analizaă urm toareă eviden iaz ă r spunsurileă celoră 100ă deă responden iă laă
nivelulă ntregiiăcomuneăFântânele.ăRǎspunsurileădinăgraficeleăurm toareăsuntăpunctul
deăpornireăalăprezenteiăStrategiiădeăDezvoltareăLocal ,ădorin eleălocuitorilorăfiindăunulă
dintreă ceiă treiă vectoriă careă stabilescă direc iileă deă dezvoltareă pentruă perioadaă 2022 2027.ă Deoareceă nă acestă subcapitolă suntă prezentateă rǎspunsurileă responden ilor din
ntreagaăcomunǎ,ăfiecareăgraficăvaăfiăanalizatăseparat.
Infrastructuraă deă transportă iă deă utilit iă esteă primulă punctă peă careă lă vomă
analiza.ă Situa iaă actual ă aă drumuriloră esteă considerat ă foarteă grav ă deă c treă 5șă siă
grav ă deă c treă 18șă dintreă locuitoriiă responden i.ă Lipsaă fonduriloră pentruă investi iiă ceă
auă marcată ultimiiă aniăaă dusă deă asemeneaă laă agravareaă situa ieiădrumuriloră existenteă
pe raza comunei.

i în ceea ce prive teă infrastructuraă deă utilit iă observ mă ună gradă ridicată deă
mul umireă aă cet enilor,ă cauzată deă prezen aă sistemeloră deă alimentareă cuă ap ă siă
nemul umireăcauzat ădeălipsaăsistemuluiădeăalimentareăcuăgazeănaturale.ă22șădintreă
ceiăchestiona iădorescăextindereaăre eleiădeăap ,ăiară93șădorescăînfiin areaăre eleiădeă
gaze în localitatea Fântânele.
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Strânsă legateă deă lipsaă re eleiă deă alimentareăcuă ap ă i gaz este i lipsa apei
caldeăînălocuin e.ăAceastaăesteăconsdierat ăaăfiăoăproblem ăfoarteăgrav ădeăc treă52șă
dintreălocuitori.ăC lduraăînălocuin eăesteăoăproblem ăgrav ăpentruă54șădintreăcet eni.ă
R spunsurileă favorabileă laă aceast ă întrebareă seă datoreaz ă dot riloră cuă sobeă aleă
gospod riilor.ă Locuin ele din Fântânele auă fieă centraleă peă lemne,ă fieă înc lzireă prină
sobeădinăteracot ăcu lemne/gaze.
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Aproximativ 15% dintre responden iăresimtălipsaăcanaliz riiădreptăoăproblem ă
foarteăgrav .ăDinăacestămotivăStrategiaădeăDezvoltareăLocalǎăpentruăperioadaă2021ă 2027ă

iă propuneă caă prioritateă executareaă iă punereaă nă func iuneă aă re eleiă deă

distibu ieăaăgazelorănaturale,ădeoareceăexisten aăutilit ilorăspore teăcondi iileăînăcareă
locuitoriiă comuneiă Fântâneleă î iă desf

oar ă activit ileă zilnice.ă Modernizareaă iă

dotareaăcomuneiăcuăutilit iăpoateăsporiăpeătermenămediuă iălungănum rulăpersoaneloră
interesateăs ăinvesteasc ăînăcomunaăFântânele.
Re eauaă de iluminată publică stradală satisfaceă nevoileă aă 94șă dină popula ie.ă
Existen aă celoră 6șă dintreă locuitoriă careă nuă suntă mul umi iă deă acestă aspectă ală
infrastructurii de utilit iăesteăcauzatădeănecesitateaămoderniz riiăre eleiă iădeăfaptulăc ă
sunt necesareă lucr riă pentruă introducereaă sistemeloră ecologice.ă Suntă deă asemeneaă
necesareă lucr riă deă extindereă ȋiă modernizareă (panouriă fotovopltaice)ă aă re eleiă
existente,ă cauzateă deă faptulă c ă vitezaă deă dezvoltareă aă zoneiă reziden ialeă dep

e te

capacitateaăautorit ilorălocaleădeăextindereăaăre elelorădeăutilit i existente.

Stareaă actualǎă aă comuneiă dină punctă deă vedereă ală curǎ enieiă localitǎ iiă iă ală
mijloaceloră deă transportă nă comună esteă bunǎ,ă 45șă dintreă locuitoriă fiindă mul umi iă deă
cur eniaă dină localitateă i 39% de mijloacele disponibile pentru deplasare prin
transportul în comun.

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
161

Ună gradă ridicată deă mul umireă seă poateă observaă i în ceea ce prive te
protec iaă mediului.ă M suriă suplimentareă pentruă împiedicareaă devers riloră ilegaleă peă
sol ce duc la poluarea pânzei freaticeăsuntărecomandateăpentruăperioadaăurm toare.

Atât din punct de vedere al mijloacelor de petrecere a timpului liber pentru
copii,ă câtă

iă pentruă adul i,ă 62șă respectivă 64șă dintreă responden iă considerǎă

insuficienteăspa iileăamenajateălaăoraăactualǎ.
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Numǎrulă insuficientă ală locuriloră deă muncǎă disponibileă laă nivelulă comuneiă
Fântânele duceă laă ună numǎră mareă de omeri,ă deă persoaneă asistateă socială iă deă
persoaneă careă beneficiazǎă deă ajutoareă pentruă cǎldurǎă nă timpulă anotimpuluiă rece.ă
Lipsa locurilor de muncǎă produceă oă stareă de nemul umireă popula ieiă iă esteă
consideratǎă oă problemǎă foarteă gravǎă iă gravǎă deă cǎtreă 54ș,ă respectivă 32șă dintreă
locuitori. Numǎrulămareă deă persoaneă s raceă dină comunǎă esteă alarmantă pentruă 91șă
dintre locuitori.

Infrastructura educa ionalǎăacoperǎă năprezentănevoileăpopula iei.ăAtâtăstareaă
coliloră iă aă grǎdini elor,ă câtă iă numǎrulă unitǎ iloră deă nv

mântă aflateă peă razaă

comuneiă Fântâneleă auă dusă laă rǎspunsuriă pozitiveă aleă responden ilor.ă Peste 43%
dintreă ceiă chestiona iă suntă mul umi iă a adară deă clǎdirileă iă dotǎrileă actualeă aleă
infrastructuriiăeduca ionale.
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Amplasareaă geograficǎă aă comunei,ă faceă caă inclusivă accesulă copiiloră laă
unitǎ ileădeă nvǎ ǎmântăsǎăfieăunulărelativăfacil.ă53șădintreăresponden iăsuntămultumi iă
deă num rulă deă unit i deă înv

mântă existenteă pentruă pre colari,ă iar 65% dintre

responden iă consider ă num rulă actuală ală colilor existente în comuna Fântânele ca
fiind suficient.
Siguran aăstr ziiămul ume teănevoileăactualeăaleămajorit iiălocuitoriloră(54ș).ă
Prezenta Strategieă propuneă caă proiectă pentruă cre tereaă niveluluiă deă siguran ă peă
str ziăintroducereaădeăsistemeăvideoăpentruămonitorizareaădrumurilorăcomunale.
Înăplus,ăînăcolaborareăcuălucr toriiăpostuluiădeăpoli ieăcomunal ăFântânele,ăseă
pot crea campanii de educare i informareăaăcet eniloră i în special a minorilor din
localitate,ăpentruăprevenireaăfenomenuluiăinfrac ional.
Num rulă extremă deă redusă ală unit iloră sanitareă i a serviciilor sanitare
disponibileăpeărazaăcomuneiăFântânele,ădistan aămareăfa ădeăcelămaiăapropiat spital,
lipsaă dot riloră corespunz toareă pentruă serviciiă medicaleă deă urgen ă faceă caă 72șă
dintreăresponden iăs ăconsidereăsitua iaăactual ăaăspitaleloră(aăserviciilorămedicale)ăcaă
fiindăgrav ăsauăfoarteăgrav .
Rela iaă dintreă autorit ileă publiceă localeă iă cet eniă esteă considerat ă foarteă
bun ă siă bun ă deă c treă 77șă dintreă locuitori.ă Acestă lucruă arat ă oă deschidereă aă
autorit iloră pentruă comunicareaă cuă cet enii,ă pentruă rezolvareaă problemeloră
comunit ii.

Fondul locuibil actual iă stareaă locuin eloră deă peă raza comunei Fântânele
esteămul umitorăpentruă57șădintreăceiăchestiona i.
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Prezentulăstudiuă aăavută caă scop,ă peă lâng ă identificareaă dorin eloră i nevoilor
de dezvoltare ale locuitorilor, i depistarea gradului de mul umireăpeăcareăace tia îl au
fa ădeăpropriaăocupa ie,ănivelădeătrai,ăfa ăde propriaălocuin .ăÎnăurm toareleăgraficeă
suntăprezentateărezultateleăob inuteălaănivelulăcomunei Fântânele:

În ceea ce prive teă elementeleă externeă mediuluiă familiar,ă observ mă deă
asemenea un grad ridicat de mul umireă ală cet eniloră dină Fântânele. Peste 91%
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dintreăresponden iăauăr spunsăc ăsuntămul umi iăatâtădeăveciniiăpeăcareăîiăau,ăcâtă i de
activitateaăprim rieiă i de comuna Fântânele per ansamblu.
Pentruăidentificareaăsitua ieiăactualeăaăimaginiiăautorit ilor Publice Locale din
comuna Fântânele, respondentilor le-auă fostă adresateă treiă intreb ri.ă Scopulă aă fostă
identificareaă eventualeloră necesit iă deă înt rireă aă capacit iiă administrativeă

i

îmbun t ireaă rela iiloră iă aă fluxuluiă deă informa iiă întreă Prim rieă iă cet eniiă dină
Fântânele.

Înăultimulăană48șădintreăceiăchestiona iăauăfostănevoi iăs ăapelezeălaăinstitu iaă
Prim rieiăpentruăaărezolvaădiverseăprobleme.ăDintreăace tia 7șănuăauăfostămul umi iă
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deămodulăînăcareăauăfostătrata iădeăangaja iiădinăPrim rie. Acesta este motivul pentru
careă prezentaă Strategieă propuneă solu iiă inclusivă pentruă înt rireaă capacit iiă
administrative,ă pentruă formareaă personaluluiă dină Prim rieă i pentru dezvoltarea
comunic riiăînăcadrulăinstitu iei.
Fiindă oă comunitateă foarteă mic ă cuă oă popula ieă redus ,ă locuitoriiă auă dreptă
principal ăsurs ădeăinforma ieăprivitorălaănout iădinăcomunitateăsauăac iuniăîntreprinseă
deă Prim rieă vecinii.ă Peă loculă doiă seă situeaz ă laă egalitateă sediulă Prim rieiă iă edilulă
comunit ii,ă primarul.ă Faptulă c ă 21% dintreă locuitoriă auă dreptă surs ă deă informareă
primarulăesteăună lucruăfoarteă bunăpentruă imagineaă Prim rieiă iăpentruă modulăînă careă
comunicarea are loc în comuna Fântânele.
Scopulă principală ală prezentuluiă studiuă aă fostă identificareaă direc iiloră deă
dezvoltare, a aăcumăsuntăeleăperceputeădeăc treălocuitori.ăÎntrebareaă„ceăv ădori iăcelă
maiă multă deă laă autorit ileă locale?”ă aă fostă oă întrebareă deschis ,ă f r ă varianteă deă
r spuns,ă tocmaiă pentruă aă nuă influen aă alegerileă cet enilor.ă Toateă r spunsurileă dină
chestionare auă fostă centralizate,ă ierarhizateă înă func ieă deă gradulă deă repetabilitateă i
expuseăînăgraficulăurm tor.
La dorin aăautorit ilorăpubliceălocale,ăînăchestionarăauăfostăintroduseăîntreb riă
care au avut ca scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor. Rezultatele
chestionaruluiăprivindăStrategiaădeădezvoltareălocal ăsuntăsintetizateămaiăjos:
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Nr.
crt

Întrebarea

Foarte
Oarecare
Important
important
importanță

Puțin
Lipsit de
important importanță

NS/
NR

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectul de
Înfiin are re ea inteligent de
alimentare i distribu ie cu gaze
naturale în comuneleă Lapoş,ă
C lug reni.ă Guraă Vadului,ă Vaduă
S pat,ă Jugureni,
Fântânele
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Extindere re ele de ap
i
canalizare etapa a II-a Comuna
Fântânele,
jude ulă Prahova
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Modernizare coal
i gr dini
în comuna Fântânele pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Modernizareă c mină cultural
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Modernizareă baz ă sportiv
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Dotarea
cu
echipamente
informatice
în
vederea
îmbun t irii
serviciilor
din
cadrul administra iei publice
locale în comuna Fântânele
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Modernizare drumuri de interes
local în comuna Fântânele
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Construire rigole carosabile
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Construire
sala
de
sport
multifunc ionalaă înă comunaă

83

17

-

-

-

-

58

39

3

-

-

-

65

35

-

-

-

-

65

21

24

8

2

-

45

21

24

8

2

-

71

18

11

-

-

-

65

24

11

-

-

-

61

28

10

1

-

-

56

23

18

2

1

-

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
168

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Fântânele
prin
Compania
Na ionalaă deă Investi ii pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectul de
Formareă profesional ă pentruă
personalul din aparatul de
specialitate al primarului pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Modernizareăbaz ăinformatic ăînă
institu iileă publiceă aleă comunei
Fântânele pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Întocmire/actualizare PUG în
comuna
Fântânele
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Achizi ionareă deă tableteă şiă
dispozitive electronice pentru
înv mântă
înă
comunaă
Fântânele pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Implementare
sistem
de
monitorizareă iă supraveghereă
video
a
comunei
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Înfiin areă
a
Registrului
Electronic
National
al
Nomenclatoarelor
Stradale
(Renns) din Fântânele pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Implementare
a
Registrului
Agricol National (RAN) pe raza
U.A.T.
Fântânele
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Înfiin are trotuare pe raza U.A.T.
Fântânele pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă

45

15

27

13

-

-

46

16

24

14

-

-

32

25

24

14

3

2

80

10

7

3

-

-

70

23

7

-

-

-

24

36

25

9

4

2

39

40

7

5

6

3

59

41

-

-

-

-

65

24

11

-

-

-
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Realizarea de parteneriate în
vedereaădezvolt riiăcomuneiădină
punct de vedere economic,
socială
şiă
sportiv
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Înfiin areaă unuiă târgă comunală
pentru desfacerea produselor
agricoleă şiă aă celoră deă origineă
animal
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Lucr riă
deă
înregistrare
sistematic ă
peă
sectoareă
cadastrale
în
cadrul
programuluiă
na ională
deă
cadastruă şiă carteă funciar ă
(intabulareă
gratuit ă
aă
terenurilor) pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Promovarea traseului turistic inutulă
Vinului
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Achizi ionareaă deă mobilieră
stradală (b ncu e,ă coşuriă deă
gunoi, ghivece cu flori) pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Încurajareaă
şiă
sus inereaă
popula ieiă activeă înă vedereaă
particip riiă laă cursuriă deă
calificareă şiă reconversieă socială
sus inuteă deă furnizoriiă deă
formareă profesional
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă
Construire
centru
de
desf şurareă activit iă didacticeă
deă tipă “Şcoalaă dup ă şcoal ”
pentru
dezvoltarea
comunei?pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Modernizare
centru
civic

61

21

18

-

-

-

37

25

22

7

5

4

55

34

7

4

-

-

40

15

24

12

6

3

41

18

31

10

-

-

62

38

-

-

-

-

56

23

18

2

1

-
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Fântânele, Parc Central pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Dezvoltareaă unoră programeă şiă
activit iă
diverseă
pentruă
protec ieă mediului
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Promovareaă oportunit iloră deă
finan areă pentruă reîmp durireaă
suprafe elor pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deăă
Achizi ionare/instalare panouri
fotovoltaice
pentru
energie
electric ă înă institu iileă publice,ă
parcuri,ă intersec ii,ă terenuriă deă
sport
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Realizareă re eaă WIFIă înă comunaă
Fântânele, pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Amenajarea
drumurilor
din
comun ă înă vedereaă înfiin riiă
pistelor pentru biciclete pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati c ă esteă proiectulă deă
Amenajareaăacostamentelorăşiăaă
şan urilor/intr riloră
înă
gospod rie pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considera iă c ă esteă proiectulă deă
Modernizareaă parcuriloră şiă aă
locuriloră deă joac ă deă peă razaă
comunei
Fântânele
în
perspectivaă dezvolt riiă comuneiă
FÂNTÂNELE?
Cât
de
important
considera iă c ă esteă proiectulă deă
Achizi ionareă
platformeă
colectareă
selectiv
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considera iă c ă esteă proiectul de

32

25

24

14

2

1

38

21

26

15

-

-

41

33

18

5

3

-

39

40

7

5

3

-

53

27

15

5

-

-

80

10

7

3

-

-

61

37

2

-

-

-

64

28

8

-

-

-

66

29

4

1

-

-
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35.

36.

37.

38.

Înfiin areaă şiă dotareă laboratoareă
deă specialitateă înă şcoli:ă chimie,ă
fizic ,ă biologie,ă informatic
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Arhivarea documentelor pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideratiă c ă esteă proiectulă deă
Achizi iaă deă utilajeă şi accesorii
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considera iă c ă esteă proiectulă deă
Desf şurareaă deă campaniiă deă
informareă şiă conştientizareă cu
privire la riscurile abandonului
şcolar înă ă perspectivaă dezvolt riiă
comunei Fântânele?
Cât
de
important
considera iă c ă esteă proiectulă deă
Modernizare teren de sport
Scoala Gimnaziala Fântânele
înăăperspectivaădezvolt riiăcomuneiă
Fântânele?

38

23

20

16

3

-

77

20

3

-

-

-

70

23

7

-

-

-

66

29

4

1

-

-

NS/NR – NUăȋtiu/NUăr spund
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1.

Dină ceiă chestiona i,ă 83șă consider ă foarteă importantă proiectulă privindă

Înfiin are re ea inteligent

de alimentare

i distribu ie cu gaze naturale în

comuneleă Lapoş,ă C lug reni.ă Guraă Vadului,ă Vaduă S pat,ă Jugureni, Fântânele
pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.

2.

Proiectul de Extindere re ele de ap

i canalizare etapa a II-a

Comuna Fântânele, jude ulăPrahova este considerat foarte important pentru 58% ȋiă
important pentru 39% dinăpopula iaăintervievat .
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3.

Proiectul de Modernizare coal

i gr dini

în comuna Fântânele

esteăconsideratăfoarteăimportantăpentruă65șădinăpopula iaăintervievat .

4.

Modernizareăc minăcultural este considerat un proiect forte important

pentru 65șăȋiăimportantăpentruăînc ă30șădinăsubiec ii intervieva i
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5.

Modernizareă baz ă sportiv este considerat un proiect forte important

pentru 45șăȋiăimportantăpentruăînc ă21șădinăsubiec iiăintervieva i.

6.

Dină subiec iiă chestiona i,ă 71șă suntă deă p rereă c ă proiectulă deă Dotarea

cu echipamente informatice în vederea îmbun t irii serviciilor din cadrul
administra iei publice locale în comuna Fântânele este foarte important pentru
dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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7.

Modernizare drumuri de interes local în comuna Fântânele este

considerat un proiect forte important pentru 65șă ȋiă importantă pentruă înc ă 24% din
subiec iiăintervieva i.

8.

Proiectul de Construire rigole carosabile este considerat foarte

important pentru 61șădinălocuitoriiăintervieva i.
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9.

Dină subiec iiă chestiona i,ă 56șă suntă deă p rereă c ă proiectulă Construire

salaădeăsportămultifunc ionalaăînăcomunaăFântâneleăprinăCompaniaăNa ionalaădeă
Investi ii este important pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.

10. Dină subiec iiă chestiona i,ă 45șă suntă deă p rereă c ă proiectulă de Formare
profesional ă pentruă personalulă dină aparatul de specialitate al primarului este
important pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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11. Proiectul privind Modernizareăbaz ăinformatic ăînăinstitu iileăpubliceă
ale comunei Fântânele pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE este considerat
foarte important pentruă46șădinăsubiec iiăintervieva i.

12. Dină ceiă chestiona i,ă 32șă consider ă importantă proiectulă deă
Întocmire/actualizare PUG în comuna Fântânele pentru dezvoltarea comunei
FÂNTÂNELE.
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13. Majoritateaă subiec iloră intervieva iă (80ș)ă consider ă foarteă importantă
proiectul de Achizi ionareădeătableteăşiădispozitiveăelectroniceăpentruăînv

mântă

în comuna Fântânele pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.

14. Majoritateaă subiec iloră intervieva iă (70ș)ă consider ă foarteă importantă
proiectul de Implementare sistem de monitorizare

i supraveghere video a

comunei pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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15. Majoritateaă subiec iloră intervieva iă (24ș)ă consider ă foarteă importantă
proiectul de Înfiin areă a Registrului Electronic National al Nomenclatoarelor
Stradale (Renns) din Fântânele pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.

16. Majoritateaă subiec iloră intervieva iă (39ș)ă consider ă foarteă importantă
proiectul de Implementare a Registrului Agricol National (RAN) pe raza U.A.T.
Fântânele pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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17. Înfiin are trotuare pe raza U.A.T. Fântânele este considerat foarte
importantăpentruă59șăȋiăimportantăpentruă41șădinăpopula iaăintervievat .

18. Realizareaădeăparteneriateăînăvedereaădezvolt riiăcomuneiădinăpunctă
deă vedereă economic,ă socială şiă sportiv este considerat un proiect forte important
pentruă65șăȋiăimportantăpentruăînc ă24șădinăsubiec iiăintervieva i.
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19. Dinăsubiec iiăchestiona i,ă61șăsuntădeăp rereăc ăproiectulădeăÎnfiin areaă
unuiă târgă comunală pentruă desfacereaă produseloră agricoleăşiă aă celoră deă origineă
animal este important pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.

20. Lucr riă deă înregistrareă sistematic ă peă sectoareă cadastraleă înă
cadrulăprogramuluiăna ionalădeăcadastruăşiăcarteăfunciar ă(intabulareăgratuit ăaă
terenurilor) este considerat un proiect foarte important pentru 37% dină subiec iiă
intervieva i
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21. Proiectul de Promovarea traseului turistic -

inutulă Vinului este

considerat foarte important pentru 55șădinăpopula iaăintervievat .

22. Dină subiec iiă chestiona i,ă 40șă suntă deă p rereă c ă proiectulă deă
Achizi ionareaă deă mobilieră stradală (b ncu e,ă coşuriă deă gunoi,ă ghiveceă cuă
flori)este important pentru dezvoltarea comunei.
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23. Dinăsubiec iiăchestiona i,ă41șăsuntădeăp rereăc ăproiectulădeăÎncurajarea
şiăsus inereaăpopula ieiăactiveăînă vedereaăparticip riiălaăcursuriădeăcalificareăşiă
reconversieăsocialăsus inuteădeăfurnizoriiădeăformareăprofesional este important
pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE

24. Dinăsubiec iiăchestiona i,ă62șăsuntădeăp rereăc ăproiectulădeăConstruire
centruă deă desf şurareă activit iă didacticeă deă tipă “Şcoalaă dup ă şcoal ” este
important pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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25. Proiectul de Modernizare centru civic Fântânele, Parc Central este
consideratăfoarteăimportantăpentruă56șădinăpopula iaăintervievat .

26. Dinăsubiec iiăchestiona i,ă32șăsuntădeăp rereăc ăproiectul de Dezvoltarea
unoră programeă şiă activit iă diverseă pentruă protec ieă mediului este important
pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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27. Promovareaă oportunit iloră deă finan areă pentruă reîmp durireaă
suprafe elor este considerat un proiect forte important pentruă 38șă ȋiă importantă
pentruăînc ă21șădinăsubiec iiăintervieva i.

28. Achizi ionare/instalareăpanouriăfotovoltaiceăpentruăenergieăelectric ă
înă institu iileă publice,ă parcuri,ă intersec ii,ă terenuriă deă sport este considerat un
proiect forte important pentru 41șă ȋiă importantă pentruă înc ă 33șă dină subiec iiă
intervieva i.
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29. Dină subiec iiă chestiona i,ă 39șă suntă deă p rereă c ă proiectulă deă Realizare
re eaă WIFIă înă comunaă Fântânele este important pentru dezvoltarea comunei
FÂNTÂNELE.

30. Amenajareaă drumuriloră dină comun ă în vedereaă înfiin riiă pisteloră

pentru biciclete esteăconsiderată unăproiectăforteă importantă pentruă53șă ȋiăimportantă
pentruăînc ă27șădinăsubiec iiăintervieva i.
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31. Amenajareaă acostamenteloră şiă aă şan urilor/intr riloră înă gospod rie

este considerat un proiect forteă importantăpentruă 80șă ȋiăimportantăpentruă înc ă10șă
dinăsubiec iiăintervieva i.

32. Dină subiec iiă chestiona i,ă 61șă suntă deă p rereă c ă proiectulă deă

Modernizareaă parcuriloră şiă aă locuriloră deă joac ă deă peă razaă comuneiă Fântânele
este important pentru dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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33. Achizi ionareăplatformeăcolectareăselectiv

este considerat un proiect

forte important pentru 64șăȋiăimportantăpentruăînc ă28șădinăsubiec iiăintervieva i.

34. Înfiin areaă şiă dotareă laboratoareă deă specialitateă înă şcoli:ă chimie,ă
fizic , biologie,ăinformatic este considerat un proiect forte important pentru 66șăȋiă
importantăpentruăînc ă29șădinăsubiec iiăintervieva i.
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35. Arhivarea documentelor este considerat un proiect forte important
pentru 38șăȋiăimportantăpentruăînc ă23șădinăsubiec ii intervieva i.

36. Achizi iaă deă utilajeă şi accesorii este considerat un proiect forte
important pentru 77șăȋiăimportantăpentruăînc ă20șădinăsubiec iiăintervieva i.
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37. Desf şurareaă deă campaniiă deă informareă şiă conştientizareă cuă privireă
la riscurile abandonuluiă şcolar este considerat un proiect forte important pentru
70șăȋiăimportantăpentruăînc ă23șădinăsubiec iiăintervieva i.

38. Dină subiec iiă chestiona i,ă 66șă suntă deă p rereă c ă proiectulă deă
Modernizare teren de sport Scoala Gimnaziala Fântânele este important pentru
dezvoltarea comunei FÂNTÂNELE.
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Strategiaădeădezvoltareălocal ăaăcomuneiăFântânele aăfostăîntocmit ăpeăbaz ă
acestorăchestionare,ăaăanalizeiăsitua ieiălocale,ădinăperspectivaăpoten ialuluiăinvestitoră
înă economiaă local ă aă comuneiă Fântânele, a obiectiveloră specificeă ȋiă aă proiecteloră
identificate.

4.2. Misiunea
Strategiaăesteăunăinstrumentădeăplanificareăaăobiectivelorăcareăreflect ănevoileă
actualeăaleăcomunit iiăȋiăatingereaăacestoraăînăviitor.
Odataă cuă intrareaă Românieiă înă Uniuneaă European ,ă aceasta vaă trebuiă s ă
ajung ă laă ună nivelă deă traiă similară celorlalteă

ri,ă careă seă afl ă dejaă înă Uniune,ă prină

atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia
deăfinan riăpeădiverseădomeniiăpentruăaăatingeănivelulădeătraiăală rilorăcareăseăafl ăînă
UE.
Strategiaă deă dezvoltareă local ă aă comuneiă va fi instrumentul de lucru al
administra ieiă publiceă locale,ă agreată deă întreagaă comunitateă local ,ă careă vaă orientaă
gândirea,ă deciziaă ȋiă ac iuneaă c treă obiectiveă superioareă sauă c treă premisele
obiectivelor,ăf r ăcaăpeăparcursăs ăexisteăabateriădatorateăurgen elorăsauăavantajeloră
ȋiăădezavantajelorăceăpotăinterveniăînăanumiteămomente.
Deă asemenea,ă Strategiaă deă dezvoltareă local ă aă comunei seă doreȋteă aă fi,ă înă
aceeaȋiăăm sur ,ăunăinstrumentădeălucruăpusălaădispozi iaătuturorăfactorilorăinteresa iă
în progresul economico - socială ală comunei,ă iară peă deă alt ă parte,ă tiparulă traseuluiă
armoniosăpentruăorizontulădeătimpăpropusăpân ăînă2027.
Strategiaădeădezvoltareălocal seădoreȋteăaăfiăunăghidădeăprezentare a tuturor
obiectiveloră deă dezvoltareă indicândă totodat ă direc iileă deă dezvoltareă specifice,ă ȋiă înă
finală detaliateă înă ac iuniă punctualeă ceă seă voră constituiă caă viitoareă proiecteă aleă
administra ieiăpubliceălocale.ă
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunit iiă localeă aă determinată
adaptareaătuturorăpropunerilorădeăac iuni,ăînăfinal,ăstrategiaădeădezvoltareălocal fiind
înă consensă cuă aspira iileă locuitoriloră comunei.ă Importan aă acestuiă aspectă esteă dat ă
atâtădeăcertitudineaăimplic riiăviitoareăaăcomunit iiălocaleăînăimplementareaăstrategiei
deădezvoltareălocal ,ăcâtăȋiădeăposibilitateaăasum riiădeplineăȋiăconȋtienteăaăacesteia.
Înă procesulă deă elaborareă aă strategieiă deă dezvoltareă local ,ă administra iaă
public ă local ă lanseaz ă proceduraă deă consultareă aă comunit iiă localeă dină localitateă
asupra propunerii finale.
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Strategiileă peă termenă lungă trebuieă evaluateă cuă aten ie,ămaiăalesă cuăprivireă laă
viitoareleărezultate.ăTrebuieăluatăînăconsiderareăȋiăfaptulăc ărezultatulărealănuăpoateăfiă
prev zută deoareceă ȋiă situa iileă neprev zuteă potă ȋiă eleă s ă exerciteă oă influen ă
important ăasupraălor.

4.3. Obiective strategice
Strategiaă deă Dezvoltareă Local ăfostă realizat ă peă baz ă consult riiăcomunit iiă
prin aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele
prezenteiăstrategiiăȋiăăpeăcareăleăsprijin .
Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe care
voră ineăcontădeăurm toarele:


potrivireaă dintreă scopurileă fixateă înă obiectiveleă ȋiă programeleă prezenteiă

Strategii de Dezvoltare Local ;


gradulă deă popularizare,ă careă presupuneă existen aă mecanismuluiă deă

dezbateriăȋiăconsult ri;


existen aă unoră resurseă financiareă limitate,ă careă determin ă modalitateaă

deăcofinan areăȋiămecanismeleăjuridiceăpeăcareăseăîntemeiaz ăunăproiect,ăsubprogramă
sau program;


evaluareaăconstant ăaăoportunit ilorărealiz riiăunorăinvesti iiăînăzon ădeă

c treă autoritateaă public ,ă careă vaă luaă înă calculă nuă numaiă resurseleă saleă financiareă
prezente,ă ciă ȋiă celeă viitoare,ă deă asemeneaă op iunileă popula iei,ă astfelă încâtă s ă
încurajezeă responsabilitateaă comunitaraă ȋiă individuala,ă precumă ȋiă parteneriatulă înă
realizareaăunuiăproiectădeădezvoltareălocal


implicareaă p r iloră interesateă înă realizareaă unuiă program,ă subprogramă

sau proiect.
Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civil ă sauă administra iaă
public ă local ă sauă grupuriă interesate,ă esteă direc iaă ceaă maiă stabil ă pentruă
implementareaăimediat ăaăobiectivelorăStrategieiădeăDezvoltareăLocal .
StrategiaădeăDezvoltareăLocal ăîncepeădeălaăurm toareleăideiădeăbaz :



Promovarea imaginiiă comuneiă înă generală ȋiă aă standarduluiă calitativă ală

serviciilorădînăcomun ;


Creareaă unoră condi iiă deă via ă maiă buneă pentruă locuitoriiă comuneiă prină

înfiin areaădeănoiălocuriădeămunc ăȋiăoferireaădeălocuin e;
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Informareaă asupraă oportunit iloră careă seă reg sescă înă zonaă celoră dină

mediulăprivatăcareădorescăs ăinvesteasc ăfieăînăproiecteăsingulareăsauăînăproiecteădeă
parteneriat,ăfieăconsult riăpermanente;


Acceptareaă uneiă anumiteă adaptabilit iă laă schimb rileă ceă auă locă înă

comun ;



Construirea strategiei pe caracterulă socială ală proceselor,ă peă suportulă ȋiă

participareaăcomunit ii.
Înăechivalen ăcuăideileădeăbaz ăaleăformul riiăstrategieiăȋiăcuăposibilitateaădeă
dezvoltare a comunei Fântânele ,ăno iuneaăstrategic ătrebuieăexprimat ăastfelăîncâtă
transcrierea sa într-unăplanăstrategicăs ăgarantezeăprinăpachetulădeăac iuniăpeăcareăîlă
promoveaz ălaăcreȋtereaăeconomic ,ăcreȋtereaăbazeiădeăimpozitare,ăcreareaădeălocuriă
deămunc ăȋiăîmbun t ireaăcalit iiămediuluiădeăvia aăaăcomunit ii.
No iuneaă strategic ă deă dezvoltareă se transpune astfel printr-o dezvoltare
economic ă datorat ă pozi ieiă geostrategiceă aă comunei,ă determinat ă deă atragereaă deă
investitori,ădeăactivit iăeconomiceăȋiăorganiza iiăînăzona.ăÎnăacestăscop,ătrebuieăurmateă
dou ă direc iiă prioritare:ă îmbun t ireaă gradului de atractivitate a comunei (prin
îmbun t ireaă imaginii,ă aă calit iiă vie ii,ă prină revitalizare)ă ȋiă facilit iă deă atragereă aă
firmeloră privateă (prină investi iiă înă infrastructura,ă ofertaă deă terenuriă ȋiă cl diri,ă serviciiă
strategice,ăfacilit iăfiscale,ăetc).
OBIECTIVE GENERALE
Obiectiveleă principaleă aleă strategieiă deă dezvoltareă local ă aă comuneiă
Fântânele sunt:


Ameliorareaă condi iiloră igienico-sanitare ale locuitorilor prin construirea,

amenajareaă ȋiă dotareaă unit iloră sanitare,ă creȋtereaă num ruluiă deă medici ȋiă cadreă
sanitare medii;



Îmbun t ireaăprelucr riiăȋiăcomercializ riiăproduselorăagricole;
Garantareaă factoriloră favorabiliă pentruă realizareaă unoră activit iă rentabileă

înăagricultur ;


Acoperireaă terenuriloră neproductiveă ȋiă aă terenuriloră degradateă prină

plantarea arborilor;


Ameliorareaăposibilit ilorădeătransportăprinăexecutareaădeădrumuriălocaleă

noi,ăcareăs ăpermit ăaccesulălaădrumurileăpublice,ăjude eneăȋiăna ionale;


Dezvoltareaăȋiădiversificareaăserviciilorăproductive
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Ocrotireaămediuluiăînconjur torăprin adaptareaăsistematic ăcuăstandardeleă

deămediuădinăUniuneaăEuropean ăpeăcareăRomâniaăvaătrebuiăs ăleăating ăînătotalitate;



Ridicareaăniveluluiătehnicăalăproduc iei
Asigurareaăaccesuluiăpermanentăalăpopula ieiăȋiăalăagen ilorăeconomiciălaă

infrastructura edilitaraă(apa,ăgaze,ăc iădeătransport);


Creareaă condi iiloră deă desf ȋurareă aă activit iloră deă înv

mântă ȋiă deă

amenajareăaăspa iuluiădinăcadrulăȋcolilorăȋiăgr dini elorălaăstandardeleăeuropene;


Elaborarea unui set coerent de politici pentru stimularea activit iloră dină

amonteăȋiăavalădeăagricultur ă(prelucrareaăproduselorăagricole,ăserviciiămecanizate)


Dezvoltareaă ȋiă diversificareaă activit iloră economiceă alternativeă careă s ă

asigureăvenituriăȋiămen inereaăpopula ieiăînăcomunaăFântânele;


Luareaă m suriloră deă îndep rtareă aă diferen eloră socialeă ȋiă îmbun t ireaă

rateiădeăocupareăprinăcreareaădeănoiăoportunit iăinvesti ionale.
OBIECTIVELE SPECIFICE
1.ăAgriculturaăşiădezvoltareărurala
Agricultura


dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea

unorăsistemeăpentruăadaptabilitateaălaăcondi iileăclimatice;


varietateaăactivit ilorăînădomeniileăzootehniceăȋiăagricoleăgeneratoareădeă

venit la bugetul local;


sprijinireaă organiz riiă deă asocia iiă aleă produc toriloră comuneiă pentruă aă

beneficia deăoportunit ileăcareădecurgădinăaceasta;


profitabilizareaă practiciloră agricoleă pentruă aă facilitaă ȋiă productivitateaă

lucr riiăaplicateăpeăterenurilorăagricole.
Silvicultura


plantareaăarborilorăpeăterenurileăneproductiveăaleăprim riei;

2. Infrastructura si Mediu
Transport


modernizareaă drumuriloră comunaleă careă presteaz ă înă folosulă publică

nevoileăcurenteăaleălocuitorilorăȋiăactivit ilorăeconomice;


corelareaăsistemuluiădeătransportăalăpersoanelorăsauădeăm rfuri.

Utilit i
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dot rileă lucr riloră deă interesă publică extinse pentru diversificarea

serviciilorăpubliceăarondateăspa iuluiărural;


respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna

conformăplanuluiădeăurbanismăgeneral,ăcaăinstrumentădeăplanificareăspa ial ;


restaurareaăcl dirilorădinăpatrimoniuăȋiăpunereaăînăvaloareăaăacestora.

S n tate




îmbun t ireaăserviciilorădeăasistentaămedicala;
influen areaă înă modă sistematizată ȋiă organizată aă popula ieiă cuă privireă laă

accesareaă serviciiloră deă s n tateă laă oă perioadaă regulataă deă timpă pentruă prevenireaă
situa iilorădeăurgentaăprinăsus inereaăȋiăpromovareaămoduluiădeăvia ăs n tos.
Mediu




prevenireaăpolu riiăȋiăp strareaăcalit iiămediului;
informareaă popula ieiă asupraă riscuriloră cauzateă deă deversareaă apeloră

uzate in locuri neamenajate,














folosirea echilibrata a resurselorădeăapaăsiăprevenireaăpolu riiăacestora;
sus inereaăȋiăinformareaăpracticilorădeăagriculturaăecologica;
înfiin areaăsistemuluiădeăepurareăaăapelorăuzate;
înl turareaădeȋeurilorădeăpeăcursurileădeăapaăȋiăaădomeniuluiăpublic;
organizarea mecanismelorădeăcolectareăselectivaăaădeȋeurilor;
creareaăunuiăsistemăintegratădeăgestionareăaădeȋeurilor;
acoperireaă suprafe eloră degradateă prină plantareaă arboriloră pentruă

prevenireaădegrad riiăterenurilor.


amenajarea unui parc comunal.

3. Economie



economie productiva de venit la bugetul local;
sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile

sa dea posibilitatea de împlinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei
FÂNTÂNELE;


constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comer ăşiăServicii



diversificareaădeăserviciiăoferiteăc treăcet eniiăcomuneiăFântânele, prin

m rireaănum ruluiăsociet ilorăcomerciale;
Mediu de afaceri
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protejareaă întreprinderiloră miciă careă desf ȋoar ă activit iă productiveă siă

participa la dezvoltarea zonei.
4.ăEduca ieăşiăcultur
Înv




mânt
accesulăneîngr ditădeăîmplinireăindividualaăprinăeduca ie;
organizareaă uneiă bazeă materialeă capabileă s ă mul umeasc ă nevoileă

legateădeăactulăeduca ional;


orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii

profesionale;


accesulă laă ună sistemă educa ională performant,ă flexibilă ȋiă adaptată

condi iilorădinămediulărural;


creareaăȋanselorăpentruăreformareaăpersoanelorăadulte.

Cultura






instruireaăȋiătransmitereaăpracticilorătradi ionaleăgenera iilorăviitoare;
accesul transparentălaăsurseleădeăinformareătradi ionaleăsiămoderne;
structuraă spatiiloră destinateă activit iloră socio-culturaleă înă concordan ă

cuănecesit ileăȋiămijloaceleămoderne;


reabilitareaăȋiăextindereaăc minuluiăculturalădinăcomunaăFântânele.

5. Resurse Umane
Popula ia


organizareaă deă condi iiă atractiveă pentruă tineri,ă atâtă pentruă ceiă dină

comun ă câtă ȋiă pentruă ceiă dină exteriorulă comuneiă pentruă atragereaă acestoraă înă
comun ;



creareaădeăfacilit iăȋiăcondi iiăpentruăfamiliileădeătineri.

Pia aămuncii


înfiin areaăsuficient ădeălocuriădeămunc ăînădomeniiăvariateădeăactivitateă

pentru satisfacerea nevoilor de trai;


creareaă deă posibilit iă pentruă reconversiaă profesional ă înă sectoareleă

importanteădeăpeăpia aăfor eiădeămunc .
Servicii Sociale




constituireaăgrupuluiădeăac iuneălocal ;
sus inereaă ȋiă dezvoltareaă serviciiloră deă asisten ă social ă pentruă

persoaneleăaflateăînădificultateă(minori,ăpersoaneăvârstnice,ăpersoaneăcuădezabilit i);
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înt rireaă leg turiloră dintreă Administra iaă Public ă Local ă ȋiă societateaă

civil ăpentruărezolvarea problemelor de interes comunitar .

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
198

Cap.ă5.ăImplementarea,ămonitorizareaăşiă
evaluarea strategiei
5.1. Planulă deă ac iuneă – Portofoliul de proiecte prioritare
pentru perioada 2022-2027
Laă nivelulă administra ieiă publiceă locale,ă exist ă oă plajaă variat ă deă surse de
finan areăpentruăproiecteleădeăinvesti iiădeăinteresălocal.ăAlegereaăsurseiădeăfinan areă
optimeă pentruă ună proiectă deă investi iiă dezvoltată laă nivelă local,ă implic ă oă bunaă
cunoa tereă aă legislatieiă na ionaleă înă vigoare,ă aă legisla ieiă europeneă înă materie de
fonduri,ă aă Programeloră Opera ionaleă aferenteă finan riloră UE,ă precumă iă aă nevoiloră
curenteă iăviitoareăaleăcomunit iiălocale.ăCaăurmare,ăpentruăunăobiectivădeăinvesti ieă
local,ă înă cazulă deă fa ă laă nivelulă comuneiă Fântânele, pot fi luate în considerare una
sau mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b.ăBugetulăjude uluiăPrahova;
c. Bugetul de stat;
d. Programe guvernamentale;
e.ăFonduriăeuropeneăstructuraleă iădeăinvestitiiă(prinăProgrameleăOperationaleă
i PNDR);
f. Granturi;
g. Institutii financiareăinterneă iăinternationale;ă
h.ăAlteăsurseădeăfinan areă(ambasade,ăfundatii,ăorganizatiiăetc);ă
inândă contă deă priorit ileă iăsetulădeă actiuniă stabilite,ă s-a conturat o lista de
posibile proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei Fântânele in vederea
dezvoltariiă localitatiiă

iă imbunat iriiă peră ansambluă aă calitatiiă vie ii.ă Entitateaă

responsabila pentru implementarea acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi
orientataă spreă mobilizareaă tuturoră p rtiloră deă interesă ină vedereaă uniriiă eforturiloră iă
obtinerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin
identificareaăcelorămaiăpotriviteăoptiuniădeăfinantare,ăorganizareaăcorectaăaălicitatiiloră iă
respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict
asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati
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personaluluiădinăprimarie,ăreevaluareaăintreguluiăsistemădeăresurseă iăserviciiăpubliceă
iătransmitereaăunorăactivitati catre sfera privata.
Ună elementă cheieă ală oric ruiă proiectă îlă reprezint ă modulă deă satisfacereă aă
nevoiloră comunitatiiă locale.ă Necesit ileă deă finantareă reprezintaă oă cuantificareă aă
nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare.
În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile
comunei Fântânele în perioada 2022-2027ă iă careă cuprinde,ă totodata,ă oă serieă deă
previziuniă cuă privireă laă investi iileă careă seă potă realizaă înă viitor.ă Listaă deă proiecteă
prezentat ă înă continuareă nuă esteă exhaustiv ,ă ciă reprezint ă oă propunereă deă proiecteă
considerateăimportanteăpentruălocalitate.ăOriceănouăproiectă(fa ădeăceleămen ionateăînă
portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2022-2027,ă dac ă vaă fiă considerată
oportună iănecesar.
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
1. Înfiin are re ea inteligent de alimentare i distribu ie cu gaze
naturale în comuneleăLapoş,ăC lug reni,ăGuraăVadului,ăVaduă
S pat,ăJugureni, Fântânele
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Realizarea re elei de alimentare cu gaz metan a
comunei Fântânele.

probleme abordate

 sc derea polu rii i îmbun t irea condi iilor de
via ale popula ieiăcomunei;
 apari iaă unoră oportunit iă deă dezvoltareă a
afacerilor;
 cre terea veniturilor la bugetul local;
 protejareaăp durilor
 Îmbun t irea condi iilor de via ale popula iei
comunei.
 dezvoltarea zonei;
 atragerea de investitori.
 reducereaăpolu rii
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 institu iileăpublice;
 poten ialiiăinvestitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Facilitareaă iă accesulă popula ieiă laă centraleleă termice,ă
sc derea factorilor de risc pentru s n tatea popula iei
i atragerea de investitori.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Obiective specifice

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
2. Extindere re ele de ap i canalizare etapa a II-a Comuna
Fântânele,ăjude ulăPrahova
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Extindereaă iăcompletareaăsistemuluiădeădistribu ieăap ă
potabil ă iăsistemă de canalizare.
Înfiin areaă sistemulă deă canalizareă vaă aveaă efecteă
benefice asupra dezvolt riiăeconomice,ăprinăcreareaădeă
noiă locuriă deă munc ,ă seă va îmbun t i calitatea
mediului înconjur tor, în special a pânzei freatice.
 asigurarea apei potabileă înă cadrulă unit iloră deă
înv mânt,ă deă alimenta ieă iă utilitateă public ,ă
dispensare medicale, etc;

Obiective specifice

Rezultate obţinute



Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













- atragerea de investitori.
locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Sc dereaăfactoriloră deă riscă pentruă s n tateaă popula ieiă
i atragerea de investitori. Extinderile se vor realiza pe
str zi neechipate corespunz tor hidroedilitar.

Studii existente

Studiu de fezabilitate.

Valoare estimată

-

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
3. Modernizare coal

i gr dini

în comuna Fântânele

Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Asigurarea calit ii procesului de înv

Obiective specifice

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității

mânt

 adaptarea la nevoile determinate de dorin a de a
îmbun t i gradul i calitatea ocup riiăfor ei de munc .
 cre terea competen elor profesionale în rândul
tinerilor.
 creareaă condi iiloră optimeă desf ur riiă activit iloră
didactice de predare-înv are;
 asigurarea
necesarului
de
clase
pentru
desf urareaăoptim ăaăactit iloră colare;
 dezvoltareaăunuiăînv mântăcalitativ;.
 elevii comunei;
 genera íile viitoare de elevi;
 cadreleă didacticeă ȋiă celeă auxiliareă dină unit ile de
înv mânt de pe razaălocalit ii;
 poten ialii investitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului

probleme abordate

Necesitatea urgentă a unor investiții responsabile întro educație de înaltă calitate, accesibilă tuturor copiilor.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
4.ăModernizareăc minăcultural
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect
Scopul proiectului
Obiective specifice

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

Modernizare c min cultural în comuna Fântânele,
jude ul Prahova.
Îmbun t ireaă condi iiloră deă via ă aleă popula ieiă
comunei, revigorarea mediului cultural al comunei i
cre terea consumului de cultur în rândul locuitorilor
comunei.
 asigurarea accesuluiă laă cultur ă pentruă to iă
cet eniiăcomunei;
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
C minulă culturală aă fostă construită înă anulă 1965ă iă pân ă
în prezent nu au fost executate lucr ri de între inere.
Activitatea în C minul Cultural se desf oar ăînăcondi iiă
impropriiă datorit ă lipseiă grupuriloră sanitare, instala ieiă
deăap ă iăcanalizareăiarăînc lzireaăseăfaceăcuăsobeăpeă
lemne într-un num r insuficient, existând camere unde
nu au fost prev zute sobe.

Studii existente

Studiu de fezabilitate.

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
5.ăModernizareăbaz ăsportiv
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect
Scopul proiectului
Obiective specifice

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

Amenajarea unei baze sportive în comuna Fântânele,
sat Fântânele.
Accesulălaăbazaăsportiv ăaătuturorălocuitorilorăcomunei.
Desf urarea competi iilor sportive organizate la nivel
local. Desf urareaăevenimentelorăculturale, festivaluri
iăzileleăcomuneiăînăaer liber.
 asigurareaă necesaruluiă pentruă desf urareaă
optim ăaăactit ilorăsportiveăaleăelevilor;
 creareaă condi iiloră adecvateă desf ur riiă
activit ilorăsportive.
 locuitorii comunei;
 elevii comunei Fântânele;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Infrastructura sportiv din comuna Fântânele este
compus
din terenul multifunc ională – handbal,
minifotbal,ă tenisă deă câmpă iă bazaă sportiv ă – teren de
fotbal – f r tribune, vestiar i grup sanitar.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
6. Dotarea cu echipamente informatice în vederea îmbun t irii
serviciilor din cadrul administra iei publice locale în comuna
Fântânele
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Dotarea cu echipamente IT i alte componente,
echipamente, instrumente pentru asigurarea unei
activit i eficiente la nivel local.

Scopul proiectului

Eficientizarea activit ii func ionarilor publici.

Obiective specifice
Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

 Creareaă condi iiloră adecvateă desf ur riiă unoră
activit iăcareăs ăasigureăcerin eleăcet eniloră iăbunaă
func ionareă aă administra ieiă publiceă conformă
standardelor europene;
 pastrareaă confiden ialit iiă înă legatur ă cuă
informa iileă sauă documenteleă deă careă iauă cunos int ă
înăexercitareaăfunc ieiăînăproblemeleăcet enilor.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Reducerea timpilor de a teptare i eliminarea
necesit ii prezen ei cet eniloră laă sediulă institu ieiă
pentru întocmirea documentelor, posibilitatea de
eliberareă /ă depunereă aă cereriloră /ă documenteloră i
efectuarea pl ilor online / electronic, precum i
crearea arhivei electonice.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

Perioadă estimată
implementare

de
de

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
7. Modernizare drumuri de interes local în comuna Fântânele
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Extinderea drumurilor de interes local.

Obiective specifice

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

 creareaă condi iiloră adecvateă locuitoriloră ȋiă
consumatorilor economici care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri edilitare;
 cre tereaăniveluluiădeăsiguran ărutier ;
 îmbun t ireaă traficuluiă rutieră iă aă siguran eiă
acestuia;
 m rireaă num ruluiă de kilometrii de drumuri
asfaltate;
 reabilitareaă siă consolidareaă re eleiă deă drumuriă
locale;
 diminuareaăfactorilorădeăriscăpentruăpopula ie;
 atragerea de investitori.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomici dinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori
 participan ii la traficul rutier ce tranziteaz zona.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Îmbun t ireaă traficuluiă rutieră iă creȋterea siguran eiă
acestuia prin creareaăcondi iilorăadecvateălocuitorilorăȋiă
consumatorilor economici care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri edilitare.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
8. Construire rigole carosabile
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Creareaă
condi iiloră
adecvateă
locuitoriloră
ȋiă
consumatorilor economici care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri edilitare

Scopul proiectului

Protejareaăgospod riilorădeăinunda ii.

Obiective specifice

probleme abordate

 fluidizarea traficului rutier prin eliminarea
depunerilorădeăap ădeăpeăparteaăcarosabil ;
 facilitarea accesuluiălocuitorilorăînăcur ileăpropriiăpeă
timpul ploilor;
 reabilitareaă siă consolidareaă re eleiă deă drumuriă
locale.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 turiȋtii ceăviziteaz ăcomuna
 poten ialii investitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Crearea conditiilor de baza necesara unui trai decent,
conducând, în perspectiva, la revitalizarea zonei
defavorizate

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
9. Construireăsalaădeăsportămultifunc ionalaăînăcomunaăFântâneleă
prinăCompaniaăNa ionalaădeăInvesti ii
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Creareaă condi iiloră adecvateă desf
sportive;

ur riiă activit iloră

Obiective specifice

Asigurareaă necesaruluiă pentruă desf
actit ilorăsportive ale elevilor;

urareaă optim ă aă



Rezultate obţinute




Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













reducerea fenomenului migratoriu;
creȋtereaăniveluluiădeăs n tateăalăpopula iei;
îmbun t ireaăcondi iilorădeăvia
locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Infrastructura sportiv din comuna Fântânele este
compus
din terenul multifunc ională – handbal,
minifotbal,ă tenisă deă câmpă iă bazaă sportiv ă – teren de
fotbal – f r tribune, vestiar i grup sanitar.

Studii existente

Studiu de fezabilitate.

Valoare estimată

-

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
10. Formareăprofesional ăpentruăpersonalulădinăaparatulădeă
specialitate al primarului
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect
Scopul proiectului
Obiective specifice

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

Formareaă profesional ă continu ă aă peronaluluă dină
aparatul de specialitate al primarului.
Creareaă condi iiloră adecvateă desf ur riiă unoră
activit iă careă s ă asigureă cerin eleă cet eniloră iă bunaă
func ionareă aă administra ieiă publiceă conformă
standardelor europene;
 îmbun t ireaă condi iiloră deă munc ă aleă
angaja ilorădinăadministra iaăpublic ;
 eficientizareaă serviciiloră oferiteă cet eniloră
comunei.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Sc dereaă factoriloră deă riscă pentruă s n tateaă
popula ieiă iăatragereaăde investitori. Extinderile se vor
realiza
pe
str zi
neechipate
corespunz tor
hidroedilitar.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
11. Modernizareăbaz ăinformatic ăînăinstitu iileăpublice ale comunei
Fântânele
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Dotarea cu echipamente IT i alte componente,
echipamente, instrumente pentru asigurarea unei
activit i eficiente la nivel local.

Scopul proiectului

Eficientizarea activit ii func ionarilor publici.

Obiective specifice
Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

 Creareaă condi iiloră adecvateă desf ur riiă unoră
activit iă careă s ă asigureă cerin eleă cet eniloră iă bunaă
func ionareă aă administra ieiă publiceă conformă
standardelor europene;
 pastrareaă confiden ialit iiă înă legatur ă cuă
informa iileăsauădocumenteleădeăcareăiauăcunos int ăînă
exercitareaăfunc ieiăînăproblemeleăcet enilor.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Reducerea timpilor de a teptare
i eliminarea
necesit ii prezen ei cet eniloră laă sediulă institu ieiă
pentru întocmirea documentelor, posibilitatea de
eliberare/depunere
a
cererilor/documenteloră
i
efectuarea pl ilor online/electronic, precum i crearea
arhivei electonice.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
12. Întocmire/actualizare PUG în comuna Fântânele
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Amenajareaă teritoriuluiă iă dezvoltarea urbanistic ă a
localit ii
Creareaăcondi iilorăadecvateădesf ur riiăunorăactivit iă
careăs ăasigureăcerin eleăcet eniloră iăbunaăfunc ionareă
aă administra ieiă publiceă conformă standardeloră
europene;

Obiective specifice

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă

Activităţile proiectului

Realizarea unui PUG în conformitate cu realit ileădină
teritoriuă ȋiă cuă viziuneaă administra ieiă localeă privind
dezvoltarea urbanistic în viitor
 locuitorii comunei;












agen iiăeconomiciădinăzon ;
Consiliul Local Fântânele;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Stabilireaă direc iilor,ă priorit iloră iă reglement riloră deă
amenajareă aă teritoriuluiă iă dezvoltareă urbanistic ă aă
localit ii

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
212

UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
13. Achizi ionareădeătableteăşiădispozitiveăelectroniceăpentru
înv mânt în comuna Fântânele
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Dezvoltareaăunuiăînv

Obiective specifice
Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă

mântăcalitativ

 Dezvoltareaăunuiăînv mântăcalitativ
 Asigurarea necesarului de tablete pentru
desf urareaăoptim ăaăactit iloră colare;
 motivarea elevilor
 sc derea abandonului ȋcolar;
 Cadre
didactice
înalt preg tite ce
se
adapteaz cerin elorăȋcolare actuale
 reducerea fenomenului migratoriu;
 îmbun t ireaăcondi iilorădeăînv mântărural.
 elevii comunei;
 cadrele didactice;
 genera íile viitoare de elevi.

probleme abordate

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunerea cereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Dotareaă ȋcoliloră dină mediuă rurală necesit ă oă echipareă
continu ă ȋiă oă adaptareă laă necesit ileă ȋcoliiă moderne.ă
Creȋterea condi iilorădeăînv mantărural.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Activităţile proiectului

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
14.ăImplementareăsistemădeămonitorizareă iăsupraveghereăvideoăaă
comunei
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Reducereaăfenomenuluiăinfrac ional;

Obiective specifice

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității

Prin implementarea unui sistem video de supraveghere
video a traficului rutier ȋi pietonal va duce la creȋterea
siguran ei cet enilor participan i la traficul rutier ȋi
pietonal.
 sc derea num rului de accidente rutiere;
 responsabilizarea tuturoră participan iloră laă traficul
rutierăȋi pietonal;ăcreȋterea sentimentului de siguran
a cet enilor;
 sc derea num rului de furturi din maȋini ȋi/sau
locuin e.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 Participan ii la traficul rutier ce tranziteaz zona;
 poten ialiiăinvestitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului

probleme abordate

Siguran aăcet eanuluiăreprezint ăoăimportant ăzon ădeă
interes pentru aparatul administrativ al Primarului.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
15. Înfiin areăa Registrului Electronic National al
Nomenclatoarelor Stradale (Renns)
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Standardizarea la nivel national a nomenclaturii
stradale (denumiri artere si numere administrative)

Obiective specifice

Asigurarea accesului oricarei institutii publice,
persoane juridice si persoane fizice la un sistem unic
de nomenclatura stradala constituit pe baza
standardizarii.

Rezultate obţinute

Sistemăunicădeăreferin ălaănivelăna ional, în care sunt
înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul
comunelor,ăoraȋelorăȋiăalămunicipiilor.

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă





locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.

probleme abordate

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Obligativitatea utiliz rii RENNS – institu iiă ȋiă autorit iă
aleă administra ieiă publiceă centraleă ȋiă localeă înă
activitateaăspecific .

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Activităţile proiectului

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
16. Implementare a Registrului Agricol National (RAN) pe raza
U.A.T. Fântânele
Manager de proiect
Scopul proiectului
Obiective specifice
Rezultate obţinute

Potenţialii
beneficiari
proiectului/
ţintă

ai
grupul

Activităţile
proiectului

Justificarea
necesității
probleme abordate

Consiliul Local Fântânele
S
creasc
vizibilitatea efortului de colectare a
informa iilor agricole
Va permite comunicarea ȋi verificarea informa iilor cu
eviden ele centrale.
 In sec iunea alocat GOSPODARILOR, sistemul
RAN permite cet enilor consultarea online a datelor
referitoare la gospod riile proprii;
 In sec iunea alocat UAT-urilor, sistemul RAN
permite acestora transmiterea automat sau înc rcarea
manual a datelor din registrul agricol local, primirea i
gestionarea cererilor de modificare de la cet eni precum
ȋi consultarea datelor din registrul propriu.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Acestă sistemă vaă fiă unulă central,ă careă conecteaz ă acesteă
sistemeă disparateă prină interfe eă standardă înă vedereaă
consolid riiă dateloră dină registreleă agricoleă localeă într-un
Registruă Agricolă Na ională (RAN)ă ȋiă corel riiă acestoraă cuă
dateăob inuteădeălaăalteăinstitu iiăsauădinăalteăsistemeăaleă
ANCPI.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile surse
finanțare

de

Perioadă estimată
de implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
17.ăÎnfiin are trotuare pe raza U.A.T. Fântânele
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Creareaă
condi iiloră
adecvateă
locuitoriloră
ȋi
consumatorilor economici prin asigurarea unei
infrastructuri pietonale moderne.

Scopul proiectului

Îmbun t irea
comunei.

Obiective specifice
Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

condi iilor

de

via

ale

popula iei

 creȋterea gradului de siguran
ȋi dezvoltarea
infrastructurii;
 îmbun t irea sistemului pietonal, reducerea
accidentelor rutiere.
 locuitorii comunei;











agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Aceast ă investi ieă seă justific ă prină realizareaă uneiă maiă
buneă circula ii pietonaleă înă zonaă drumuriloră jude ene,ă
actualmente pietonii fiind obliga iă s ă circuleă peă parteaă
carosabil ,ă ceeaă ceă poateă duceă laă accidente
periculoase.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
18. Realizarea de parteneriate în vederea dezvolt riiăcomuneiădină
punctădeăvedereăeconomic,ăsocialăşiăsportiv
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Îmbun t irea
comunei.

Rezultate obţinute


Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Justificarea necesității
probleme abordate

via

ale

popula iei

-

Valoare estimată

de

Perioadă estimată de
implementare

- atragerea de investitori.
locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Necesitatea dezvolt rii comunit ilor locale învecinate.

Studii existente

surse

de

Esteăunăproiectămultăaȋteptatădeăcomunitateaădinăzon .ă
Prin proiect se vor încheia parteneriate cu localit ile
învecinate pentru realizarea de proiecte comune de
infrastructur zonal .
 asigurareaă apeiă potabileă înă cadrulă unit iloră deă
înv mânt,ă deă alimenta ieă iă utilitateă public ,ă
dispensare medicale, etc;

Obiective specifice

Posibile
finanțare

condi iilor

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
19. Înfiin areaăunuiătârgăcomunalăpentruădesfacereaăproduseloră
agricoleăşiăaăcelorădeăorigineăanimal
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Oferireaăposibilit iiălocuitorilorăcomunei de a-ȋiădesfaceă
produsele proprii în cadrul acestui târg.
Comercializareaăproduselorăalimentareăob inuteălaănivelă
locală prină lan uriă scurteă deă aprovizionareă iă prină pie eă
locale,ă aceastaă trebuindă s ă devin ă oă component ă
important ăaăsectorului agroalimentar din România;.

Obiective specifice

Promovareaă cooper riiă întreă „actorii”ă localiă înă scopulă
comercializ riiă produseloră agroalimentareă prină
intermediulălan urilorăscurteădeăaprovizionare.

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate





 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Necesitateaă
îmbun t ireaă
competitivit iiă
produc toriloră primariă printr-oă maiă bun ă integrareă aă loră
înă lan ulă agroalimentar prin intermediul schemelor de
calitate,ă ală cre teriiă valoriiă ad ugateă aă produseloră
agricole,ă ală promov riiă peă pie eleă localeă iă înă cadrulă
circuitelor scurte de aprovizionare.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
20.ăLucr riădeăînregistrareăsistematic ăpeăsectoareăcadastraleăînă
cadrul programuluiăna ionalădeăcadastruăşiăcarteăfunciar ă
(intabulareăgratuit ăaăterenurilor)
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Necesitateaăintabul riiăterenuriloră
Creareaăcondi iilorăadecvateădesf ur riiăunorăactivit iă
careă s ă asigureă cerin eleă cet eniloră iă bunaă
func ionareă aă administra ieiă publiceă conformă
standardelor europene

Obiective specifice

Eficientizareaăserviciilorăoferiteăcet enilorăcomunei

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Justificarea necesității

locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

-

probleme abordate
Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
21. Promovarea traseului turistic - inutulăVinului
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Prin implementarea acestui proiect se doreȋteă s ă se
ating ă creȋtereaă num ruluiă deă turiȋtiă ceă viziteaz ă
inutulăVinului.

Scopul proiectului

PromovareaăcomuneiăFântânele,ăjude uluiăPrahova,ăcaă
destina ieăpentru turismul oenologic.
 creȋtereaănum ruluiădeăturiȋtiăînăzon ;

Obiective specifice
Rezultate obţinute



Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Justificarea necesității
probleme abordate

-

Valoare estimată

-

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Potential de dezvoltare a sectoarelor viticol, si de
revigorare a traditiilor din acest domeniu,ă precumă ȋiă
poten ialulă mareă deă dezvoltareaă aă agroturismuluiă ȋiă aă
turismului oenologic.

Studii existente

Posibile
finanțare

creȋtereaă num ruluiă deă unit iă deă cazare,ă
restauranteăînăzon .

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
221

UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
22. Achizi ionareaădeămobilierăstradală(b ncu e,ăcoşuriădeăgunoi,ă
ghivece cu flori)
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Îmbun t ireaăcondi iilorădeăvia ăaăpopula ieiăcomunei
Asigurareaă unuiă microclimată ȋiă aă unuiă cadruă naturală
ambiant în acord cu manifestareaădorin elorăcet eniloră
pentru a-ȋiă petreceă timpulă liberă ȋiă pentruă aă redaă ună
aspectăpl cutălocalit ii.

Obiective specifice

Centrul civic al comunei mult mai atractiv din punct de
vedere peisagistic.

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Justificarea necesității

locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Necesitateaă unoră moderniz riă periodiceă aleă centruluiă
civic.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
23. Încurajareaăşiăsus inereaăpopula ieiăactiveăînăvedereaă
particip riiălaăcursuriădeăcalificareăşiăreconversieăsocialăsus inuteă
deăfurnizoriiădeăformareăprofesional
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Creareaă condi iiloră adecvateă locuitoriloră careă voră
beneficia de pe urma acestei investi ii.

Obiective specifice
Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

Creȋterea gradului de instruire ȋi formare a ȋomerilor,
persoanelor inactive sau a celor in c utarea unui loc
demunc .
 sc derea num rului de persoane inactive sau
a celor înăc utarea unui loc de munc ;
 creȋterea mobilit ii for ei de munc în interiorul ȋi
în afara comune;
 creareaădeănoiălocuriădeămunc .
 Ȋomerii sau persoanele aflate în c utarea unui
loc deămunc , precum ȋi familiile acestora
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Sc dereaăfactoriloră deă riscă pentruă s n tateaă popula ieiă
i atragerea de investitori. Extinderile se vor realiza pe
str zi neechipate corespunz tor hidro-edilitar.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
24.ăConstruireăcentruădeădesf şurareăactivit iădidacticeădeătipă
“Şcoalaădup ăşcoal ”
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Creareaă condi iiloră optimeă desf
didactice de predare-înv are

Obiective specifice

Dezvoltareaăunuiăînv

mântăcalitativ

 educareaă iădezvoltareaăsocial ăaăelevilor;
 creȋtereaă rezultateloră ȋcolareă laă exameneleă
na ionale;
 motivarea elevilor;
 sc derea abandonului ȋcolar
 reducerea fenomenului migratoriu.
 elevii comunei;
 genera íile viitoare de elevi
 locuitorii comunei;

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă










Activităţile proiectului

Justificarea necesității

ur riiă activit iloră

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Rataăabandonulăȋcolarăcareăesteădinăceăîn ce mai mare
atât laănivelăna ionalăcâtăȋiălaănivelălocal

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
224

UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
25. Modernizare centru civic Fântânele, Parc Central
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Îmbun t ireaăcondi iilorădeăvia ăaăpopula ieiăcomunei
Asigurarea unui microclimată ȋiă aă unuiă cadruă naturală
ambiantăînăacordăcuămanifestareaădorin elorăcet eniloră
pentru a-ȋiă petreceă timpulă liberă ȋiă pentruă aă redaă ună
aspectăpl cutălocalit ii.

Obiective specifice

Centrul civic al comunei mult mai atractiv din punct de
vedere peisagistic.

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Justificarea necesității

locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Necesitateaă unoră moderniz riă periodiceă aleă centruluiă
civic.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
26. Dezvoltareaăunorăprogrameăşiăactivit iădiverseăpentruă
protec ieămediului
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Conȋtientizareă popula ieiă cuă referireă laă importan aă
procesuluiădeăprotec ieăaămediuluiăînconjur tor.

Obiective specifice

Elaborareaăunorăm suriăaxateăpeăprevenire,ăprotejareă iă
preg tire.


Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității

asigurareaă standardeloră deă s n tateă aă popula ieiă iă
protec iaă colectivit iloră umaneă împotrivaă factoriloră
d un tori,ănaturaliă iăantropici;
 reducereaăpolu rii;
 protejareaăaerului,ăapeiăȋiăaăsolului
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.









Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Îmbun t ireaă conform riiă cuă legisla iaă UEă privindă
protec iaămediului.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
27. Promovareaăoportunit ilorădeăfinan areăpentruăreîmp durireaă
suprafe elor
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Combatereaăschimb rilorăclimatice
Obiectul îl reprezint ă finan areaă nerambursabil ă dină
Fondulă pentruă mediuă aă proiecteloră careă vizeaz ă
împ durireaă terenuriloră degradate,ă reconstruc iaă
ecologic ă iăgospod rireaădurabil ăaăp durilor.

Obiective specifice






îmbun t ireaăcalit iiăaerului;
refacerea echilibrului hidrologic;
asigurareaăpermanen eiă iăstabilit iiăbiodiversit ii;
combatereaă schimb riloră climaticeă prină diminuareaă
efectelorăseceteiă iălimitareaăde ertific rii;
 îmbun t ireaăaspectuluiăpeisagistic.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă










Activităţile proiectului

Justificarea necesității

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Îmbun t ireaă conform riiă cuă legisla iaă UEă privindă
protec iaămediului.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
28. Achizi ionare/instalareăpanouriăfotovoltaiceăpentru energie
electric ăînăinstitu iileăpublice,ăparcuri,ăintersec ii,ăterenuriădeăsport
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Îmbun t irea calit ii vie ii; creȋterea siguran ei de
transport i a cet enilor pe timp de noapte;

Obiective specifice

Sc derea consumului de energie electric ;

Rezultate obţinute

Îmbun t irea calit ii mediului.

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate
Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
29. Realizareăre eaăWIFIăînăcomunaăFântânele
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Dezvoltarea infrastructurii fizice
modernizareaăre eleiădeăinternet.

Obiective specifice

îmbun t ireaăinfrastructuriiădeăinternet


Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Justificarea necesității

prin

Îmbun t ireaăcalit iiăserviciilorăpubliceăfurnizate
locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Realizarea proiectului vine ca
dezvoltareaăeconomic ăaăcomunei.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

surse

comunei

 Creȋtereaă graduluiă deă conectareă ală popula ieiă ă laă
re eauaădeăinternet

Rezultate obţinute

Posibile
finanțare

a

de

Perioadă estimată de
implementare

o

necesitate

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
30. Amenajareaădrumurilorădinăcomun ăînăvedereaăînfiin riiă
pistelor pentru biciclete
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Scopul proiectului vine ca o necesitate la dezvoltarea
economic ăaăcomunei.
Obiectivul este sprijinirea dezvoltării infrastructurii pentru
biciclete, pentru a crește numărul celor care utilizează în
deplasările lor zilnice bicicleta, dar și de a spori siguranța
bicicliștilor în trafic.

Obiective specifice

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului



Creȋtereaăsiguran eiădeplas riiăbicicliȋtilor.



locuitorii comunei;












agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Al turiă deă traficulă pietonal,ă ciclismulă esteă oă modalitateă
deă deplasareă ecologic ,ă social ,ă careă nuă genereaz ă
poluareăsauăzgomotă iăcareăfaceăbineăs n t ii.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
31. Amenajareaăacostamentelorăşiăaăşan urilor/intr rilorăînă
gospod rie
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Amenajareaă acostamenteloră ȋiă aă ȋan urilor/intr riloră înă
gospod rieă esteă deă oă importan ă mareă atâtă pentruă
locuitoriiă comuneiă câtă iă pentruă mediulă deă afaceriă dină
comun .

Scopul proiectului

Proiectulă areă caă obiectivă realizareaă deă investi iiă privindă
modernizareaăacostamentelorăȋiăaăȋan urilor/intr rilorăînă
gospod rie.

Obiective specifice



Rezultate obţinute



Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului













Fluidizarea traficului;
Creȋtereaăsiguran eiăîn trafic.
locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate
Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
32. Modernizareaăparcurilorăşiăaălocurilorădeăjoac ădeăpeărazaă
comunei Fântânele
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Proiectulă vizeaz ă îmbun t ireaă calit iiă mediului,ă
m rireaăsuprafe eiădeăspa iuăverdeăamenajatăpeăcapăde
locuitor, reabilitarea impactului vizual al zonei locale ,
întinerireaă fonduluiă dendrologică deă peă razaă localit ii,ă
creareaădeăzoneădeăodihn ă iărecreereăpentruălocuitori.ă

Scopul proiectului

Obiectivulăspecificăalăproiectuluiăvizeaz ărealizareaăunoră
spa iiă deă joac ă (interior),ă parcuriă deă recreereă iă
agrementăcuăaleiădeăpromenada,ăcuăzoneădeăodihn ă iă
socializareăpentruătineri,ăcuălocuriădeăjoac ăpentruătineri.

Obiective specifice

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

 Creȋtereaăsuprafe eiăspa iilorădeăjoac ăpentruăcopii;
 Creȋtereaă num rului deă echipamenteă deă joac ă
pentru copii
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Spa iileăpubliceăactiveăsuntămotoare pentru dezvoltarea
sustenabil ă iă eficien aă uneiă comune;ă creareaă unoră
mediiăfavorabileăpentruăinterac iunileăsocialeăconstituindă
o necesitate.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
33. Achizi ionareăplatformeăcolectareăselectiv
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Colectarea selectiv
a deȋeurilor
individualeăȋiădinăinstitu iileăpublice.

din

locuin ele

Proiectulăareăcaăobiectivărealizareaădeăinvesti iiăprivindă
organizareaă sistemuluiă deă colectareă selectiv ,ă aă
spatiului de depozitare temporar ă iă transportulă
de eurilor
 creȋterea eficien ei activit ii de salubrizare;
Rezultate obţinute
 sc derea costurilor de salubrizare, inclusiv pentru
popula ie;
 îndeplinirea unor angajamente luate fa de UE;
 creȋterea gradului de civiliza ieărural .

locuitorii comunei;
Potenţialii beneficiari
agen iiăeconomiciădinăzon ;
ai proiectului/ grupul 

institu iileăpubliceălocale;
ţintă

poten ialiiăinvestitori.

Realizarea studiului de fezabilitate
Activităţile proiectului

Elaborarea proiectului tehnic

Aprobarea începerii proiectului

Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are

Contractarea proiectului

Organizareaălicita iilor

Monitorizare, evaluare, control

Auditul proiectului
Necesitateaă îmbun t irea calit ii mediului prin
Justificarea necesității
reutilizarea ȋi refolosirea unor deȋeuri din plastic,
probleme abordate
sticl ȋi hârtie.
Obiective specifice

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
34. Înfiin areaăşiădotareălaboratoareădeăspecialitateăînăşcoli:ă
chimie,ăfizic ,ăbiologie,ăinformatic
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Nivelulă deă educa ieă esteă factor-cheieă ală dezvolt riiă
na ionale,ă deoareceă determin ă înă mareă m sur ă
activitateaă economic ă iă productivitatea,ă precumă iă
mobilitateaă for eiă deă munc ,ă creândă premisele,ă peă
termenă lungă pentruă existen aă unuiă nivelă maiă ridicată deă
traiă iădeăcalitateăaăvie ii.ă

Scopul proiectului

Obiectivul proiectului este reprezentat de realizarea
condi iiloră pentruă oă educa ieă deă calitateă înă comunaă
Fântânele.

Obiective specifice

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

 cre tereaă graduluiă deă participareă laă nivelulă
înv mântuluiăobligatoriu al copiilor din mediul rural;
 sc dereaărateiădeăabandonă colar.
 elevii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Proiectulă vizeaz ă realizareaă uneiă infrastructuriă colareă
corespunz toareă prină înfiin areaă ȋiă dotareă laboratoareă
deă specialitateă înă ȋcoli:ă chimie,ă fizic ,ă biologie,ă
informatic .

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
35. Arhivarea documentelor
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Îmbunătăţirea fluxurilor interne de comunicare a
informaţiilor, prin creşterea eficienţei operaţionale şi
scăderea costurilor de procesare a documentelor, dar şi
obţinerea de servicii mai eficiente, îmbunătăţirea
comunicării şi transparenţei.

Scopul proiectului

Creȋtereaă capacit iiă administra ieiă publiceă deă aă
gestiona în mod eficient documentele, asigurând
ordine,ătransparen ăȋiăceleritateăînăservireaăinteresuluiă
public.

Obiective specifice

 creȋtereaă eficien eiă ȋiătransparen eiă înă gestionareaă
documenteloră înă cadrulă rela ieiă cuă cet eniiă (audien e,ă
ghiȋeuăunicăetc.).

Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate





 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
 Contractarea proiectului
 Organizareaălicita iilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Managementul documentelor este procesul de
administrareă aă documenteloră uneiă organiza ii,ă pentruă aă
servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor
durateădeăvia ,ădeălaăînceput,ăprinăprocesulădeăcreare,ă
revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare,
identificare,ăarhivareăȋiăpân ălaădistrugereaălor.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
36.ăAchizi iaădeăutilajeăşiăaccesorii
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Prin acest proiectăseădore teăachizi ionareaăunor utilaje
iă accesoriiă aferenteă pentruă dotarea Serviciului Public
de Gospodarire Comunala.
Asigurareaăcondi iilorădeăderulareănormal ăaăactivit iloră
economice la nivelul comunei

Obiective specifice
Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
Activităţile proiectului















Fluidizarea traficului;
locuitorii comunei;
agen iiăeconomiciădinăzon ;
poten ialiiăinvestitori.
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Achizitionarea utilajelor este necesara in vederea
realizarii lucrarilor de intretinere a drumurilor
comunale, strazilor si drumurilor de exploatare aflate
în proprietatea si administrarea Consiliului local.

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Justificarea necesității

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
37.ăDesf şurareaădeăcampaniiădeăinformareăşiăconştientizareăcuă
privireălaăriscurileăabandonuluiăşcolar
Consiliul Local Fântânele

Manager de proiect

Nivelulă deă educa ieă esteă factor-cheieă ală dezvolt riiă
na ionale,ă deoareceă determin ă înă mareă m sur ă
activitateaă economic ă iă productivitatea,ă precumă iă
mobilitateaă for eiă deă munc ,ă creândă premisele,ă peă
termenă lungă pentruă existen aă unuiă nivelă maiă ridicată deă
traiă iădeăcalitateăaăvie ii.ă

Scopul proiectului

Obiectivul proiectului este reprezentat de realizarea
condi iiloră pentruă oă educa ieă deă calitateă înă comunaă
Fântânele.

Obiective specifice

 cre tereaă graduluiă deă participareă laă nivelulă
înv mântuluiăobligatoriu al copiilor din mediul rural;
 sc dereaărateiădeăabandonă colar.
 locuitorii comunei;
 agen iiăeconomiciădinăzon ;
 poten ialiiăinvestitori.

Rezultate obţinute
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă










Activităţile proiectului

Justificarea necesității
probleme abordate

Rataăînăcreȋtereăaăabandonuluiăȋcolar

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027
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UAT COMUNA FÂNTÂNELE
Titlul proiectului:
38. ModernizareăterenădeăsportăşcoalaăGimnazial ăFântânele
Manager de proiect

Consiliul Local Fântânele

Scopul proiectului

Creareaă condi iiloră optimeă desf
didactice.

Obiective specifice

Dezvoltareaăunuiăînv








Rezultate obţinute

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă










Activităţile proiectului

Justificarea necesității

ur riiă activit iloră

mântăcalitativ

educareaă iădezvoltareaăsocial ăaăelevilor;
motivarea elevilor;
sc derea abandonului ȋcolar
reducerea fenomenului migratoriu.
elevii comunei;
genera íile viitoare de elevi
locuitorii comunei;
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Preg tireaăȋiădepunereaăcereriiădeăfinan are
Contractarea proiectului
Organizareaălicita iilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

probleme abordate

Rataăabandonulăȋcolarăcareăesteădinăceăîn ce mai mare
atâtălaănivelăna ionalăcâtăȋiălaănivelălocal

Studii existente

-

Valoare estimată

-

Posibile
finanțare

surse

de

Perioadă estimată de
implementare

Fonduri europene, contribu ie local , bugetul de stat,
împrumuturi, parteneriate, alte surse
2022-2027

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
238

5.2. Cadrul de aplicare a strategiei
Pentruă transpunereaă Strategieiă deă dezvoltareă local ă seă propună m suriă ȋiă
instrumente concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de
organizare,ădeăaămobilizaăparteneriatulăȋiăresurseleănecesare,ăprecumăȋiădeăaăasiguraă
succesul strategiei.
Coordonare
Coordonareaă implement riiă Strategieiă deă dezvoltareă local ă vaă fiă asumat ă ȋiă
asigurat ădeăConsiliulăLocalăȋiăPrimarulăcomunei Fântânele. Structura care va asigura
coordonareaă Strategieiă vaă fiă deă sineă st t toare,ă oă structur ă nou ,ă creat ă specială cuă
acestă scop,ă careă s ă cuprind ă func ionariă publiciă cuă specializ riă tehnice,ă financiară ȋiă
juridic,ăaăc rorăviziuneăȋiăexperien ăs ăpermit ăacoperireaătuturorăaspectelorăintegrateă
ȋiă extinseă peă careă leă presupuneă implementareaă uneiă strategiiă multisectorialeă ȋiă peă
termen lung. Structuraă vaă fiă condus ă deă Primar.ă Eventual,ă poateă fiă cooptată ȋiă ună
consultant.
Responsabilit ileăstructuriiădeăcoordonareăaăstrategieiădeădezvoltareălocal ă propuneri:

 Asigurareaăcoordon riiăȋiăurm ririiăstadiuluiăimplement riiăstrategiei;

 Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv
aăgestion riiăfinanciareăcorecteăaăfondurilorăalocateăimplement riiăac iunilorăasumateă
de consiliul local sau de primar în varii parteneriate;

 Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor

de progres, impact ȋiărezultatăaăobiectivelor,ădirec iilorăȋiăac iunilorădeădezvoltare;

 Asigurareaă resurseloră tehniceă ȋiă administrativeă necesareă buneiă

implementari a strategiei;

 Organizareaămonitoriz rii,ăevaluariiăȋiărevizuiriiăperiodiceăaăimplementarii;

 Elaborarea rapoarteloră deă implementareă ȋiă deă revizuireă perioadic ,ă dup ă
graficul de raportare agreat;

 Urm rireaărealiz rii,ăimplement riiăȋiăimpactuluiăplanuluiădeăcomunicareăȋiă

promovare a strategiei
Punerea în aplicare
Punereaăînăaplicareăaăstrategieiădeădezvoltareălocal ăeste un proces complex,
careă implic ă ȋiă afecteaz ă întreagaă comunitate.ă Dat ă fiindă amploareaă ȋiă diversitateaă
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ac iunilorăintraăȋiăinter- sectoariale ale strategiei, se propun o serie de instrumente de
implementareăcareăs ăfacilitezeăatingereaăobiectivelorăde dezvoltare ale strategiei.
1.ă Planulă deă ac iuniă esteă oă prezentareă structurat ă aă tuturoră ac iuniloră ȋiă
proiectelorăpropuseădeăstrategie,ăcuădateăȋiăinforma iiăprivindămodulădeăabordareă– în
corelareăcuăalteăac iuniăsauăprinăparteneriateăstrategice,ăresursele financiare necesare
ȋiăsurseăposibileăpentruăasigurareaălor,ălegisla iaăcareăguverneaz ăproiectul,ăindicatoriiă
deărezultatăcareăpermităevaluareaăimplement riiăac iunii.
2.ă Planificareaă înă timpă aă planuluiă deă ac iuni,ă peă termenă scurtă ȋiă peă întreagaă
perioad ădeăplanificare,ăindic ăetapeleădeăparcursăpentruăimplementareaăproiectelor,ă
respectândăpriorit ileăidentificateăprinăexerci iileădeăconsultareăaăcomunit ii.
3.ăParteneriatulălocalăcontinu ăȋiăextindeăeforturileădeăimplicareăȋiăconsultareăaă
diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind
expresiaă r spunderiiă asumateă deă aceleă entit iă sauă grupuriă deă entit iă înă ceeaă ceă
priveȋteăcontribu iaădirect ăȋiăplanificat ălaătranspunereaăstrategiei.ăPentruăaăasiguraă
succesul strategiei,ăaceastaătrebuieăs ădevin ăunădocumentădeălucruănuănumaiăpentruă
Consiliulă Locală ȋiă Primar,ă ciă ȋiă pentruă entit ileă cuprinseă înă parteneriatulă local,ă ună
documentăcareăs ăleăghidezeăpropriileăplanuriădeăviitor.
4.ă Asumareaă responsabilit iloră deă implementare,ădeă c treă Consiliulă Localăȋiă
Primar,ăprecumăȋiădeăc treăParteneriatulălocal.
5.ă Realizareaă Planuluiă deă comunicareă ȋiă promovareă aă strategieiă c treă
comunitateaălocal ăȋiăalteăentit iăinteresate.ăAcestaăesteăunăinstrumentăcareăvaăm riă
vizibilitatea asupraăstrategiei,ăvaăinformaăȋiăeducaăpopula ia,ăgrupurileădeăintereseăȋiă
deăini iativ ,ăastfelăîncâtăs ăseăasigureăimplicareaăprinăpropriileăproiecteăȋiăsus inereaă
strategiei.
Monitorizareăşiăevaluare
Activit ileădeămonitorizareăȋiăevaluareăaăimpactuluiăȋiărezultatelorăauăcaăscopă
asigurareaăeficien eiăȋiăcalit iiăînăimplementare,ăurm rireaăsensuluiădeăimplementareă
aăstrategieiăȋiăaăcomponentelorăsale,ărespectivărealizareaăobiectivelorăpropuse.
Înăcazulăapari ieiădeădevieriădeălaăplanificare,ăaăsitua iilorădeăcriz ăsauădeăfor ă
major ,ă modific riă aleă elementeloră deă precondi ie,ă apari iaă deă reac iiă negativeă sauă
neaȋteptateă dină parteaă participan iloră laă strategieă sauă proiect,ă activitateaă deă
monitorizareăvaăgeneraăac iuniădeăajustareă– restructurare – aloc ri suplimentare, prin
careăs ăseăasigureăceleămaiăeficienteăȋiăra ionaleăsolu iiădeăremediereăȋiăreaducereăaă
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strategieiăsauăproiectelorăpeăsensulădeăimplementareăprev zutăȋi,ăastfel,ăs ăseăasigureă
realizareaăimpactuluiăaȋteptat.
Evaluareaărezultatelorăşiăimpactului
Sistemulă deă evaluareă permiteă s ă seă apreciezeă înă ceă m suraă strategiaă ȋiă
proiecteleă componenteă ȋi-auă atinsă obiectiveleă propuse,ă iară rezultateleă tangibileă ȋiă
intangibileăsuntăceleăprev zute,ăînătermeniădeăeficien ,ăcalitateăȋiăcantitate.
Evaluarea se realizeaz ălaătreiămomenteăcheie:
a.ăEvaluareaăanterioar ăînceperiiăac iunii:ăseăevalueaz ăimpactulăpoten ialăală
ac iuniiăȋiăcorectitudineaăpresupunerilor,ăconstituindăunăelementăimportantădeădecizieă
asupraăoportunit iiăproiectului/ac iunii.
b. Evaluarea intermediar ăaăac iunii:ăseăefectueaz ălaăjum tateaăperioadeiădeă
implementare,ăanalizândăcursulăcorectăalăac iuniiăȋiărezultatele intermediare.
c.ă Evaluareaă final ă seă realizeaz ă dup ă finalizareaă proiectului,ă imediată sau/ȋiă
dup ăanumiteăperioade,ăpentruăaăanalizaădac ăauăfostăatinseărezultateleăprev zuteădeă
proiect.ă Aceast ă evaluareă poateă serviă caă justificareă pentruă noiă proiecteă careă s ă
consolidezeăsauăs ăcorectezeărezultatele realizate.
Revizuire
Strategiaă deă dezvoltareă local ă vaă fiă revizuit ă periodic,ă pentru a se evalua
succesulăeforturilorădeăimplementareăȋiăaăseăluaătoateăm surileăcaăplanulăs ăr mân ă
valabilă peă m sur ă ceă comunitateaă evolueaz .ă Seă voră operaă ajust rile,ă rafin rileă ȋiă
actualiz rileă necesare,ă astfelă încâtă cet eniiă s ă fieă convinȋiă deă modulă în care
comunitateaălorăseădezvolt ăînăsensulăprogresuluiăsocial,ăeconomicăȋiădeămediu.
Revizuireaă strategieiă seă vaă realizaă laă intervaleă relativă scurte,ă datorit ă
perspectiveloră deă schimb riă rapideă laă nivelulă întregiiă societ iă româneȋti.ă Primaă
revizuire se recomand ă laă fineleă perioadeiă deă “termenă scurt”ă – 2023. Revizuirea va
cuprinde toate etapele de elaborare.
Exerci iulădeărevizuireăvaă ineăcontădeăurm toareleăelemente:

 Rezultateleă monitoriz riiă implement riiă ȋiă evalu riiă impactuluiă strategieiă

pân ălaămomentul revizuirii;

 Evolu iaăbugetuluiălocal;

 Legisla ieănou ăcuăefecteădirecteăasupraăcomunei

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI FÂNTÂNELE 2022-2027
241

 Modific riă înă strategiileă na ionale,ă regionaleă sauă jude ene,ă cuă efecteă
directe asupra comunei.
Indiferentădeăritmulădeărevizuire,ăesteănecesar ăoăraportareăanual ăa rezultelor
deă implementare,ă careă s ă includ ă oă detaliereă aă proiecteloră careă urmeaz ă s ă fieă
continuateă sauă atacateă înă urm torulă cicluă deă 12ă luniă ȋiă efecteleă acestoraă asupraă
exerci iuluiăbugetar.
Parteneriat
Strategiaă deă dezvoltareă local ă vaă fiă pus ă înă aplicare prin intermediul unui
parteneriată largă laă nivelă locală careă vaă cuprindeă reprezentan iiă tuturoră grupuriloră deă
intereseă ȋiă ini iativeă vizateă deă strategieă prină obiectivele,ă direc iileă ȋiă ac iunileă deă
dezvoltare.
Principiul

parteneriatului

presupune,

pe

lâng ă implicareaă direct ă aă

comunit ii,ăprinăcunoȋtin e,ăexperien ,ăproiecteăpropriiăȋiăparticipareaălaăconsult rileă
publiceă peă careă autoritateaă public ă local ă leă vaă organizaă atâtă înă contextulă
implement riiă strategiei,ă câtă ȋiă înă celă ală aplic riiă legisla ieiă privindă transparen aă
decizional ăînăadminstra ieăȋiăimpactulăproiectelorăasupraămediului.
Înăceeaăceăpriveȋteăimplementareaăstrategieiăprintr-un parteneriat colaborativ
ȋiăeficient,ă esteă necesar ă continuareaă eforturiloră deă implicareă coerent ă aă comunit iiă
înă proiecteleă relevanteă ȋiă stimulareaă contribu iiloră cet enilor,ă grupuriloră ȋiă
organiza iiloră laă atingereaă viziuniiă ȋiă obiectiveloră deă dezvoltareă local .ă Amploarea,ă
caracteristicileă ȋiă multidisciplinaritateaă ac iuniloră ȋiă proiecteloră concreteă deă
implementareăsuntăceleăcareădicteaz ăcomponentaăparteneriatului:
1.ăAutoritateaăpublic ălocal ,ărespectivăConsiliulăLocalăȋiăPrimarul;
2.ă Institu iiă publice,ă cumă ară fiă Agen iaă pentruă Ocupareaă For eiă deă Munc ă ȋiă
Direc iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial ădeălaănivelulăjude ului,ăConsiliulăJude ean;
3.ăInstitu iiădeăînv

mânt,ăcuăprec dereăpreuniversitare;

4.ăOperatoriiădeăutilit i;
5.ăReprezentan iiăb ncilorăȋiăinvestitorilor
6.ăAsocia iiăpatronale,ăsindicate
7.ăReprezentan iiăcet enilor
8.ăOrganiza iiăciviceădinădiverse domenii
9. Mass-mediaălocal /jude ean
10.ăReprezentan iiăcultelor
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Prim riaă vaă încurajaă caă reprezentareaă înă parteneriată s ă respecteă egalitateaă
deăȋanse.
Dinăcauzaăslabeiăreprezent riălaănivelălocalăaăunorăorganiza iiăsauăinstitu iiăcuă
specializ riă relevanteă ȋiă deă mareă importan ă pentruă implementareaă cuă succesă aă
strategiei,ă

seă

recomand ă

invitareaă

unoră

agen iiă

guvernamentaleă

sauă

neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze permanente, fie ocazional, la
dezbaterileă peă profil.ă Astfel,ă seă recomand ă invitareaă Agen ieiă pentruă Dezvoltareă
Regional ,ăaăCamereiădeăComer ,ăAgen ieiăpentruăProtec iaăMediuluiăȋiăaăaltora.
Aceast ăstructur ănumeroas ăvaăfiăîncurajat ăs ăpreiaăstrategiaăcaăpeăunăghidă
propriuădeădezvoltare,ăiarăPrim riaăvaăfaceăeforturileănecesare pentru coagularea întroăentitateăcareăs ăparticipeăpro-activ la implementare.
Strategiaă vaă puteaă fiă consultat ă deă oriceă cet ean,ă exemplareă aleă strategieiă
fiindădisponibileălaăsediulăPrim riei.

5.3. Monitorizareaăşiăajustareaăstrategiei
La nivelul autoritǎ ilorăadministratieiăpubliceălocale,ăfunc iaădeămonitorizareăȋiă
evaluareăvaăfiăasiguratǎădeăpersonalulăpropriu.ăAcestaăvaăpreg tiătrimestrialărapoarteă
deămonitorizareăȋiăevaluareăpentruăfiecareăproiectăȋiăleăvaătransmiteăConsiliuluiăLocală
ȋiăConsiliului Jude eanăînănuămaiămultădeă45ădeăzileădeălaăsfârȋitulătrimestrului.
Raportulătrimestrialăvaăprezentaăperforman eleăproceselorăȋiăvaăcon ineădouǎă
seturi de date:
-

informa iiăcorespunzǎtoareătrimestruluiăîncheiat;

-

informa iiă cumulate,ă corespunzǎtoareă trimestrelor parcurse din anul

respectiv.
Oriceă schimbareă înă strategiaă localǎă vaă fiă comunicatǎă Unitǎ iiă centraleă deă
monitorizareăînă30ădeăzileădeălaăaprobareaăacesteiaăprinăhotǎrâreăaăConsiliuluiălocal.
Ajustareaă strategieiă localeă vaă fiă efectuatǎă dup ă elaborareaă studiilor de
fezabilitateălaăinvesti iileăpreconizate.
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