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Cuvânt înainte , 

Din prima zi de mandat , ca edil al comunei Voinești , am preluat o mare 

responsabilitate , aceea de a aduce prosperitate și frumos in viața locuitorilor 

acestei  frumoase localități de pe Valea Dâmboviței . 

De atunci ,în comuna Voinești au fost demarate proiecte de infrastructura , 

învățământ , cultură  și turism  , proiecte care au adus comunei Voinești o față 

nouă , un suflu de progres , autentic si totodată modern .  

Pentru perioada 2014-2020 , când România ca țară europeană , va beneficia 

din plin de noile programe si proiecte europene , îmi propun ca și comuna Voinești 

sa beneficieze de  fondurile externe nerambursabile ca și până acum și să inițiem 

proiecte care vor aduce un plus de prosperitate , confort si bună stare locuitorilor 

comunei Voinești.  

Scopul scrierii acestei strategii de dezvoltare locala , care se va împleti strâns 

cu strategia de dezvoltare a județului Dâmbovița si a Grupului de Acțiune locală  ” 

Valea Ialomiței ”, pentru perioada 2014-2020 , va fi de a trasa liniile sigure de 

proiecte , sa identificăm prioritățile si necesitatea dezvoltării zonelor  care 

necesită investiții  , în comuna noastră , precum si să muncim pentru atragerea 

cât mai multor fonduri  nerambursabile , o șansă sigură  spre o bună dezvoltare 

nu numai a comunei noastre ci și a întregii zone a Văii Dâmboviței .  

În vederea ducerii la bun sfârșit a misiunii care ne-a fost încredințată, vom 

dezvolta și moderniza administrația locală, vom atrage finanțare și vom construi 

parteneriate solide cu autorităţi publice județene, regionale, naționale și 

europene, cu investitori, cu societatea civilă și cu alți factori interesați, în vederea 

implementării cu succes a proiectelor de dezvoltare.  

Doresc să mulțumesc pe această cale Consiliului Local, partenerilor din 

mediul public și privat dar și societății civile și cetăţenilor, atât pentru implicarea 

activă în derularea acestui proces de planificare strategică, cât și pentru asumarea 

responsabilităţii în vederea implementării măsurilor propuse, pentru asigurarea 

unei dezvoltări durabile a comunei şi pentru bunăstarea comunităţii noastre pe 

termen lung. 

                                                                          Sandu Gabriel Danut  
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Strategia de dezvoltare a comunei Voinești , pentru perioada 2014- 2020, a 

fost realizata pe o perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin 

valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al 

Planului National de Dezvoltare 2014- 2020. Acesta vizeaza ” Reducerea cat mai 

rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele 

Membre ale Uniunii Europene”(sursa: PND 2014- 2020). 

Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei 

Comunei Voinești din judetul Dambovita si reflecta atitudinea locuitorilor cu 

privire la prioritatea de dezvoltare a Comunitatii  pe urmatorii 7 ani. Opinia 

locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu cele doua 

ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in ceea ce priveste cercetarea calitativa, 

operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar cercetarea cantitativa a fost 

realizata prin utilizarea anchetelor. 

Instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat 

cetatenilor comunei Voinesti  din judetul Dambovita, iar formele evaluative luate 

in considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip neprobabilistic – 

accidental se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final se 

analizeaza rezultatele si se interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul 

actiunilor intreprinse pentru public. 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta 

nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. 

Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana va fi necesar sa ajungem 

la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern 

brut (PIB - indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor 

marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile 

economiei in interiorul unui stat in decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea 

acestui obiectiv, Romania va beneficia in perioada 2014- 2020 de finantari pe 

diverse domenii. 

 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești  reprezinta instrumentul 

de lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate 
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locala. Astfel se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare 

sau catre premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile 

datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite 

momente. In aceste conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social 

al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de 

dezvoltare, prin care se indica atat directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale.  

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale, a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia 

de dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor 

comuneiVoinești.Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea 

implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala,  

cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. 

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica 

locala lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Voinești  

asupra propunerii finale. 

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe 

urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: 

-analiza de continut; 

-analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; 

- comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; 

- interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura 

domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; 

- analiza SWOT; 

- interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de 

politica, staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si 

locale. 

La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si 

externa pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de 

ideea daca fenomenul cercetat este reprezentativ.  
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CAPITOLUL I  -  DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014-

2020  

Agenda teritorială a UE 2020 stabileşte şase priorităţi teritoriale pentru 

dezvoltarea europeană, care sunt și elemente strategice de dezvoltare la nivel 

local:  

-   promovarea dezvoltării policentrice şi echilibrate a teritoriului, 

precondiţie importantă pentru realizarea coeziunii teritoriale şi factor important 

pentru asigurarea competitivităţii teritoriale;  

-    încurajarea dezvoltării integrate pentru a genera efecte sinergice și 

pentru a valorifica potenţialul local al teritoriului;  

-     integrarea teritorială în regiunile transfrontaliere și regiunile 

transnaţionale funcţionale, factori cheie în cadrul competiţiei globale care pot 

facilita utilizarea mai bună a potenţialului de dezvoltare şi protejarea mediului 

natural;  

-   asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale 

solide, factor cheie în cadrul competiţiei globale pentru a preveni risipirea 

capitalului uman şi pentru a asigura reducerea vulnerabilităţii la riscurile produse 

de dezvoltarea mediului extern;  

-    îmbunătăţirea conectivităţii teritoriale pentru oameni, comunităţi şi 

întreprinderi ca o precondiţiei importantă în realizarea coeziunii teritoriale (ex. 

servicii de interes general/local), factor cheie important pentru asigurarea 

competitivităţii teritoriale şi o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării 

sustenabile;  

- gestionarea și conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale 

regiunilor, inclusiv managementul comun al riscurilor ca o condiţie esenţială 

pentru asigurarea dezvoltării sustenabile pe termen lung.  
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINESTI  PENTRU PERIOADA 

2014-2020 - PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI   

 

CAPITOLUL II – PROCES CONSULTATIV  

 

II. 1 DESCRIEREA PROCESULUI CONSULTATIV PENTRU STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE A COMUNEI VOINEȘTI PERIOADA 2014-2020  

Perioada de consultare : 1 februarie 2014 – 1 aprilie 2014  

1. Proces de tip expert 

Factori implicaţi: Primăria Comunei Voinești  

Locaţia: Primăria Comunei Voinești  

Metodologie de lucru: transmiterea de informaţii şi conţinut, realizarea de 

materiale de documentare, realizarea de materiale-suport privind direcţii 

prioritare pentru perioada 2014-2020.  

S-a desfășurat un atelier de lucru de tip expert.  

2. Proces de tip participativ  

Factori implicaţi: reprezentanţi ai instituţiilor locale, judeţene  

Locaţia: Primăria Comunei Voinești  

Metodologie de lucru: 1 atelier de lucru cu integrarea principiilor DLRC 

(dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii)  

Prin acest workshop s-a realizat analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) la nivel de sector (care poate fi regăsită la analiza socio-

economică a fiecărui sector) și s-au identificat obiective de dezvoltare strategică.  

Punctele forte și oportunităţile identificate reprezintă resursele comune care 

vorfi valorificate în urmărirea obiectivelor strategice, iar acestea depind în mare 

măsură de punctele slabe interne și ameninţările externe existente. Participanţii 

sesiuni în grup au fost aleşi în aşa fel încât să fie reprezentate toate sectoarele din 

localitate (reprezentanţi ai sferei de agricultură, sănătate, educaţie, cultură, ai 

sferei de afaceri și ai tinerilor etc.) pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra 
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necesităţilor localităţii, însumând părerile localnicilor cu privire la stadiul de 

dezvoltare al domeniilor majore din STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI 

VOINESTI  PENTRU PERIOADA 2014-2020-  PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI  

III.1 Proces de tip consultativ  

Factori implicaţi: comunitatea locală  

Locaţia: stradal prin completarea de 100 de chestionare  

Metodologie de lucru: sondaj de opinie stradal, campanie de informare 

stradală prin distribuire de pliante, campanie de presă, campanie online de 

consultare publică . 

Rezultatele procesului consultativ cu populaţia la nivelul sondajului de opinie 

se regăseşte în studiul socio-economică (analiza sectorială la fiecare din capitolele 

prezentate în prezenta Strategie de dezvoltare), precum și integrarea ideilor în 

cadrul analizelor sectoriale, obiectivelor şi direcţiilor comunitare.  

III. 2 WORKSHOP “DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMUNEI VOINEȘTI ”               

25 MARTIE 
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CONCLUZIILE ATELIERULUI DE LUCRU  

RESURSE EXISTENTE – puncte tari ale comunei și oportunități  

• Resurse umane  

• Potențial turistic  

• Suprafață agricolă pe domenii  

• Resurse energetice  

• Infrastructură  

• Școli și grădinițe  

• Poziția geografică  

• Echipe sportive  

• Monumente istorice  

• Centre culturale  

• Centru local de Informare și promovare turistică  

• Terenuri sportive  
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•  structura de cazare  

• Restaurante 

• Proiecte de formare profesionala  

• Tradiție meșteșugărească  

• Existența cabinetelor medicale  

• Cabinet stomatologi 

• Asigurare baze sportive ( la școli)  

• Turism:  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINESTI PENTRU PERIOADA 

2014-2020 PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI  

1. RESURSE NECESARE – puncte slabe ale comunei și amenințări  

• școală profesională  

• centre meșteșugărești  

• motivarea tinerilor și copiilor   

• sprijinirea tinerilor și copiilor din grupurile vulnerabile  

• infrastructură și dotări medicale  

• Dotări educaționale  

• Grădinițe  

• Surse alternative pt. utilități  

• Consolidarea agriculturii  

• Grupuri de producători  

• Grupuri Operaționale – G.O.  

• Bază pentru situații de urgență  

• Centre pentru bătrâni  

• Campanii de conștientizare  

• Pistă de biciclete  
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2. DOMENII PRIORITARE:  

• Agricultură  

• Turism  

• Activități non-agricole, meșteșuguri  

• Industrie  

• Infrastructură publică  

• Forța de muncă  

• Combaterea sărăciei  

• Sprijin și consiliere pentru cetățeni  

3. IDEI DE PROIECTE  

 dezvoltarea și susținerea fermelor mici de familie  

 reconversia terenurilor - pomi fructiferi  

 sistem de mecanizare în agricultură  

 dezvoltarea apiculturii  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINEȘTI  PENTRU PERIOADA 2014-

2020 PRIMĂRIA COMUNEI VOINESTI    

Centre profesionale - pe domenii  

- centrul pe zi de educație timpurie  

- înființare plantații pomicole si plantatii de arbusti fructe de padure  

- dezvoltare centru meșteșugăresc pentru copii și tineri  

- dezvoltare centru educațional – educație nonformală, formală și informală  

- promovarea activităților de turism educațional  

- implementarea unui centru centralizat pentru colectare – prelucrare – 

distribuție produse agricole  

- dezvoltarea unui centru de formare profesională  

- proiecte de mediu, împăduriri versanți  
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- decolmatare, regularizare, dalare șanțuri pluviale  

- dezvoltarea sistemului colectare selectivă și conștientizarea populației  

- dezvoltare centru câini fără stăpân  

- susținere sistem integrat de valorificare produselor de origine animală  

- susținerea agenților economici  

- susținerea și promovarea turismului local  

- promovarea parteneriatelor copii - tineri – adulți  

- programe permanente pentru tineri și copii  

- programe culturale  

- dezvoltare muzeul satului  

-  promovare monumente istorice  

- editare și distribuire materiale print și online de promovare turistică  

- camere de supraveghere centralizate  

- susținerea poliției locale pentru scăderea infracționalității locale   

- dotări IT pentru autoritățile publice  

- bibliotecă online  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINESTI  PENTRU PERIOADA 2014-

2020 PRIMĂRIA COMUNEI  VOINEȘTI   
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CAPITOLUL III.  METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI INTEGRAREA 

PROCESELOR CONSULTATIVE  

III.1 Etapele elaborării strategiei de dezvoltare:  

A. Crearea grupului de lucru local  

B. Asumarea responsabilităţilor de participare activă, perfecţionarea 

continuă a grupului de lucru comunitar  

C. Stabilirea cadrului general al strategiei  

D. Analiza situaţiei actuale – analiza socio-economică și documentară  

E. Filozofia și viziunea pentru viitor  

F. Identificarea resurselor comunităţii  

G. Identificarea problemelor şi a cauzelor care le generează  

H. Identificarea direcţiilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare  

I. Stabilirea priorităţilor  

J. Iniţierea planului de acţiune și trasarea direcţiilor de programare  

K. Implementarea şi monitorizarea planului  

L. Evaluarea planului, feed-back, îmbunătăţirea continuă a strategiei  

 

Elaborarea prezentului proiect se face în perioada 26.Noiembrie.2013- 

26.Mai.2014, urmând a fi actualizat după semnarea Acordului de Parteneriat 2014 

– 2020 a României cu Uniunea Europeană, pentru a asigura coerenţa cu principiile 

programelor operaţionale și cu fiecare altă ocazie în care se impune.  

Importanţa planificării dezvoltării localităţii se regăseşte în definirea pe baza 

analizei multicriteriale a situaţiei unei regiuni, a punctelor forte și slabe, a 

oportunităţilor și ameninţărilor, în structurarea problemelor în funcţie de raportul 

cauză-efect, apoi în transpunerea lor în obiective generale şi specifice, iar pe baza 

analizei acestora stabilirea domeniilor de intervenţie.  
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINESTI , PENTRU PERIOADA 

2014-2020 PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI   

 

III.2. Principii şi criterii de elaborare:  

1. Transparenţă - furnizarea în mod deschis, explicit şi oportun, de către 

autorităţile publice, a tuturor informaţiilor pertinente privind strategiile, 

procedeele de evaluare, procedurile și deciziile de politică în vederea informării 

publicului larg.  

2. Reprezentativitate şi consultare publică - posibilitatea cetăţenilor și a 

asociaţiilor reprezentative de a-şi face cunoscute opiniile și de a face schimb de 

opinii în mod public, în toate domeniile de acţiune ale autorităţilor publice , 

menţinerea unui dialog deschis, transparent și constant al instituţiilor cu 

asociaţiile reprezentative și cu societatea civilă, consultări ale autorităţilor publice 

cu părţile interesate.  

3. DLRC (CLLD)- dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii  

4. Coerenţa cu politicile naționale, europene, internaţionale – asigurarea 

coerenţei strategiei cu obiectivele și actele legislative ale instituţiilor publice 

naţionale, instituţiile Uniunii Europene şi a instituţiilor organizaţiilor 

internaţionale din care România face parte  

5. Subsidiarităţii şi al proporţionalităţii - exercitarea competentelor de către 

autoritatea administraţiei publice locale situata la nivelul administrativ cel mai 

apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativa necesara  

6. Respectarea principiilor orizontale – respectarea politicilor orizontale ale 

Uniunii Europene şi a aquis-ului comunitar cu privire la dezvoltarea orizontală  

7. Echităţii - asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile publice și de 

utilitate publică  

8. Responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale - impune 

obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice și 

de utilitate publică  

9. Principiul fundamentării politicilor pe cunoaştere - adoptarea deciziilor 

politice de pe o poziţie bine informată şi ştiinţific fundamentată.  
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10. Principiul continuităţii şi coordonării - asigurarea continuităţii şi 

coordonării în procesul de planificare și implementare a politicilor publice.  

11. Principiul cooperării - cooperarea autorităţilor și instituţiilor publice 

centrale şi locale cu alte instituţii cu rol în dezvoltarea teritorială . 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI  VOINESTI  PENTRU PERIOADA 

2014-2020 PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI  

Planurile strategice de dezvoltare teritorială reglementează planificarea 

strategică a localităţilor şi a unităţilor teritoriale mai mari (microregiune, judeţ, 

regiune, ţară, U.E.), stabilesc obiectivele globale şi specifice pe termen lung ale 

regiunii, principiile și directivele necesare elaborării programelor de dezvoltare, 

respectiv asigură informaţiile necesare pentru actorii dezvoltării sectoriale şi 

regionale.  

Astfel se pot distinge planuri şi programe strategice pe mai multe nivele 

teritoriale (pe principiul subsidiarităţii): comunitare, naționale, regionale, 

judeţene, microregionale, și chiar din diferite sectoare. Aceste nivele trebuie să 

fie realizate în concordanţă unele cu altele, nivelele inferioare trebuie să se 

sprijine pe cele superioare şi invers: nivelele superioare trebuie construite luând 

în considerare strategiile relevante la nivele mai scăzute.  

Teritoriul este un concept multidimensional ce integrează elemente de 

geografie, istorie, din sfera socialului, mediu, peisaj, economie şi capital relaţional. 

Impactul teritorial se referă la impactul anumitor intervenţii asupra posibilităţilor 

de dezvoltare și a structurii unui teritoriu. Impactul fiecărei politici sectoriale se 

manifestă diferit la nivelul unităţilor teritoriale, în timp ce modelează complex 

procesele locale sociale, economice, de mediu și structurale. Într-o abordare mai 

recentă, impactul teritorial este interpretat ca impact asupra dezvoltării socio-

economice regionale luând în considerare atât efectele reale ale unei politici / 

program, cât şi vulnerabilitatea diferitelor regiuni la aceste efecte.  

Politica de dezvoltare teritorială trebuie să contribuie semnificativ la 

răspândirea creşterii şi prosperităţii şi reducând disparităţile economice, sociale, 

teritoriale.  
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III.3. Analiza documentară  

 

Instrumente utilizate:  

 Date și rapoarte statistice  

 Studiul socio-economic 2014  

 Analize economico-sociale şi de sector la nivel judeţean, regional,       

național, European  

 Fișa localității ( analiză documentară)  

-  Studii de evaluare şi rapoarte  

- Documente strategice şi de programare la nivel judeţean, regional, național, 

european  

-  Date de referinţă  

-  Strategia de dezvoltare 2007 – 2013  
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CAPITOLUL IV  – ANALIZA EX- ANTE  

Strategia de dezvoltare  locală 2007-2013  

Situatia la 31.12.2013  

 

 OBIECTIVE SPECIFICE  GRADUL DE 

REALIZARE  

1 CRESTEREA ATRACTIVITĂȚII 

LOCALITĂȚII  

70 %  

2 Sprijinirea activitatilor economice 

locale  

75 %  

3 Creșterea calității vieții locuitorilor  80%  

 

 OBIECTIVE SPECIFICE GRADUL DE 

REALIZARE  

1 Imbunătățirea calității mediului  80  %  

2 Dezvoltarea turismului si 

conservarea specificului local  

75 %  

 OBIECTIVE SPECIFICE GRADUL DE 

REALIZARE  

1  Dezvoltarea infrastructurii locale  75  %  

2 Sprijinirea anteprenorialului local  80  %  
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 OBIECTIVE SPECIFICE  GRADUL DE 

REALIZARE  

1 Imbunătățirea  conditiilor privind 

educatia  

80  %  

2 Imbunătățirea stării de sanatate a 

locuitorilor   

75 %  

3  Promovarea activitatilor sportive si 

de agrement  

70%  

 

 

            OBIECTIVE SPECIFICE  GRADUL DE 

REALIZARE  

1  

Decolmatarea Vaii lui Musat – sat 

Izvoarele  

 

80%  

2 Montarea de tuburi pentru 

regularizare Parau Valea Mare–sat 

Gemenea Bratulesti  

 

85%  

3  Lucrari de protectia mediului  

 Sistem centralizat de canalizare in 

satul Voinesti  

 

60%  

4 Reducerea consumului de energie 

prin utilizarea resurselor 

neconventionale – Obiectiv care se va 

realiza prin achizitionarea si montarea de 

panouri solare pentruincalzire si 

producerea apei calde la principalele 

obiective socio- culturale de pe raza 

Comunei Voinesti .  

Va fi intocmit dosar 

de finantare si va fidepus 

la AFM Bucuresti . 

5 Reducerea poluarii aerului prin , 

modernizarea drumurilor comunale din 

comuna Voinesti :  

100%  
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 Pietruirea drumurilor comunale 

din satele Gemenea- Bratulesti , Voinesti 

, si Izvoarele , in lungime de 5 km  

6  Achizitionarea si montarea de 

toalete ecologice la monumentele 

istorice de pe raza comunei Voinesti , in 

vederea reducerii poluarii , cu precadere 

in perioada sarbatorilor laice si religioase.  

Obiectiv nerealizat  

7   Pastrarea si redescoperirea 

identitatii comunei Voinesti : 

 Rescrierea monografiei  

comunei Voinesti  

  Atestarea documentara a 

satelor componete ale comunei Voinesti, 

atestarea satului Gemenea – Bratulesti – 

500 de ani de la prima atestare  

 Realizarea de centre  de 

practicarea a mestesugurilor artistice  

 Achizitionarea de costume 

populare pentru formatiile de dans 

popular din comuna Voinesti  

 Promovarea folclorului si a 

traditiilor locale , prin participarea la 

diverse festivaluri si activitati culturale si 

artistice.  

80 %    

8  Dezvoltarea turismului local  

-dezvoltarea  serviciilor de agrement  

prin infiintarea de noi    centre turistice   

- restaurarea monumentelor istorice 

de pe raza comunei Voinesti  

- elaborarea  unor strategii de 

promovarea a obiectivelor turistice de pe 

raza comunei Voinesti  

  80 %  
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 OBIECTIVE SPECIFICE  GRADUL DE 

REALIZARE  

1 Reabilitarea infrastructurii locale la 

nivelul comunei Voinesti  

 Reabilitarea prin asfaltare    si 

modernizarea  drumurilor   comunale  

 

 

 

 60% 

2  Modernizarea si extinderea 

infrastructurii  existente    

 Realizarea sistemului centralizat 

de canalizare in satul Voinesti  

 Extinderea retelelor de apa 

potabila la nivelul satelor Izvoarele si 

Oncesti . 

Extinderea retelei de iluminat 

stradal  

 Realizarea de iluminat ambiental in 

centrul civic al satului Voinesti . 

 

 

70% 

 

 

95% 

 

 

 

 

80% 

3  Realizarea de parteneriate publice 

private si incurajarea acestora : 

 Infiintarea Grupului Local de 

Actiune ”Valea Ialomitei ” 

 Organizarea de intalniri periodice  

 Informarea persoanelor fizice si a 

aorganizatiilor din comuna  

 Potentialilor intreprinzatori , 

acordarea de consultanta 

 

 

 

100% 

 

80% 

 

75% 

4  Identificarea si sustinerea aparitiei 

unor activitati economice noi, legate de  

resursele si traditia economica si Agricola 

locala  

 Indrumarea micilor meseriasi si 

investitori din localitate pentru infiintares 

unor ferme mici de familie  

 

 

 

 

70% 
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  Indrumarea continua a activitatii 

agricole – pomicole , specifice zonei Vaii 

Dambovitei  

 

 

 80% 

5  Familiarizarea si intarirea spiritului 

anteprenorial in invatamantul local  

-sprijin pentru dezvoltarea unei 

educaţii formale în domeniul 

antreprenoriatului în şcoala primară şi 

gimnazială  

-implicarea agenţilor economici 

locali în conceperea şi desfăşurararea 

cursurilor şi activităților  

 

 

 

70% 

 

 

60% 

 

 

 

 OBIECTIVE SPECIFICE  GRADUL DE 

REALIZARE  

1  Reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii educationale existente  

-Construirea gradinitei din satul 

Voinesti  

- Modernizarea gradinitei  din satul 

Manga  

- Reabilitarea si modernizarea 

campusului pentru invatamantul 

profesional si tehnic preuniversitar din 

zona de Nord – Vest a judetului 

Dambovita , in localitatea Voinesti , prin 

POR 2007-2013 . 

-Construirea grupului sanitar la 

gradinita din satul Suduleni  

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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2 Adaptarea programelor scolare la 

cerintele pietii de formarea profesionala 

din zona : 

 Largirea domeniilor si programelor 

de scolarizarea la Liceul Tehnilogic 

Voinesti  

 Implicarea agentilor economici 

locali la conceperea si desfasurarea 

cursurilor si activitatilor de formarea 

profesionala  

 

 

 

 

75% 

 

 

 

60%  

3  Cresterea calitatii serviciilor 

medicale : 

-Reabilitarea dispensarului uman 

din sarul Izvoarele  

-Crearea unei baze de date cu privire 

la starea de sanatate a populatiei 

comunei  

 

  

100% 

 

50% 

4 Educarea populatiei in domeniul 

profilaxiei unor boli  

-derularea unor programe de 

educatie sexuala la nivelul elevilor din 

ciclul gimnazial  

-implicarea cadrelor sanitare – 

medici din comuna in educatia  elevilor  

-implicarea medicilor  stomatologi  

in actiuni de educatie a elevilor prescolari 

si scolari  

50% 

5 Extinderea retelelor de apa potabila 

si a celor de canalizare in intreaga  

comuna  

80% 

6 Extinderea infrestructurii destinata 

practicarii sporturilor : 

 

 

90% 
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 Modernizarea stadionului din satul 

Izvoarele , 

 Modernizarea stadionului din satul 

Voinesti , 

 Construirea unei Sali de sport 

modern in incinta campului pentru 

invatamantul preunivesitar din zona de 

Nord- Vesr a judetului Dambovita in satul 

Voinesti . 

 

95% 

 

100% 

7  Imbunatatirea si diversificarea 

activitatilor si servciilor culturale : 

 Reabilitarea caminului cultural din 

satul Izvoarele  

 - Reabilitarea si modernizarea 

caminului cultural din satul Gemenea- 

Bratulesti  

 Modernizarea salii de festivitati a 

Centrului civic si cultural din satul 

Voinesti  

 - achiozitionarea de costume 

populare pentru formatiile de dansuri 

polulare ale comunei  

- achizitionarea de calculatoare si 

videoproiector pentru sala de biblioteciii 

comunale ”Vasile Florescu”  din comuna . 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

IV.1    ANALIZA SWOT 

 

Primaria comunei Voinești , trebuie sa isi insuseasca  si sa promoveze o 

viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea 

viziuni duce la o activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot 

rata oportunitati si se pot consuma irational resurse pretioase. Experienta 
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internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel 

mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o coordonare 

la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor 

strategice de dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele 

metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize 

preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza 

sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, 

implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea 

demersului. 

Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la 

nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la 

toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in 

beneficiul comunei. 

Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice 

pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare 

a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la 

intrebarea „Unde suntem ? ”, aceasta implicand analiza mediului intern al 

comunei si mediul extern general si specific. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati), Threats (riscuri). 

 

Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund 

necesitatilor de dezvoltare a comunei Voinesti , in cadrul limitarilor impunse de 

resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea 

Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei 

de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.  

Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, 

si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin 

dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de  regula sunt factori asupra 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proiect&action=edit
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carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare 

organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 

Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si 

"punctele slabe" ale comunei. 

Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

 

 

 

 

 

Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui 

sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele slabe) 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? 

 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE 

LOCITORILOR COMUNEI? 

CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA 

DEZVOLTAM? 

CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA? 

 

CE VREM SA FACEM? 

(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  FACEM? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

Rafinare ulterioara 

STRATEGIE 
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 Viata economica a comunei Voinesti , trebuie revigorata si dezvoltata 

in toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura.  

Autoritatea publica locala va trebui sa investeasca pentru redresarea vietii 

economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta 

produce cele mai mari efecte benefice. 

 Infrastructura necesita imbunatatiri continue, de aceea investitiile 

trebuie facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

 Un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il 

constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea 

sa le ofere comuna Voinesti ,  astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie 

imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a 

comunei.

 

IV. 1.1.  CONTEXT EUROPEAN ŞI NAȚIONAL 

 

 

Societatea românească a trecut în ultimii ani prin transformări atât 

economice cat și sociale, oportunitatea integrării care a adus fonduri pentru 

Comuna Voinesti 

1.Dezvoltare 
economica

Creare locuri de 
munca

Programe de 
formare 

profesionala

2. Dezvoltare

infrastructura

Competitivitate

Confort social

3.Cresterea

atractivitatii 

Cultural 

Agrement
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dezvoltarea și credibilizarea pieţei româneşti, printre altele, a avut în contra-

balanţă migrarea forţei de muncă şi mai ales criza economică mondială.  

Dezvoltarea locală a fost astfel influenţată de evenimentele socio-economice 

și politice, noile concepte europene privind dezvoltarea comunitară şi planificarea 

dezvoltării având și ele un rol important în evoluţia comunităţilor.  

Noul orizont financiar 2014 - 2020 aduce noi direcţii de dezvoltare pe lângă 

consolidarea celor din perioada anterioară, o evoluţie normală , şi are nevoie de 

o bază documentată pentru noile proiecte.  

La nivel european se remarcă o creştere a importanţei dimensiunii teritoriale 

a politicilor. Dimensiunea teritorială a coeziunii a fost introdusă în Tratatul de la 

Lisabona, fiind adăugată dimensiunii sociale și economice și devenind astfel un 

obiectiv asumat politic la nivelul Uniunii Europene.  

Chiar dacă cu un ritm foarte lent, populaţia Europei continuă Chiar dacă cu 

un ritm foarte lent, populaţia Europei continuă să sporească, iar numărul 

regiunilor a căror creştere se bazează și pe soldul natural şi pe cel migratoriu 

devine tot mai mare. Distribuţia geografică a tipurilor de regiuni europene, în 

funcţie de tendinţele lor demografice, demonstrează o ruptură spaţială clară atât 

între vestul și estul continentului cât şi între zonele metropolitane şi teritoriile 

naționale. Regiunile și ariile de creştere demografică se concentrează în general 

partea occidentală a Europei şi în zonele urbanizate majore, în vreme ce estul și 

parţial nordul constituie domeniul regiunilor cu declin demografic tot mai 

pronunţat. Aceste fenomene pun probleme pe termen lung politicilor care au 

drept scop dezvoltarea teritorială echilibrată, la toate scările spaţiale, plecând de 

la cele locale, trecând prin cele regionale și naționale și ajungând până la nivelul 

întregului continent.  

Majoritatea studiilor certifică faptul că Europa în general și Uniunea 

Europeană în particular se află într-un proces accelerat de îmbătrânire. Efectele 

acestui declin demografic se traduc într-o fragilizare accentuată a sistemului 

economic. În acest context, Comisia Europeană recunoaşte necesitatea imigrării 

populaţiei din afara graniţelor UE, ca soluţie la cererea actuală de pe piaţa 

europeană a muncii.  

Evoluţia demografică la nivel naţional prezintă diferenţieri teritoriale majore, 

determinate de contextul istoric şi socio-economic. O influenţă considerabilă 

pentru situaţia demografică actuală a avut-o politica regimului comunist de 

stimulare a natalităţii, în special decizia de interzicere a avorturilor, ceea ce a făcut 
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ca în 1968 natalitatea să crească brusc pe tot teritoriul ţării, după care ea a scăzut 

lent, păstrând însă valori relativ ridicate faţă de alte regiuni europene până în 

1990. Această decizie se poate observa în structura actuală pe grupe de vârstă și 

va avea consecinţe asupra gradului de dependenţă demografică în momentul în 

care primele generaţii născute după 1968 vor atinge vârsta pensionării, moment 

inevitabil care trebuie pregătit din timp. Deja, la o populaţie de 19 milioane de 

locuitori (cât rezultă din datele preliminare ale recensământului din 2011), există 

4,3 milioane de salariaţi şi 5,3 milioane de pensionari (un salariat susţine pensia a 

1,2 pensionari).  

Tipologia în funcţie de evoluţia demografică în perioada 1956-1992 (harta de 

mai jos) relevă structuri teritoriale în care ies în evidenţă ariile caracterizate de un 

sold natural pozitiv și de deficit migratoriu însemnat (Podişul Bârladului și Câmpia 

Jijiei), cele cu creşteri naturale şi deficit migratoriu mai moderat (Munţii Carpaţi, 

Subcarpaţii, mare parte din Podişul Dobrogei), în vreme ce ariile rurale din Oltenia, 

Delta Dunării şi Transilvania se încadrează în profilul declinului demografic 

pronunţat, mai ales către finalul perioadei.  

Aceste tendinţe au continuat şi după 1990, pe fondul transformărilor   majore 

din economia și societatea românească post decembriste, când s-a produs o 

restrângere semnificativă a activităţii obiectivelor economice, cu deosebire cele 

de natură industrială și la un declin economic evident în special în mediul urban. 

Instabilitatea economică și lipsa perspectivelor certe au avut o influenţă 

determinantă asupra evoluţiilor demografice din această perioadă. Dacă în 2008 

nivelul sărăciei era de 5,7% pe total populaţie, 7,8% dintre tinerii între 15 şi 24 de 

ani erau afectaţi de fenomen, mai mulţi chiar decât copiii (sub vârsta de 15 ani 

rata sărăciei era de 7,8%). Ca efect al crizei economice, rata sărăciei absolute a 

început să crească după 2009, cu un ritm mai accentuat în cazul copiilor (0‐17 ani) 

și tinerilor (18‐23 ani). În 2011 nivelul sărăciei era de 5,0% pe total populaţie. 

Tinerii şi copiii sunt în continuare cei mai săraci, nivelul sărăciei fiind de 8,4% 

pentru tinerii de 15-19 ani, 7,6% pentru 20-24 de ani, 6,0% pentru 25-29 ani şi 

4,6% pentru 30-34 de ani; rata sărăciei copiilor era în 2011 de 6,1% pentru 0-5 ani 

și 7,7% pentru 6-14 ani. 
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     Pentru perioada 2014 – 2020 se preconizează că la nivelul regiunii 

investiţiile vor fi direcţionate cu precădere spre:  

1. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin 

investiţii care vizează stimularea mobilităţii regionale și conectarea cu regiunile 

învecinate, durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cu 

precădere: drumurile ce asigură conectivitatea la reţeaua trans-europeană de 

transport - TEN-T, drumuri ce asigură conexiunea între judeţe, şosele de centură, 

drumuri regionale noi, modernizare străzi urbane, realizare piste biciclete) şi 

anume:  

  partea de nord a judeţului Teleorman și partea de sud a judeţului Argeş, în 

perimetrul delimitat de Autostrada A1, DN 61, DN 6 şi DN  

65A; partea de vest a judeţului Teleorman, teritoriul delimitat de DN 54, DN 

65 A, DN 6 și Valea Oltului;  

 partea de est a judeţului Teleorman și de vest a judeţului Giurgiu – teritoriu 

delimitat de DN 6, DN 5B, DN 5C și DN 51; - partea de vest a judeţului Călăraşi – în 

zona delimitată de DN 4, A2 și DN 31;  

  partea   central-nordică și est a judeţului Prahova – în zona montană şi a 

Subcarpaţilor – teritoriul dintre DN 1A, 1B şi Valea Buzăului;  

  partea  central-nordică a judeţului Argeş - zona montană şi piemontană, 

între DN 73 și DN 7C, etc.;  
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  dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii unui sistem 

feroviar interoperabil, modern şi de înaltă calitate;  

  dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii navale;  

  investiţii privind siguranţa şi eficientizarea transportului;  

  investiţii pentru modernizarea transportului public rutier, feroviar și naval 

de mărfuri şi călători;  

  investiţii pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente  

și ecologice;  

  creare de centre multi-modale de transport (Piteşti, Giurgiu, Ploieşti, Titu);  

  investiţii pentru crearea, dezvoltarea şi modernizarea transportului pe 

cablu.  

Dezvoltarea economică durabilă se bazează pe calitatea infrastructurii, de 

aceea în Planul Național de Dezvoltare al României extinderea și dezvoltarea 

teritorială şi a infrastructurii apare ca o necesitate prioritară. 

 

IV.2  OBIECTIVE INFRASTRUCTURALE:  

 

Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin investiţii 

care vizează stimularea mobilităţii regionale și conectarea cu regiunile învecinate, 

durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cu precădere: 

drumurile ce asigură conectivitatea la reţeaua trans-Europeană de transport - 

TEN-T, drumuri ce asigură conexiunea între judeţe, şosele de centură, drumuri 

regionale noi, modernizare străzi urbane, realizare piste biciclete);  

 Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii unui sistem 

feroviar interoperabil, modern şi de înaltă calitate;  

 Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii navale;  

 Investiţii privind siguranţa şi eficientizarea transportului;  

 Investiţii pentru modernizarea transportului public rutier, feroviar și naval 

de mărfuri şi călători;  

 Investiţii pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente și 

ecologice;  

 Serviciilor livrate către cetăţeni și de comunicaţii  
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 Îmbunătăţirea amenajării teritoriale şi a mediului înconjurător  

 Dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe și stimularea acestora punerea 

în valoare a patrimoniului cultural  

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale și de sănătate.  

 Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de servicii 

publice  

 

Dezvoltarea integrată a Comunei Voinesti ,  se poate face doar prin 

integrarea în structurile ce se dezvoltă la nivel internaţional, european și național.  

Necesitatea consolidării cooperării, desigur, apare la toate nivelele 

conceptelor de dezvoltare. Menţionând dialogul dintre sfera civilă și comunitatea 

întreprinzătorilor, respectiv apariţia generaţiei mai tinere pe piaţa muncii, practic 

au formulat nevoia elaborării unui cadru instituţional de relaţii ce reprezintă baza 

unei economii competitive și care poate fi dezvoltat durabil.  

Dezvoltarea cuprinzătoare a regiunii presupune și o exploatare mai eficientă 

a resurselor naturale şi umane. Transformarea structurii economiei, creşterea 

proporţională a angajaţilor din sistemul serviciilor poate fi realizată şi cu ajutorul 

investiţiilor în turism. Dezvoltarea turismului face necesară și modernizarea bazei 

infrastructurale și de prestare servicii. 

 

IV. 3. POLITICI RURALE EUROPENE 

 

La nivelul European, s-au stabilit astfel principii ale dezvoltării teritoriale, 

rangul unei localităţi reprezintă expresia importanţei actuale şi în perspectivă 

imediată a acesteia în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, politic, 

social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influenţă 

polarizate și cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de resurse. 

Regiunile predominant rurale acoperă jumătate din Europa și reprezintă 

aproximativ 20% din populaţie. Conform previziunilor Comisiei Europene, până în 

2014 vor dispărea 5 milioane de locuri de muncă din mediul rural. Diversificarea 

activităţilor economice și îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele rurale este o 

misiune comună a politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene şi a politicii de 

coeziune. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social 

European (FSE) completează Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR). 
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Principalele domenii de acţiune ale FEADR cuprind:  

• crearea de locuri de muncă în afara activităţilor agricole (societăţi 

comerciale noi, dezvoltarea de activităţi turistice etc.);  

• dezvoltarea accesului şi a legăturilor dintre oraşe şi zonele rurale, în special 

în contextul societăţii informaţionale;  

• susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din domeniul agricol 

(sprijinirea inovaţiei și a dezvoltării de produse noi), agro-alimentar sau forestier;  

• combaterea riscurilor din domeniul agricol și forestier;  

• dezvoltarea infrastructurii de bază din sate, în special în noile state 

membre.  

 

 În cadrul politicii de coeziune, nu se face o distincţie între oraşe și sate. 

Parteneriatul European pentru Inovare privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI) reprezintă o nouă abordare pentru 

promovarea inovării în agricultura europeană, în Statele Membre ale UE. În 

principiu, inovarea vizează crearea legăturii între ştiinţă şi practică, în special prin 

proiecte derulate de grupuri operaţionale (GO), dar și prin activităţi de colaborare 

în reţea.  

Conceptul încurajează eforturile de colaborare pentru realizarea de sinergii 

şi de valoare adăugată la nivelul UE, pe baza politicilor existente, în special pe baza 

politicii de dezvoltare rurală şi a politicii de cercetare şi inovare a UE, Orizont 2020 

FEADR contribuie la Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale 

durabile în întreaga Uniune, într-o manieră care completează celelalte 

instrumente ale PAC, politica de coeziune și politica comună în domeniul 

pescuitului. FEADR contribuie la dezvoltarea în Uniune a unui sector agricol mai 

echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, mai benefic pentru climă, mai 

rezilient, mai competitiv și mai inovator. FEADR contribuie de asemenea la 

dezvoltarea teritoriilor rurale. FEADR este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European Și Al Consiliului din 17 decembrie 2013  

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru 

activități din sectorul alimentar și nealimentar și din silvicultură, contribuie la 

atingerea următoarelor obiective:  

a) favorizarea competitivității agriculturii;  
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b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea 

schimbărilor climatice;  

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 

comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 

2002 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, sunt atinse 

prin intermediul următoarelor șase priorități:  

1. încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale;  

2. creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea 

viabilității exploatațiilor;  

3. promovarea organizării lanțurilor alimentare și a gestionării riscurilor în 

agricultură;  

4. refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de 

agricultură și silvicultură;  

5. promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic;  

6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale.  

 

Aceste priorități trebuie să constituie baza programării care include definirea 

indicatorilor-țintă pentru fiecare dintre ele. Regulamentul include norme privind 

elaborarea, aprobarea și revizuirea programelor care urmează în mare măsură 

normele actuale și oferă subprogramelor (de exemplu, celor privind tinerii 

fermieri, exploataţii mici, investiţii în activităţii neagricole, zonele montane, 

lanțurile de aprovizionare scurte) posibilitatea de a beneficia de intensități mai 

mari ale ajutoarelor. Fiecare program de dezvoltare rurală include evaluare ex 

ante şi o analiză SWOT a situaţiei și identificarea nevoilor care trebuie abordate în 

zona geografică acoperită de program. 

 

Măsuri importante pentru una sau mai multe priorități ale uniunii în 

materie de dezvoltare rurală  
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Măsuri deosebit de importante pentru mai multe dintre prioritățile Uniunii  

-     Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de 

înlocuire în cadrul exploatației - în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin pentru:  

- a ajuta fermierii, deţinătorii de păduri şi IMM-urile din zonele rurale să 

beneficieze de servicii de consiliere în vederea ameliorării atât a performanţelor 

economice și de mediu ale exploataţilor, întreprinderilor şi/sau investiţiilor lor, cât 

şi a capacităţii acestora de a genera beneficii pentru climă şi de a fi reziliențe la 

schimbările climatice;  

- a promova înfiinţarea de servicii de gestionare a exploataţiilor, de servicii 

de înlocuire în cadrul exploataţiei și de servicii de consiliere agricolă, precum și 

servicii de consiliere agricolă în sectorul silvic;  

- a promova formarea profesională a consultanţilor.  

Investiții în active fizice – în cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru 

investiţii tangibile şi/sau intangibile care:  

- Ameliorează nivelul global de performanţă și de durabilitate al exploataţiei 

agricole;  

- Vizează prelucrarea, comercializarea şi/sau dezvoltarea produselor agricole 

care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului.  

- Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor – sprijinul acordat în cadrul 

acestei măsuri constă în  

- ajutor la înfiinţarea întreprinderii pentru: tinerii fermieri; activităţi 

neagricole în zone rurale; dezvoltarea fermelor mici.  

- Investiţii în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole;  

- Plăţile anuale sau plăţile unice acordate fermierilor eligibili pentru schema 

pentru mici fermieri.  

- Cooperare - Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a 

promova forme de cooperare care implică cel puțin două entități și în special:  

- abordări de cooperare între diferiți actori din sectorul agricol, sectorul 

forestier și lanțul alimentar din Uniune, precum și alți actori care contribuie la 

realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală, inclusiv 

grupurile de producători, cooperativele și organizațiile interprofesionale;  

- crearea de clustere și rețele;  
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- înființarea și funcționarea grupurilor operaționale din cadrul PEI privind 

productivitatea și durabilitatea agriculturii.  

 

LEADER – sprijinul pentru axa LEADER se acordă pentru proiecte de 

cooperare în cadrul unui stat membru (cooperare inter-teritorială) sau proiecte    

de cooperare între teritorii aparținând mai multor state membre sau cu teritorii 

ale unor țări terțe (cooperare transnațională).  

- asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare inter-

teritorială și transnațională, cu condiția ca grupurile de acțiune locală să poată 

demonstra că au în vedere implementarea unui proiect concret.  

Măsuri deosebit de importante pentru încurajarea transferului de cunoștințe 

și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale  

  Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare – în cadrul acestei măsuri se 

acordă sprijin pentru acţiuni de formare profesională și de dobândire de 

competenţe, activităţi demonstrative și acţiuni de informare. Acţiunile de formare 

profesională și de dobândire de competenţe pot include cursuri de formare, 

ateliere de lucru şi îndrumare profesională.  

  Investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, în mobilizarea și în 

comercializarea produselor forestiere  

 Măsuri deosebit de importante pentru creșterea competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură și pentru creșterea viabilității exploatațiilor  

 Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare - în cadrul acestei 

măsuri se acordă sprijin fermierilor care participă pentru prima dată la: schemele 

de calitate pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, scheme 

voluntare de certificare a produselor agricole, recunoscute de statele membre ca 

aplicând Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de 

certificare voluntară a produselor agricole şi alimentare.  

 

 Măsuri deosebit de importante pentru promovarea organizării lanțului 

alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură , 

 Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale 

și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire 

corespunzătoare – sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în investiţii în 

măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale și ale 

evenimentelor catastrofale probabile; investiţii pentru refacerea terenurilor 
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agricole şi a potenţialului de producţie afectate de dezastre naturale şi de 

evenimente catastrofale.  

  Prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre 

naturale și de evenimente catastrofale  

 Înființarea grupurilor de producători – în cadrul acestei măsuri se acordă 

sprijin pentru facilitarea înfiinţării grupurilor și organizaţiilor de producătorii din 

sectoarele agricol şi silvic.  

  Bunăstarea animalelor - Plățile pentru bunăstarea animalelor prevăzute în 

cadrul acestei măsuri se acordă fermierilor care se angajează în mod voluntar să 

desfășoare operațiuni constând într-unul sau mai multe angajamente în favoarea 

bunăstării animalelor și care sunt fermieri activi.  

  Gestionarea riscurilor  

 Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor  

  Fonduri mutuale pentru bolile animalelor și ale plantelor pentru 

incidentele de mediu  

 Instrumentul de stabilizare a veniturilor  

 

Măsuri deosebit de importante pentru refacerea, conservarea și 

consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și silvicultură și 

promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic  

Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite – sprijinul se acordă 

deţinătorilor de terenuri publici și privaţi şi asociaţilor acestora şi acoperă 

costurile de instalare şi o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de 

întreţinere, inclusiv cele pentru curăţenia timpurie şi cea târzie pe o perioadă de 

doisprezece ani.  

a)     Înființarea de sisteme agroforestiere - sprijinul se acordă 

deţinătorilor de terenuri privaţi, municipalităţilor și asociaţilor acestora şi acoperă 

costurile de înfiinţare și o primă anuală pe hectar pentru a acoperi costurile de 

întreţinere, pe o perioadă de maximum cinci ani.    

b)  Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice, precum și a 

potențialului de atenuare a ecosistemelor forestiere  
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c)   Agromediu și climă – această măsură urmăreşte conservarea şi 

promovarea schimbărilor necesare la nivelul practicilor agricole care aduc o 

contribuţie pozitivă mediului şi climei. Includerea acesteia în programele de 

dezvoltare rurală este obligatorie la nivel naţional şi/sau regional  

d)  Agricultura ecologică  

 

 Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa  

 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice  

 Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor  

 

Măsuri deosebit de importante pentru promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale  

- Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – în cadrul acestei 

măsuri se acordă sprijin în special pentru:  

- Elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităţilor şi a 

satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale 

planuri  de protecţie şi de gestionare legate de zonele Natura 2000 şi de alte zone 

cu înaltă valoare naturală;  

- Investiţii în crearea, îmbunătăţirea și extinderea tuturor tipurilor de 

infrastructuri la scară mică, inclusiv investiţii în domeniul energiei din surse 

regenerabile;  

- Infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătăţirea şi 

extinderea  acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului 

la bandă largă precum şi soluţii publice de e-guvernare . 

- Investiţii în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, și a 

infrastructurii aferente;  

- Investiţii de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiştilor 

şi în infrastructura turistică la scară mică;  

-Studii şi investiţii asociate cu întreţinerea, refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural şi natural al satelor, al peisajelor rurale şi al siturilor de 
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înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și 

acţiuni de sensibilizare ecologică;  

- Investiţii orientate spre transferul activităţilor şi transformarea clădirilor 

sau a altor instalaţii aflate în interiorul sau în apropierea aşezărilor rurale, în 

scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii sau al creşterii performanţei de mediu a aşezării 

respective.  

PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii:  

- promovează un sector agricol și silvic eficient din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, viabil din punct de vedere economic, productiv, competitiv, 

cu emisii reduse, benefic pentru climă și rezilient, care să acționeze în direcția 

unor sisteme de producție agroecologică și să funcționeze în armonie cu resursele 

naturale esențiale de care depinde activitatea agricolă și silvică;  

- contribuie la asigurarea unei aprovizionări stabile și durabile cu alimente, 

furaje și biomateriale, atât existente, cât și de noi tipuri;  

- ameliorează procesele de protecție a mediului, de adaptare la schimbările 

climatice și de atenuare a efectelor acestora;  

- mediază apropierea între cunoștințele și tehnologia aferente cercetării de 

vârf, pe de o parte, și fermieri, gestionari de păduri, comunități rurale, 

întreprinderi, ONG-uri și serviciile de consiliere, pe de altă parte.  

FEADR contribuie la atingerea obiectivelor PEI privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii prin sprijinul acordat grupurilor operaționale. Grupurile 

operaționale PEI fac parte din PEI privind productivitatea și durabilitatea 

agriculturii. Acestea sunt înființate de părți interesate precum fermieri, 

cercetători, consultanți și întreprinderi implicate în sectorul agroalimentar, 

relevante pentru îndeplinirea obiectivelor PEI. 

  

Rata maximă a contribuției FEADR este de:  

- 85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate, în 

regiunile ultra-periferice și în insulele mici din Marea Egee ;  

- 75 % din cheltuielile publice eligibile pentru toate regiunile al căror PIB pe 

cap de locuitor în perioada 2007-2013 a reprezentat sub 75 % din media UE-25 

pentru perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor depășește 75 % 

din PIB-ul mediu al UE-27;  

- 63 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile de tranziție;  

- 53 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.  



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

38 
 

 

În cadrul gestiunii partajate între Comisie și statele membre, acestea din 

urmă trebuie să desemneze, pentru fiecare program de dezvoltare rurală: o 

autoritate de management, agenţia de plăţi şi un organism de certificare. De 

asemenea, acestea sunt responsabile cu informarea și publicitatea privind 

operaţiunile cofinanţate. Fiecare stat membru trebuie să constituie și un comitet 

de monitorizare care se asigură de eficienţa punerii în aplicare a programului de 

dezvoltare rurală. În plus, autoritatea de gestionare a fiecărui program trebuie să 

transmită Comisiei un raport anual privind execuţia programului.  

Politica şi programele de dezvoltare rurală fac obiectul unei evaluări ex -ante, 

intermediare şi ex post, menite să consolideze calitatea, eficienţa şi eficacitatea 

punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală. Aceste evaluări vizează 

culegerea anumitor învăţăminte privind politica de dezvoltare rurală, prin 

identificarea factorilor care au contribuit la succesul sau la eşecul punerii în 

aplicare a programelor, a impactului socio-economic şi a impactului asupra 

priorităţilor comunitare. 

 

 

IV. 3 LEGISLAŢIE APLICABILĂ 

IV. 3.1 ARHITECTURA POLITICII DE COEZIUNE 

 

Arhitectura Politicii de coeziune  

Instrumente structurale  

2007 - 2013  2014 - 2020  

Obiectiv

e  

Fonduri  Ţinte  Categorii 

de regiuni  

Fonduri  

Converg

enta  

FEDR FSE 

FC  

Investiţii 

pentru 

dezvoltare și 

locuri de 

munca  

-Regiuni 

mai puţin 

dezvoltate; -

Regiuni în 

tranziţie.  

 

FEDR FSE 

FC  

Competi

tivitate și 

ocuparea 

FEDR FSE  - Regiuni mai dezvoltate.         

FEDR FSE  
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forţei de 

munca 

  

Coopera

re teritoriala 

europeana  

  FEDR   Cooperare teritoriala 

europeana  

        

FEDR  

 

 

 
 

Sursa: fonduri-structurale.ro 

 

 

IV. 3.2 CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN ADOPTAT PENTRU PERIOADA 

2014-2020 

Nr. Crt  DOCUMENT  STADIU 

DOCUMENT  

1  Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013 
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REGULAMENTUL (UE, 

EURATOM) NR. 1311/2013 AL 

CONSILIULUI din 2 decembrie 

2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru 

perioada 2014 – 2020  

 

 

2 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1299/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI 

din 17 decembrie 2013 privind 

dispoziţii specifice pentru 

sprijinul din partea Fondului 

european de dezvoltare 

regionala pentru obiectivul de 

cooperare teritoriala europeana  
 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

3 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1300/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 privind Fondul 

de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE)  

nr. 1084/2006  

 

 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

4 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1301/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 privind Fondul 

european de dezvoltare regionala 

și dispoziţiile specifice aplicabile 

obiectivului referitor la investiţiile 

pentru creştere economica și 

locuri de munca și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1080/2006  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  
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5 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1303/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor dispoziţii comune privind 

Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru 

dezvoltare rurala și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziţii generale privind 

Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1083/2006 al Consiliului  

  

 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

6 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1304/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 privind Fondul 

social european și de abrogare a 

Regulamentului  

CE) nr. 1081/2006 al 

Consiliului  

 

 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  
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7 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1305/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurala 

acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurala 

(FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului  

 

 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

8 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1302/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 

1082/2006 privind o grupare 

europeana de cooperare 

teritoriala (GECT) în ceea ce 

priveşte clarificarea, simplificarea 

și îmbunătăţirea constituirii și 

funcţionarii unor astfel de grupări  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

9 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1306/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 privind 

finanţarea, gestionarea și 

monitorizarea politicii agricole 

comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 

(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98 ,  

(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  
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10 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1310/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

17 decembrie 2013 de stabilire a 

anumitor dispoziţii tranzitorii 

privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurala acordat din Fondul 

european agricol pentru 

dezvoltare rurala (FEADR), de 

modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea 

ce priveşte resursele și 

repartizarea acestora pentru anul 

2014 și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 

al Consiliului și a Regulamentelor 

(UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 

1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 

ale Parlamentului European și ale 

Consiliului în ceea ce priveşte 

aplicarea acestora în anul 2014  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

11 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1288/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 de instituire a 

acţiunii „Erasmus +”: Programul 

Uniunii pentru educaţie, formare, 

tineret și sport și de abrogare a 

Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 

1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

12 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1291/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 de instituire a 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE  
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Programului-cadru pentru 

cercetare și inovare (2014-2020) – 

Orizont 2020 și de abrogare a 

Deciziei nr. 1982/2006/CE  

13 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1290/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 de stabilire a  

normelor de participare și 

diseminare pentru „Programul-

cadru pentru cercetare și inovare 

(2014-2020) – „Orizont 2020” și de 

abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1906/2006  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE  

pe 20.12.2013  

 

 

14 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1293/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 privind 

instituirea unui program pentru 

mediu și politici climatice (LIFE) și 

de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 614/2007  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

15 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1295/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 privind 

instituirea programului „Europa 

creativa” (2014-2020) și de 

abrogare a Deciziilor nr. 

1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE 

și nr. 1041/2009/CE  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

16 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1296/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 privind 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  
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Programul Uniunii Europene 

pentru ocuparea forţei de munca 

și inovare sociala („EaSI”) și de 

abrogare a Deciziei nr. 

283/2010/UE de instituire a unui 

instrument european de micro-

finanţare Progress pentru 

ocuparea forţei de munca și 

incluziune sociala  

17 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1316/2013 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN și AL CONSILIULUI din 

11 decembrie 2013 de instituire a 

Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei, de 

modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 913/2010 și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 680/2007 

și CE) nr. 67/2010  

Publicat în Jurnalul 

Oficial al UE pe 

20.12.2013  

 

18 REGULAMENTUL (UE) NR. 

1287/2013 AL  

PARLAMENTULUI EUROPEAN 

și AL CONSILIULUI din 11 

decembrie 2013 de instituire a 

unui program 

pentrucompetitivitatea 

întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii 

(COSME) (2014 – 2020) și de 

abrogare a Deciziei nr. 

1639/2006/CE  

Publicat în  

Jurnalul Oficial al 

UE pe 20.12.2013  

 

 

 

 

IV. 3.3 DOCUMENTE STRATEGICE 2014 – 2020 
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Nr. 

Crt.  

DOCUMENT  

1 Condiţionalitate ex-ante pentru accesarea fondurilor 

europene 2014-2020 în Romania  

2 Coordonatele majore ale procesului de programare a 

fondurilor europene 2014-2020 în Romania  

3 Diagrama cadrului partenerial în Romania  

4 Broşura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020  

5 Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020  

6 EUROPA 2020 - O strategie europeana pentru o creştere 

inteligenta, ecologica și favorabila incluziunii  

7 Obiective pentru strategia Europa 2020  

8 Programul național de reforma al României 2011 - 2013  

9 Programul de convergenta al României 2011-2014  

10 Recomandarea privind Programul național de reforma din 

2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind 

Programul de convergenta actualizat al României pentru perioada 

2011-2014  

 11 Recomandare privind Programul național de reforma din 

2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind 

Programul de convergenta actualizat al României pentru perioada 

2011-2014  

 

IV. 3.4 CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN 2014-2020 

 

     Propunerile privind cadrul legislativ european pentru Fonduri 

Structurale și de Coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 2014 – 2020 

 

Nr. 

Crt. 

Document  Stadiu document  

1 

 

 

 

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) 

nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 

privind normele financiare aplicabile 

Adoptat  
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2 

bugetului general al Uniunii și de 

abrogare a Regulamentului (CE, 

EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului  

 

REGULAMENTUL delegat (UE) al 

Comisiei din 29.10.2012 privind normele 

de aplicare a Regulamentului (UE) 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind normele financiare aplicabile 

bugetului general al Uniunii  

 

 

 

 

 

 

Adoptat  

 

3 Rezumatul studiului de impact 

privind înlocuirea Regulamentului (CE) 

nr. 1083/2006  

- 

4 Propunere de REGULAMENT de 

stabilire a unor dispoziţii comune privind 

Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurala și 

Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, care fac obiectul 

cadrului strategic comun, precum și de 

stabilire a unor dispoziţii generale 

privind Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european și 

Fondul de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr 1083/2006  

Document în lucru 

adoptat de CE pe 6 

octombrie 2011.  

 

5 Rezumat propunere de regulament 

pentru modificarea Regulament (CE) nr. 

1080/2006  

- 

6 Propunere de REGULAMENT 

privind dispoziţiile  

specifice aplicabile Fondului 

european de dezvoltare regionala și 

Document în  

lucru adoptat de CE 

pe 6 octombrie 2011.  
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obiectivului referitor la investiţiile 

pentru creştere economica și ocuparea 

forţei de munca și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006  

 

7 Rezumatul studiului de impact 

privind înlocuirea Regulamentului (CE) 

nr. 1081/2006  

- 

8 Propunere de REGULAMENT 

privind Fondul social european și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1081/2006  

Document în lucru 

adoptat de CE pe 6 

octombrie 2011  

 

9 Rezumat propunere de regulament 

pentru modificarea Regulament (CE) nr. 

1084/2006  

- 

10 Propunere de REGULAMENT 

privind Fondul de coeziune și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1084/2006  

Document în lucru 

adoptat de CE pe 6 

octombrie 2011  

 

11 Rezumat propunere de Regulament 

- Cooperare teritoriala europeana 2014-

2020  

- 

12 Propunere REGULAMENT privind 

dispoziţii specifice pentru sprijinul din 

partea Fondului european de dezvoltare 

regionala pentru obiectivul de 

cooperare  

Document în lucru 

adoptat de CE pe 6 

octombrie 2011  

 

13 Rezumat propunere Regulament - 

Grupările europene de cooperare 

teritorială (GECT)  

 

14 Propunere REGULAMENT de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1082/2006 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 

grupare europeana de cooperare 

teritoriala (GECT) în ceea ce priveşte 

Document în lucru 

adoptat de CE pe 6 

octombrie 2011  
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clarificarea, simplificarea și 

îmbunătăţirea constituirii și punerii în 

aplicare a unor  

astfel de grupări  

 

 

 

 

 

 

 

IV. 4 REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-MUNTENIA 

IV. 4.1 DESCRIERE 

  În vederea intrării în Uniunea Europeană, România a trebuit să se adapteze 

la structurile europene în vederea accesări fondurilor, astfel luând fiinţă regiunile 

de dezvoltare. 

IV. 4.2 ÎNCADRARE REGIONALĂ 

 

În conformitate cu politicile europene şi subsidiaritatea U.E., România este 

împărţită în acest moment în următoarele nivele de organizare administrativ-

teritorială:  

1. Nivel NUTS I: macro-regiuni, nu se foloseşte în prezent  

2. Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane 

locuitori, numite după poziţia geografică în ţară - Nord-Vest, Nord-Est, Sud - Vest, 

Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.  

3. Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a 

României  

4. Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de 

unităţi teritoriale  

5. Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care 

reflectă structura administrativ teritorială a României.  

 

IV. 4.3 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA 
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Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, 

învecinându-se la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu 

regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu 

o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea 

Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare. O 

caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă 

faptul că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea 

mediană, și anume regiunea Bucureşti – Ilfov. Un alt aspect favorabil îl reprezintă 

și prezenţa, în partea de sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a 

avea conexiuni cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – 

Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi acces la portul Constanţa, 

principala poartă maritimă a ţării. 

 

1.  Din  punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată 

din 7 judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 

16 municipii, 32 de oraşe şi 519 comune cu 2019 sate. În ceea ce priveşte 

suprafaţa regiunii, se poate observa că cele mai mari ponderi sunt deţinute de 

judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călăra și (14,8 %), iar cea mai mică 

de judeţul Giurgiu (10,2 %).  

 

2. Priorităţile de dezvoltare ale Regiunii:  

 Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale  

 Prioritatea 2 – Dezvoltare urbană durabilă  

 Prioritatea 3 – Creşterea competitivităţii economiei regionale pe termen 

lung  

 Prioritatea 4 – Protecţia mediului și creşterea eficienţei energetice  

 Prioritatea 5 – Susţinerea educaţiei și ocupării forţei de muncă   

 Prioritatea 6 – Susţinerea sănătăţii şi asistenţei sociale  

  Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală şi agricultura  

 

IV. 4.4 STRUCTURA AŞEZĂRILOR UMANE 

 

Numărul de comune din regiunea Sud Muntenia a crescut cu un procent de 

0,02%, în intervalul 2004 - 2011, de la 509 la 519, pe fondul reînfiinţării (prin 
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desprinderea de oraşele și comunele existente) a 10 de comune, care fuseseră 

desfiinţate de regimul comunist la reforma administrativă din 1968. Aşadar, 

regiunea Sud Muntenia, se remarcă printr-o pondere mai mare a aşezărilor rurale, 

astfel că ponderea populaţiei, în anul 2011, era de 41,4% în mediul urban şi 58,6% 

în mediul rural. 

 

 
 

Sursa: PDR Sud Muntenia 2014-2020 

 

În ceea ce privește distribuția comunelor pe județe, cele mai multe se 

regăsesc în Argeș(95) și Teleorman (92), iar cele mai puține în Călărași (50). De 

asemenea, există diferențe între mărimea medie a comunelor, de la un județ la 

altul. Astfel, în Prahova și Dȃmbovița comunele au, în medie, aproximativ 4.500 

de locuitori, în timp ce în Ialomița și Teleorman mai puțin de 3.000 de locuitori, 

explicația fiind una care ține de modul de organizare al acestora. 

 

În zona montană din Prahova, Argeș, Dȃmbovița, comunele sunt formate din 

4-6 sate de dimensiuni mai mici, de tip răsfirat sau împrăștiat, în timp ce în 

județele din zona de cȃmpie (Teleorman, Călărași, Ialomița, Giurgiu) regăsim 

comune formate din 2-3 sate de dimensiuni mai mari, după modelul așezărilor de 

tip adunat, compact, specifice acestor unități de relief 
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Numărul de comune la nivelul anului 2011:  

 

 
                   Sursa: PDR Sud Muntenia 2014-2020 

 

 

 

IV. 4.5 ECONOMIA REGIUNII SUD MUNTENIA 

 

a. ACTIVITATEA ECONOMICĂ A REGIUNII SUD MUNTENIA  

 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a 

devenit membru al unui model redistributiv, ambivalent, economic şi social, care 

foloseşte politica regională pentru a reduce decalajele între regiunile europene și 

care joacă un rol esenţial în obţinerea creşterii economice, crearea de noi locuri 

de muncă şi stabilitate demografică. Un model cu finalitate socială DRAFT şi cu o 

strategie de reglementare care, prin fondurile structurale și de coeziune acordate, 

difuzează prosperitatea dinspre centru spre periferie.  

Polii de creştere şi polii de dezvoltare în contextul teritorial 
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         Sursa: PDR Sud Muntenia 2014-2020 

 

Pe plan economic, aderarea a adus României o creştere a Produsului Intern 

Brut, a schimburilor comerciale și o îmbunătăţire a balanţei comerciale. Efectele 

acestor tendinţe pozitive au fost puternic contracarate însă de evoluţia 

inflaţionistă a economiei de deprecierea monedei naționale.  

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în intervalul analizat 2004 – 

2011, economia a fost caracterizată printr-o evoluţie uşor ascendentă, influenţată 

în foarte mare măsură de criza economică şi financiară mondială, reflectată în 

valorile principalilor indicatori de evaluare a creşterii economice. Un aspect 

important care se evidenţiază pe tot parcursul analizei economiei regiunii Sud 

Muntenia este legat de reunirea în cadrul regiunii a şapte judeţe care formează 

două clase extrem de diferite în caracteristicile lor economice. Astfel, cele trei 

judeţe din nord – Arge ş, Dâmboviţa şi Prahova – dau baza industrial-regională 

care este impresionantă, depăşind media naţională şi celelalte patru judeţe din 

sudul regiunii – Călăra şi, Giurgiu, Ialomiţa și Teleorman – cu tradiţie, în principal, 

în producţia agricolă şi agroalimentară.  

 

b. INDICATORI MACROECONOMICI  REGIONALI 

 

Produsul Intern Brut obţinut în anul 2010 de regiunea Sud Muntenia totaliza 

66.114,80 milioane lei preţuri curente (15.716 milioane euro – 0,13% din media 

UE-27), reprezentând 12,6% din valoarea PIB naţional, ceea ce a condus la 
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ocuparea locului 2 în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, după 

Bucure şti - Ilfov. Indicator macroeconomic folosit pentru a măsura activitatea și 

creşterea economică într-o ţară sau regiune, PIB regional s-a caracterizat, în tot 

intervalul analizat, respectiv 2004 - 2010, printr-o evoluţie pozitivă lentă.  

În perioada analizată, la nivelul regiunii Sud Muntenia, valoarea indicatorului 

PIB în valori reale a înregistrat o evoluţie fluctuantă, ajungând în 2010 la un nivel 

de 96,1%, cea mai mare descreştere la nivel naţional în anul respectiv.  

Contribuţia celor 7 judeţe la formarea Produsului Intern Brut regional, în 

2010, evidenţiază decalajul dintre performanţa economică a judeţelor din nordul 

regiunii specializate în industrie, comparativ cu cele din sudul regiunii influenţate 

de evoluţia sectorului agricol. Astfel, judeţele Prahova şi Arge ş au realizat 27,5%, 

respectiv 25,1% din PIB regional, în timp ce Giurgiu și Ialomiţa, judeţe cu o 

populaţie puţin numeroasă (în special cea ocupată civilă) și cu o structură 

economică diferită au contribuit cu 8%, respectiv 7,3% la PIB regional. 

Diferenţele apreciabile în ce priveşte dezvoltarea economică a judeţelor se 

reflectă în valorile indicelui de disparitate a PIB/locuitor. La nivelul anului 2010, 

un singur judeţ din regiunea Sud Muntenia, şi anume Argeşul, se regăsea printre 

cele mai dezvoltate 10 judeţe din ţară, având un indice de disparitate faţă de 

nivelul național de 106,3%, în timp ce Prahova se situa în apropierea mediei 

naţionale cu un indice de 91,6%. Celelalte judeţe prezentau o situaţie mai puţin 

favorabilă, cu Teleorman printre ultimele 5 cel mai puţin dezvoltate judeţe, având 

un indice de 57,4% din media naţională. 

 

Sursa: PDR Sud Muntenia 2014- 2020

 
 

Dezechilibrele semnificative din punct de vedere al spiritului și al nivelului 

antreprenorial în regiunea Sud Muntenia și, îndeosebi, în cazul județelor 
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componente, pot fi ilustrate prin analizarea densității întreprinderilor active la 

1000 de locuitori, acesta fiind un indicator relevant și în caracterizarea atât a 

dimensiunii piețelor regionale, cât și a evoluției în profunzime a sectorului 

întreprinderilor la nivel regional.  

În intervalul analizat, respectiv 2004 – 2011, în Sud Muntenia, densitatea 

întreprinderilor a urmat același trend ca cel de la nivel național, și anume: 

ascendent până în 2008 - cu o creștere de aproximativ 37% față de 2004 - urmat 

de o evoluție descendentă până în 2011 în principal pe fondul crizei economice 

mondiale – cu o scădere de aproximativ 16%, ceea cea determinat atingerea 

valorii anului 2006 în materie de densitate a întreprinderilor. 

 

IV. 4.6 INFRASTRUCTURA ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

 

Infrastructura de transport şi comunicaţii  

 

În cadrul regiunii Sud Muntenia, transportul rutier rutier, aflat în ultimii ani 

într-o continuă dezvoltare, tinde să devină lider în domeniu pe fondul declinului 

înregistrat de transportul feroviar.  

Astfel, la sfârşitul anului 2011, reţeaua de drumuri publice măsura 12.707 

km, situând regiunea pe locul 2 din ţară, cu un procent de 15,18% din total. 

Reţeaua rutieră asigură o bună comunicare în special între centrele urbane din 

regiune, facilitând totodată accesul din și înspre diverse centre importante, cum 

ar fi Bucureşti, portul maritim Constanţa și nu în ultimul rând, Giurgiu punct de 

trecere al frontierei cu Bulgaria prin intermediul podului Prieteniei Giurgiu – Ruse 

(rutier și feroviar), pod ce traversează Dunărea în sectorul de graniţă dintre 

România şi Bulgaria. Din totalul drumurilor publice din regiune, 21,96% erau 

drumuri naționale, iar 78,04% drumuri judeţene şi comunale.  

În ceea ce priveşte densitatea drumurilor publice din regiune, aceasta era 

mai ridicată decât valoarea înregistrată la nivel național, în anul 2011 (36,9 

km/100 km2 faţă de 35,1 km/100 km2).  

Densitatea drumurilor reprezintă și un indicator de măsurare a accesibilităţii, 

fiind considerate zone foarte accesibile cele care au un procent ridicat al densităţii 

drumurilor. Astfel, analizând distribuţia teritorială a densităţii drumurilor publice, 

în Sud Muntenia, se constată că valorile cele mai mari s-au înregistrat în judeţele 

Argeş (50,9 km/100 km2), Prahova (46,8 km/100 km2) şi Dâmboviţa (46,1 km/100 
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km²), iar cele mai mici valori în judeţele Călăraşi (25,9 km/100 km²) şi Ialomiţa 

(25,9 km/100 km²), acestea înregistrând aceeaşi valoare.  

Se remarcă diferenţe semnificative între nordul regiunii, cu o densitate 

foarte ridicată a reţelei de drumuri și partea de câmpie, unde reţeaua de drumuri 

este foarte răsfirată. Explicaţia constă în tipologia diferită a aşezărilor din cele 

două sub-regiuni şi conformaţia teritoriului: în timp ce în zona montană satele 

sunt numeroase şi de tip răsfirat, cu numeroase drumuri care le leagă, în zona de 

câmpie sunt aşezări puţine, dar de dimensiuni mai mari, concentrate teritorial. 

Starea tehnică a reţelei de drumuri publice, la finele anului 2011, era în 

general nesatisfăcătoare, situaţia pe categorii fiind următoarea: drumuri 

modernizate în lungime de 4.219 km reprezentând doar 33,20% din lungimea 

totală , drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere în lungime de 4.101 km 

reprezentând 32,27%, drumuri pietruite în lungime de 3.304 km reprezentând 

26% şi drumuri de pământ în lungime de 1.083 km reprezentând 8,53%.  

Din totalul drumurilor naționale din regiunea Sud Muntenia, la sfârșitul 

anului 2011, 96,09% erau modernizate, dintre care în procent de 100% în județele 

Dâmbovița și Prahova. Rețeaua de drumuri județene și comunale din regiune, 

măsura o lungime totală de 9.916 km, dintre care 15,50% modernizată, iar 40,46% 

cu îmbrăcăminți ușoare rutiere. La nivel de județ, cele mai mici ponderi a rețelei 

de drumuri județene și comunale modernizată au fost înregistrate în județele 

Argeș (2,94%), urmat de județele Călărași (4,63%) și Dâmbovița (10,35%)  

Reţeaua de drumuri existent şi poziţia geografică a regiunii asigură acesteia 

o bună deschidere internă și internațională. Regiunea Sud Muntenia are o poziţie 

geografică strategică, fiind, pe de o parte, o regiune de graniţă, iar, pe de altă 

parte, amplasată în imediata proximitate a municipiului Bucureşti, capitala 

României și una dintre cele mai importante metropole din Europa Centrală şi de 

Est. 

 

       IV. 4.7 DIRECȚII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014 – 2020 

 

Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Muntenia, perioada 2014 – 

2020 propune o viziune bazată pe ce include investiții ce pot fi finanțate din mai 

multe surse (buget local, buget național, fonduri europene, precum și alte 

instrumente de finanțare).  
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Privind dezvoltarea economică, strategia va implica dezvoltarea unei 

abordări pe termen lung în contextul unui mediu economic schimbător şi va fi 

pusă în aplicare printr-o serie de mecanisme ce includ Programele Fondurilor 

Structurale ale Uniunii Europene (Programele Operaţionale Sectoriale şi 

Regionale); finanţări ale Uniunii Europene pentru cooperare interregională 

(INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT, etc.); Politica Agricolă Comună a Uniunii 

Europene (PAC), incluzând Programul Național de Dezvoltare Rurală; programe de 

finanţare națională și alte programe de ajutor.  

Strategia se bazează pe un număr de patru principii operaţionale: 

 Parteneriat  

 Concentrare tematică  

 Integrare şi corelare  

 Inovare  

 

Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru:  

îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii 

în vederea creşterii economice;  

 reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii 

şi creşterea gradului de includere a comunităților dezavantajate în viaţa 

economică a acesteia;  

 protejarea și îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și a biodiversității;  

folosirea raţională a resurselor naturale.  

Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea dezvoltării 

regionale și care printr-o abordare cuprinzătoare şi integrate urmăresc 

revitalizarea economică și socială, sunt: 

               

   Creșterea atractivității și accesibilității regiunii prin dezvoltarea mobilității 

și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile;  

    Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane;  

  Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării;  

 Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului 

natural;  
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 Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea accesului și a participării la 

educație și instruire pe tot parcursul vieții și  stimularea ocupării forței de muncă;  

 Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate 

și promovarea incluziunii sociale;  

 Creşterea rolului aşezărilor rurale și a contribuţiei agriculturii la economia 

regiunii Sud Muntenia;  

 

IV. 5 JUDEȚUL DAMBOVIȚA 

 

Județul Dâmbovița este încadrat în cea mai dinamica zona de creștere a tarii, 

descrisa de perimetrul București – Ploiești – Pitești. Obiectivele de dezvoltare ale 

județului trebuie astfel gândite în strânsa legătura cu dinamica zonei căreia ii 

aparține. Doar astfel dâmbovițenii pot trage foloase de pe urma acestui context 

teritorial, dar și pot manifesta o contribuție solida la competitivitatea economica 

regionala.  

Conform statisticilor, populaţia stabilă (de reşedinţă) a judeţului Dâmboviţa 

constituia, la 1 ianuarie 2010, 530.332 persoane cu o densitate în limitele judeţului 

de 130,8 locuitori /km².  

Deși un județ în mare parte rural, Dâmbovița reprezintă un teritoriu cu o 

densitate a locuitorilor foarte ridicată(131 locuitori / km2), mult sub media 

națională de aproximativ 94%. Sistemul de așezări urbane, deși format din orașe    

Astfel, Dâmbovița nu prezintă nici o zonă rurală periferică, conform definiției 

stipulate în Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea IV: Rețeaua de 

Localități (zone lipsite de orașe pe o rază de 25-30 km).  

 

IV. 5.1 Obiectivele de dezvoltare 2014-2020 ale județului Dâmbovița: 

 

Obiectiv Strategic 1. Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând 

relațiile funcționale cu județele vecine și Zona Metropolitana București  

Obiectiv specific 1.1. Susținerea dezvoltării de infrastructura necesara 

dezvoltării mediului de afaceri  

Obiectiv specific 1.2. Creșterea inter-conectivității cu ariile funcționale 

adiacente și în cadrul județului  

Obiectiv specific 1.3: Asigurarea sprijinului administrativ pentru agenți 

economici și Grupuri de Acțiune Locala (GAL)  
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Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea turismului, ca sector cu potențial aport 

semnificativ la creșterea economica a județului  

Obiectiv specific 2.1. Dezvoltarea ofertei turistice a județului, în acord cu 

principiile dezvoltării durabile  

Obiectiv specific 2.2.  Creșterea accesibilității obiectivelor turistice ale 

județului  

Obiectiv specific 2.3: Promovarea ofertei turistice a județului  

Obiectiv strategic 3. Creșterea performantei sectorului agro-alimentar 

pentru plasarea ca principal furnizor de produse perisabile pentru Regiunea Sud-

Muntenia  

Obiectiv specific 3.1. Întărirea lanțurilor valorice pentru domeniile cu 

productivitate mare  

Obiectiv specific 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a sectorului 

agro-alimentar  

Obiectivul Strategic 4: Valorificarea capitalului uman prin educație și prin 

stimularea antreprenorialului  

Obiectiv specific 4.1. Folosirea educației drept pilon pentru dezvoltare 

economica  

Obiectiv specific 4.2. Susținere orizontala prin mediu antreprenorial dinamic  

Obiectiv strategic 5. Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului 

Dâmbovița  

Obiectiv specific 5.1. Creșterea atractivității pentru tineri a orașelor  

Obiectiv specific 5.2. Extinderea accesului la serviciile publice de baza și la 

servicii de internet în mediul rural  

Obiectiv specific 5.3. Sporirea accesului la servicii publice pentru grupuri 

vulnerabile și în zone critice  
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         IV. 6 SITUAȚIA MEDIULUI RURAL DIN ROMÂNIA  

         IV. 6.1. ANALIZA SWOT 2014-2020  

 

ANALIZA SWOT - Puncte tari 

 

Primaria comunei Voinesti , trebuie sa isi insuseasca  si sa promoveze o 

viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea 

viziuni duce la o activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot 

rata oportunitati si se pot consuma irational resurse pretioase. Experienta 

internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel 

mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o coordonare 

la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor 

strategice de dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele 

metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize 

preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza 

sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, 

implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea 

demersului. 

Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la 

nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la 

toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in 

beneficiul comunei. 

Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice 

pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare 

a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la 

intrebarea „Unde suntem ? „, aceasta implicand analiza mediului intern al 

comunei si mediul extern general si specific. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati), Threats (riscuri). 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proiect&action=edit
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Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund 

necesitatilor de dezvoltare a comunei  Voinesti , in cadrul limitarilor impuse de 

resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea 

Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei 

de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.  

Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, 

si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin 

dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de  regula sunt factori asupra 

carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare 

organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 

Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si 

"punctele slabe" ale comunei. 

  

 Situația socio-economică a mediului rural  

 Pondere ridicată a zonelor rurale în cadrul teritoriului național.  

 Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare.  

 Experiențe pilot în dezvoltarea de produse locale alimentare și non-

alimentare de calitate.  

 Patrimoniu cultural material și imaterial și patrimoniu natural bogat și 

divers.  

 Meșteșugari recunoscuţi care practică activități tradiționale și realizează 

produse locale.  

 Experiență în actuala perioadă de programare în ceea ce privește 

dezvoltarea rurală locală bazata pe abordarea de jos în sus, prin constituirea şi 

funcţionarea grupurilor de acțiune locală (GAL).  

 Intensificarea participării rezidenților din zona rurală la programe de 

instruire pentru dobândirea de noi competenţe.  

 Largă acoperire cu servicii de internet mobil în zonele rurale.  

 Pondere ridicată a populaţiei active în mediul rural.  

 

Nivel sectorial 

Suprafață agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil și 

potențial de diversificare a culturilor.  
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Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată în exploatații comerciale mari, 

orientate către piață.  

Bună asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor comerciale mari.  

Tradiție în domeniul creșterii animalelor, atât în fermele comerciale intensive 

cât și în fermele mici în sistem extensiv  

Materii prime agricole și non-agricole de calitate.  

Tendinţă de creștere a sectorului de produse ecologice.  

Gamă variată de alimente tradiționale de calitate înregistrate la nivel 

naţional  

Dinamică pozitivă a unităţilor de procesare modernizate care respectă 

standardele europene.  

Interes în creștere al investitorilor în sectorul agroalimentar.  

Resurse diversificate de lemn de calitate.  

Existența unui cadru de reglementare și a unui sistem de planificare în 

sectorul forestier cu largă acoperire.  

Industrie de prelucrare a lemnului cu tradiție, generatoare de valoare 

adăugată, cu avantaje comparative și competitive la nivel internațional.  

Tradiție în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol și silvic.  

Număr în creștere de absolvenți ai universităților cu profil agricol precum și 

a celor de științe complementare domeniului agricol și silvic.  

Sistem de siguranță alimentară reglementat și care contribuie la  

 

Mediu şi climă 

Pondere ridicată a terenurilor agricole și forestiere generatoare de servicii 

ecosistemice caracterizate printr-o mare diversitate biologică, inclusiv suprafețe 

agricole semnificative cu înaltă valoare naturală (HNV) gestionate în mod 

tradițional, care contribuie la conservarea biodiversităţii.  

Pondere ridicată de acoperire a zonelor importante din punct de vedere al 

protecţiei mediului (arii protejate naționale, situri Natura 2000) din perspectiva 

disponibilităţii fondurilor adresate managementului durabil al terenurilor 

agricole.  



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

63 
 

Utilizarea redusă a inputurilor agro-chimice (fertilizanți și pesticide) care 

conduce la atenuarea efectelor negative istorice ale utilizării acestora asupra 

calității solului și apei.  

Suprafaţă semnificativă a terenurilor agricole aflate sub angajamente de 

agro-mediu prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact redus 

asupra mediului.  

Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură.  

Pondere ridicată a pădurilor care au fost desemnate a avea funcții de 

protecție, fiind administrate în baza unor concepte de gestionare durabilă a 

pădurilor compatibile cu cele recunoscute la nivel European.  

 

ANALIZA SWOT - Puncte slabe   

   

Situația socio-economică a mediului rural 

Trend demografic negativ - populație rurală în scădere (în special tineri) și în 

curs de îmbătrânire.  

Slaba dezvoltare a activităților non-agricole generează dependența 

populației rurale de agricultura de subzistență.  

Nivel scăzut al productivității muncii.  

Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 

manageriale de bază.  

Nivel scăzut al venitului pe gospodărie.  

Calitatea slabă a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale.  

Infrastructură rurală de bază slab dezvoltată sau incompletă (în special în 

zonele montane) – infrastructura rutieră, de apă, canalizare, racordare la rețelele 

de electricitate şi de comunicaţii în bandă largă.  

Degradarea așezărilor tradiţionale cu valoare culturală și a monumentelor 

istorice.  

lipsa parcărilor amenajate, inclusiv la şoseaua naţională  

servicii sociale insuficient dezvoltate 

Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor 

iniţiative de afaceri în mediul rural.  

Lipsa experienței manageriale, parteneriate public-private fragile și nivel 

scăzut de conștientizare a oportunităților din cadrul LEADER, în teritoriile GAL.  
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Strategiile locale ale GAL-urilor nu răspund în totalitate nevoilor părților 

interesate.  

Sistarea activităţii Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală începând cu anul 

2012 .  

Capacitate scăzută de a elabora și de a implementa în mod eficient proiecte 

viabile de dezvoltare locală.  

Costuri mari ale produselor de creditare.  

 

Nivel sectorial 

Număr mare de ferme mici (de subzistență și semisubzistență) care utilizează 

o mare pondere din SAU și o mare parte din forţă de muncă.  

Nivel mare de fărâmițare a terenurilor agricole și forestiere.  

Procent mare al fermierilor în vârstă.  

Productivitate agricolă scăzută.  

Apreciere scăzută pentru serviciile publice de mediu furnizate de fermieri (de 

ex. peisaj, biodiversitate).  

Inexistența sistemelor publice de conservare a potențialului genetic 

autohton.  

Diminuarea efectivelor de animale – în special bovine și porcine.  

Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole.  

Nivel scăzut de pregătire profesională de bază și de competenţe profesionale 

în rândul fermierilor și deţinătorilor de păduri.  

Programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieții)  

pentru fermieri, deţinătorii de păduri și pentru populația din zona rurală în 

general.  

Slaba adaptare a specializărilor universităţilor de profil la cerinţele pieţei 

muncii.  

Calitatea slabă a cursurilor de formare profesională și curricule neadaptate 

la cerințele sectorului, pentru fermieri şi deţinătorii de păduri.  

Sistem public de consultanță actualmente în tranziție și capacități globale de 

consultanță inadecvate în raport cu cerințele pieței.  

Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și 

inovare.  
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Capacitate redusă a activităților de cercetare de a răspunde nevoilor 

sectorului agro- alimentar.  

Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură și silvicultură.  

Utilizarea resurselor necesare în vederea limitării efectelor schimbărilor 

climatice este ineficientă și costisitoare pentru fermieri din zonele cu risc ridicat.  

Dificultăți în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi procesatori 

din cauza accesului redus la surse de finanţare.  

Înregistrarea scăzută în registrul de carte funciară a terenurilor  

agricole.  

Succes limitat al politicii de stimulare a cooperării între fermieri, reflectat 

într-un grad scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea exploatațiilor.  

Tratament inegal din punct de vedere al obligaţiilor fiscale față de grupurile 

de producători și membrii acestora, în raport cu producătorii individuali 

neasociați.  

Menţinerea unui procent mare de produse neprocesate la export. pe piață. 

Nivel scăzut de respectare a standardelor UE de către fermele mici și mijlocii 

– ceea ce limitează în mod serios oportunitățile de penetrare 

Un singur produs tradițional recunoscut la nivelul UE, ceea ce conduce la 

limitarea valorii adăugate a produselor agricole româneşti.  

Sisteme de colectare şi depozitare slab dezvoltate.  

Sisteme și servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se 

aplaneze potențialele riscuri agricole.  

Nivelul ridicat al TVA descurajează investițiile în cadrul sectorului.  

 

Ponderea suprafeței împădurite este inferioară mediei UE și sub pragul 

minim recomandat de comunitatea științifică și academică din România.  

Largi suprafeţe agricole situate în zone afectate de constrângeri naturale, 

caracterizate de productivităţi reduse ale terenurilor.  

Slaba adaptare a fermelor comerciale în gestionarea riscurilor asociate cu 

condițiile adverse de mediu.  
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Mediu și climă  

Slaba eficienţă economică a practicilor agricole tradiţionale.  

Abandonul activităţilor agricole datorat în special reducerii numărului de 

animale pe suprafeţele de pajişti naturale şi seminaturale situate în zone afectate 

de constrângeri naturale.  

Nivelul de disponibilitate și capacitățile aferente serviciilor de consultanță și 

de instruire sunt inadecvate pentru a putea sprijini numărul potențial de 

solicitanți pentru măsurile de agromediu și climă în perioada 2014-2020.  

Insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă (inclusiv cea relevantă 

pentru provocările specifice legate de diminuarea efectelor schimbărilor climatice 

și adaptarea la acestea) cu practica agricolă.  

Insuficienţa personalului angrenat în administrarea schemelor de sprijin 

adresate utilizării durabile a resurselor naturale, în raport cu complexitatea 

implementării măsurii de agro- mediu și climă  

Accentuarea fenomenelor de degradare a solului (eroziune, alunecări de 

teren și deșertificare) care afectează suprafețe agricole semnificative.  

Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în  

sectorul agricol și silvic este scăzut.  

Gradul de accesibilitate al pădurilor este redus ca urmare a unei densități 

scăzute a rețelei de drumuri forestiere.  

Facilitățile și echipamentele utilizate în ferme pentru depozitarea și aplicarea 

gunoiului de grajd și a nămolurilor de epurare sunt  

inadecvate contribuind la riscul apariție emisiilor de gaz (GES și amoniac) și 

la poluarea punctiformă a apei.  

În multe comunități rurale, calitatea apei din pânza freatică este în 

continuare neconformă, printre cauze aflându-se şi poluarea istorică cu nitrați.  
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ANALIZA SWOT - Oportunități  

 

Situația socio-economică a mediului rural  

Sinergia (inclusiv teritorială) dintre programele de dezvoltare naționale și ale 

UE.  

Crearea de noi IMM-uri cu activităţi non-agricole, culturale, creative și de 

cooperare în zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de muncă.  

Continuarea sprijinului pentru investiții în activități agricole și non-agricole 

locale și pentru servicii rurale.  

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de bază ca precondiție pentru 

creșterea nivelului de atractivitate a zonelor rurale.  

Utilizarea abilităților și activelor de capital de către persoanele care au activat 

pe pieţe de muncă externe în domeniul agricol.  

Continuarea și consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor 

de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale.  

Potențialul tehnologiei informaționale și al mijloacelor media de a sprijini 

dezvoltarea rurală.  

Continuarea sprijinului financiar pentru protejarea, conservarea şi 

valorificarea resurselor locale (moștenire culturală, patrimoniu natural) ca bază 

pentru o dezvoltarea rurală sustenabilă.  

Crearea de mărci şi participarea la scheme de calitate pentru generarea de 

valoare adăugată la produsele autohtone.  

Promovarea identităţii locale.  

Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor 

afaceri.  

Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care 

pot  facilita inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică locală.  

Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei și serviciile de 

comunicaţii pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, facilitând o 

mai bună participare la creșterea economică.  
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Nivel sectorial 

Creșterea permanentă a cererii de alimente de calitate pe piețele naționale 

și internaționale, inclusiv a cererii de alimente ecologice certificate.  

Sprijin financiar pentru reîntinerirea generațiilor în ferme.  

Înființarea de parteneriate care să promoveze transferul de cunoștințe și 

inovarea.  

Sporirea nivelului de conștientizare cu privire la beneficiile practicilor 

prietenoase cu mediul înconjurător și la gestionarea durabilă a resurselor 

naturale, pentru fermieri și pentru deţinătorii de păduri.  

Servicii de consultanță îmbunătățite pentru creşterea performanței 

sectoarelor agricol și silvic.  

Creşterea valorii adăugate a produselor alimentare cu semne de calitate.  

Creşterea valorii adăugate prin diversificarea ofertei de produse din lemn de 

calitate  

Dezvoltarea teritorială echilibrată asigurată de măsuri care să reducă 

decalajele și dezavantajele dintre zonele afectate de constrângeri naturale (în 

special zonele montane) şi celelalte zone.  

Neutralizarea efectele schimbărilor climatice, prin folosirea de tehnologii 

inovative care să asigure un management eficient al resurselor naturale  

Înființarea și dezvoltarea de lanțuri locale de aprovizionare cu produse agro-

alimentare și de rețele de desfacere care să conecteze producătorii și 

consumatorii, inclusiv să asigure o legătură mai bună între zonele rurale și urbane.  

O Rețea Națională de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de 

informații, să încurajeze cooperarea transnațională și inter-regională și asimilarea 

de cele mai bune practici inovative.  

Posibilitatea de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor în 

agricultură (asigurarea recoltelor, animalelor și plantelor, înființarea de fonduri 

mutuale, stabilizarea veniturilor).  

 

 

Mediu și climă 

Creşterea atractivităţii zonelor rurale (în special a zonelor HNV) printr-o 

creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor în ceea ce priveşte 

produsele locale de o valoare ridicată şi a faptului că un consum ridicat al acestor 
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produse constituie o investiţie în serviciile publice oferite de agricultura extensivă, 

adresate întregii societăţi.  

Stimularea gestionării durabile a resurselor naturale.  

Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu privire la protecţia mediului prin 

crearea unor pachete de agro-mediu și climă.  

Creşterea suprafețelor de teren agricol împădurite în special terenurile cu 

productivitate scăzută sau cele afectate de fenomene de degradare, cum ar fi 

eroziunea solului, alunecări de teren sau deșertificare.  

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin înfiinţarea perdelelor 

forestiere.  

Integrarea acţiunilor care să contribuie la atingerea obiectivelor de  mediu 

identificate la nivel local în strategiile de dezvoltare locală  

 

 

 

 

ANALIZA SWOT – Amenințări 

 

Situația socio-economică a mediului rural 

Scăderea populației rurale, în special în rândul tinerilor și al persoanelor 

calificate, îndeosebi în zonele montane.  

Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane, din cauza slabei 

capacităţi în asigurarea infrastructurii și a serviciilor de bază.  

Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol faţă de celelalte 

sectoare ale economiei rurale.  

Resurse financiare limitate ale comunităţilor locale necesare întreţinerii 

infrastructurii de bază.  

Pierderi materiale și umane datorate vulnerabilităţii comunităților rurale în 

fața manifestării, din ce în ce mai frecvente, a efectelor schimbărilor climatice şi a 

fenomenelor meteorologice extreme.  

Alterarea și pierderea moștenirii culturale și a tradițiilor rurale.  

Eșecul în formarea de parteneriate locale puternice și în promovarea 

potențialului endogen al regiunilor.  
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Nivel sectorial 

Menţinerea tendinței descendente a numărului de cercetători și a centrelor 

de cercetare.  

Menținerea unui nivel scăzut de calitate al consultanței, ca sprijin pentru 

fermieri.  

Creșterea concurenţei produselor cu valoare adăugată mare provenite din 

alte piețe și a presiunii exercitate asupra sectorului de vânzare cu amănuntul.  

Volatilitatea prețurilor pentru produse agricole.  

Desființarea cotelor de lapte ale UE în 2015 va genera o presiune mai mare 

asupra micilor producători şi procesatori  

Creşterea ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab 

productive.  

Destabilizarea pieţei lemnului şi afectarea sănătății pădurilor, ca urmare a 

manifestării fenomenelor climatice extreme cu frecvenţă și intensitate crescută 

(secetă, vânt puternic).  

Menţinerea unui grad mare de fărâmiţare a exploataţiilor agricole, cu 

implicaţii în performanţa la nivelul fermelor și în viabilitatea acestora  

 

Mediu şi climă 

Creşterea impactului negativ asupra mediului a activităţilor agricole 

(degradarea solurilor, poluarea apelor, afectarea biodiversității și creșterea 

emisiilor GES) ca rezultat al intensivizării agriculturii în urma creşterii cererii 

globale de produse alimentare (în special pe terenurile agricole cele mai 

productive).  

Abandonul activităţilor agricole cu influenţe negative în conservarea 

biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele afectate de 

constrângeri naturale.  

Exploatarea suprafețelor împădurite în afara cadrului legal, cu consecințe 

ulterioare în ceea ce privește diminuarea funcțiilor de protecție a mediului.  

Accentuarea efectelor negative, în special asupra resurselor de apă, rezultate 

în urma utilizării unor tehnologii neperformate cu scopul limitării efectelor 

schimbărilor climatice.  
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IV. 6.2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ AL ROMÂNIEI 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 acoperă întregul 

teritoriu al României.  

 

Suprafaţa este de 238.391 km2 și cuprinde: 61,3% teren agricol (cca. 14,6 mil. 

ha, din care 64,2% teren arabil, 32,9 % păşuni şi fâneţe naturale și 2,7% plantaţii 

de pomi şi vie); 28,3% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră; 10,4% 

suprafaţa construită a localităţilor, ape, drumuri, căi ferate și terenuri 

neproductive (INS Tempo Online, 2012).  

Din punct de vedere al mărimii suprafeţei sale, România este o ţară medie în 

UE 27 (5,41% din suprafaţa UE 27). Teritoriul României cuprinde 5 regiuni Bio-

geografice (stepică, pontică, panonică, continentală și alpină) din cele 11 ale 

Europei.  

Din suprafaţa totală a ţării, circa 87,1% reprezintă spaţiul rural format din 

comune, ca unităţi administrativ teritoriale, împreună cu satele componente, iar 

pe acest teritoriu locuia 45,0% din populaţia României în anul 2012.  

Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie (până 

la 300 m altitudine), 37% zona colinară (300-1000 m) şi 30% zona montană (peste 

1000 m altitudine).  

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de 

vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversităţii, 

resurselor naturale şi umane pe care le deţin.  

Pentru PNDR 2014-2020, spaţiul rural este definit ca comunelor, la nivel de 

unitate administrativ teritorială, împreună cu satele componente. Din punct de 

vedere administrativ, spaţiul rural românesc cuprinde 2861 de comune. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil 

legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. 

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care 

menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale și zonele urbane din România 
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totalitatea și care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse 

şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. 

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru 

dezvoltarea spaţiului rural românesc:  

  dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;  

   crearea de locuri de muncă în mediul rural;  

  Conservarea moştenirii rurale și a tradiţiilor locale;  

 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;  

Situaţia actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea 

infrastructurii de bază şi servicii în zonele rurale. România, la nivelul anului 2011, 

dispunea de o reţea de drumurile judeţene și comunale (cu o lungime de 67.298 

km) din care 48% erau drumuri pietruite și 29% drumuri de pământ (fiind de multe 

ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii.  

În ceea ce priveşte accesul la reţelele de distribuţie a apei și de canalizare, 

acesta rămâne redus (conform INS, numai 13,6% dintre localităţile rurale fiind 

conectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012).  

Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, 

alimentare cu apă și infrastructura de canalizare) a fost susţinută atât din fonduri 

naționale și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creşterea economică 

și ocuparea forţei de muncă .  

În acest sens, până în prezent, în PNDR 2007-2013 se preconizează a fi 

modernizate şi construite 3846 km de drumuri comunale, care reprezintă 

aproximativ 12% din totalul drumurilor comunale. În ceea ce priveştedistribuţia 

de apă potabilă în zonele rurale , în acest moment, aproximativ 4,4 % din lungimea 

totală a reţelei de distribuţie a apei potabile ( 2,909 km de conducte de alimentare 

cu apă) se aşteaptă să fie realizate prin intermediul PNDR -2007- 2013. De 

asemenea, reţeaua de canalizare centralizată susţinută de PNDR 2007-2013 , 

aproximativ 17,6 % ( 4,355 km), sunt avute în vedere pentru a fi construite și 

modernizate .  

În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în 

vedere înfiinţarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă și de canalizare/tratare a apei reziduale și a reţelei de drumuri 
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de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de 

asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţilerurale 

Rezultatul acestor investiţii va fi o infrastructură rutieră de interes local şi o 

infrastructura de apă/apă uzată îmbunătăţite care vor contribui la diminuarea 

tendinţelor de declin social şi economic şi la îmbunătăţirea nivelului de trai în 

zonele rurale.  

Totodată, accesul la educaţie şi un nivel crescut de educaţie al populaţiei 

rurale are un rol important în procesul de reducere a sărăciei și a excluziunii 

sociale în mediul rural.  

Infrastructura educaţională nu are capacitatea de a susţine un nivel decent 

de trai. În acest context, educaţia antepreşcolară (creşe) și preşcolară (grădiniţe) 

se confruntă cu un deficit major în ceea ce priveşte infrastructura. Astfel, la nivelul 

creşelor, din 295 unităţi în anul 2011, doar 1% se aflau în mediul rural, în contextul 

în care, din totalul copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani, 45,5% erau 

înregistraţi în mediul rural. În ceea ce priveşte procentul de acoperire grădiniţe în 

mediul rural acesta era de doar 7,44 % din numărul înregistrat la nivel național în 

anul şcolar 2012-2013.  

În comparaţie cu numărul mare de ferme, România are un număr mic de 

fermieri instruiţi, un aspect puternic influenţat de scăderea absolvenţilor de 

unităţi de învăţământ cu profil agricol. Astfel, numărul liceelor agricole a scăzut în 

ultimii 15 ani cu peste 80%, în 2011 fiind înregistrate în mediul rural 34 de licee 

agricole. Lipsa unei pregătiri de specialitate în contextul practicării agriculturii în 

zonele rurale duce la un management exploataţiilor deficitar al agricole şi la 

adâncirea sărăciei cu care zonele rurale se confruntă deja.  

Toate acestea fac necesară continuarea efortului de a sprijini dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii educaţionale în mediul rural în vederea facilitării 

accesului la servicii de educaţie şi îngrijire a copilului, precum și a accesului la 

infrastructura educaţională cu profil agricol în zonele rurale.  

Prin sprijinul acordat acestor investiţii va rezulta o infrastructură 

educaţională îmbunătăţită şi un sistem educaţional mai atractiv şi performant, 

corelat cu cerinţele de pe piaţa muncii care va contribui la incluziune și dezvoltare 

economică.  
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Infrastructura aferentă serviciilor de sănătate.  

Furnizarea și accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie 

pentruasigurarea unei mai bune calităţi a vieţii în comunităţile rurale. Situaţia 

unităţilor sanitare din România atât din perspectiva numărului deunităţi, cât şi a 

resurselor umane implicate, a cunoscut o evoluţie negativă în perioada 2005-

2011. Astfel, numărul dispensarelor medicale a scăzut cu 16,5% din 2005 ajungând 

la 187 de unităţi în 2011 la nivel național, în timp ce în mediul rural trendul negativ 

este mai accentuat, înregistrându-se o scădere cu 38,9% a acestor unităţi în 

perioada analizată. În ceea ce priveşte numărul locuitorilor din mediul rural la un 

medic, acesta era în 2011 de 1.722, de aproape 7 ori mai mult decât în mediul 

urban.  

Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural sau /şi realizarea de 

investiţii pentru conservarea moştenirii de interes local, inclusiv aşezăminte 

monahale.  

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de 

dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural materialşi 

imaterial divers.  

O parte integrantă a moştenirii culturale o reprezintă aşezămintele mohale. 

De-a lungul vremii acestea s-au constituit în centre de acumulare și diseminare a 

valorilor culturale, prin prezervarea culturii şi transmiterea ei generaţiilor 

următoare. Aşezămintele monahale din România au ca specific păstrarea 

identităţii şi tradiţionalităţii naţionale prin practicile meşteşugăreşti, culinare şi 

agricole, dar şi prin conservarea stilurilor arhitecturale specifice regiunilor în care 

sunt construite. Din totalitatea unităţilor de cult din România (18439), doar 1,9% 

sunt reprezentate de mănăstiri (1,5%), respectiv schituri (0,4%), iar aproape 

jumătate dintre mănăstirile din România (49,3%) și peste 56% dintre schituri sunt 

monumente istorice.  

În contextul actual, crearea şi restaurarea aşezămintelor monahale, se 

identifică în perioada de programare 2014-2020, cu acţiuni de protejare 

apatrimoniului cultural al comunităţilor locale.  

Pentru a păstra nealterată moştenirea rurală și identitatea națională, în 

următoarea perioadă de programare vor fi sprijinite acţiuni de protejare a 

patrimoniului cultural de interes local, inclusiv aşezăminte monahale.  
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Punerea în valoare a moştenirii rurale și a patrimoniului cultural s-a realizat 

în perioada de programare 2007-2013, în special prin sprijinirea investiţiilor 

pentru renovarea, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale; 

restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și 

natural; achiziţionarea de echipamente pentru expunerea și protecţia 

patrimoniului cultural. 

Formarea profesională este necesară pentru a completa sistemul de educaţie 

de bază, cu atât mai mult cu cât o mare parte din fermieri nu au cunoştinţe 

elementare de agricultură, industrie agro- alimentareşi mediu și se bazează doar 

pe experienţă practică. Furnizorii de programe de instruire trebuie să crească 

nivelul de conştientizare și trebuie să ofere cursuri pentru fermieri, care să 

contribuie la îmbunătăţirea managementului exploataţiilor, adoptarea de noi 

tehnologii şi de soluţii inovative într-un mod flexibil, care să răspundă nevoilor 

specifice.  

Astfel, evoluţia şi specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător 

de instruire tehnică, economică și juridică, inclusiv expertiză în tehnologii noi ale 

informaţiei, pentru a răspunde cerinţelor comunitare în domeniul fitosanitar, al 

standardelor de calitate și al standardelor de mediu.  

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de 

creşterea competitivităţii şi diversificării produselor și activităţilor din agricultură, 

de restructurare și modernizare a sectoarelor agricol, de procesare şi 

comercializare pentru produsele agricole, dezvoltarea unei agriculturi orientate 

spre piaţă, a cerinţelor pentru aptitudini economice și de management, cât şi de 

îndeplinire a obiectivului gestionării durabile a terenurilor și protecţiei mediului, 

aplicarea de tehnologii şi practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei 

regenerabile.  

În contextul problemelor structurale specifice agriculturii româneştinevoia 

de formare trebuie adresată atât din punct de vedere cantitativ, prin asigurarea 

la nivel naţional a unui număr suficient de formatori, cât și calitativ, prin adaptarea 

tematicilor la nevoile specifice identificate, precum și prin asigurarea unor 

schimburi de experienţă.  Fermierii au nevoie de aceste servicii pentru a fi 

conectaţi în mod eficient la reţelele de informare, inclusiv pentru schimburile de 

idei şi de bună practică între fermieri, organizaţiile acestora, dar şi la rezultatele 

cercetării.  
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Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură, precum și lipsa formelor 

de asociere conduc la perpetuarea unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de 

exploataţiile mici, iar pe de altă parte de exploataţiilecomerciale.  

Dezechilibrul prezent în ceea ce priveşte suprafaţa agricolă utilizată de 

exploataţiile necomerciale şi întreprinderile agricole (cu personalitate juridică), 

primele întâmpinând dificultăţi în adaptarea la rigorile și cerinţele pieţei, complică 

problematica și modalitatea de abordare a unor nevoi deasemenea duale, inclusiv 

din perspectiva consilierii şi consultanţei agricole.  

Fermierii, în special tinerii fermieri care au un potenţial mai mare de 

dezvoltare, au nevoie de servicii accesibile de consiliere și consultanţă de calitate 

cu privire la /dezvoltarea fermelor, inovare, adaptarea la standarde, orientarea 

către piaţă şi promovarea spiritului antreprenorial. De asemenea, populaţia rurală 

au nevoie de servicii de consiliere pentru dezvoltarea de noi activităţi aducătoare 

de venit în domenii non-agricole.  

Prin urmare, nevoia susţinerii serviciilor de consiliere și consultanţă creează 

o bună premisă pentru utilizarea instrumentelor comunitare, realizând astfel o 

restructurare a fermelor, precum şi o îmbunătăţire a managementului acestora.  

Problemele structurale ale agriculturii româneşti, efectele schimbărilor 

climatice, dar și gradul redus de adaptare la cerinţele pieţei pot fi adresate prin 

soluţii inovative care să vină în sprijinul nevoilor specifice ale fermierilor pentru a 

creşte productivitatea în agricultură şi utilizarea eficientă a resurselor.  

Utilizarea într-un mod aplicat și corelat a rezultatelor cercetării şi inovării 

poate fi soluţia pentru rezolvarea unor probleme majore cu care se confruntă 

România în sectorul agricol şi în economia rurală.  

Implementarea tehnologiilor inovative se concretizează și în efecte socio-

economice și de mediu cum ar fi: sporirea producţiei, dezvoltarea și promovarea 

de produse alimentare de calitate, stimularea creării lanţurilor scurte de 

aprovizionare, reducerea consumului de combustibil și îmbunătăţirea condiţiilor 

de muncă ale fermierilor.  

Colaborarea dintre fermieri, antreprenori și cercetători prin intermediul 

grupurilor operaţionale, bazată pe o adaptare a ofertei de cercetare, este 

esenţială pentru a adresa soluţii specifice la problemele identificate. Această 
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colaborare este esenţială mai ales pentru sectorul pomicol care are nevoie de noi 

soiuri, varietăţi şi tehnici de management pentru restructurare şi modernizare.  

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura României este insuficient, nu 

este adaptat condiţiilor de producţie şi nu este în măsură să asigure efectuarea 

lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Mai 

mult, capitalul fizic se caracterizează încă printr- un grad ridicat de uzură, atât 

morală cât și fizică.  

Se remarcă    o nevoie de diversificare a culturilor, în special a celor horticole, 

pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei 

sortimentale a producţiei și prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.  

Fermele din România, în special cele mijlocii, și de familie au nevoie de sprijin 

pentru a deveni viabile. Pentru a valorifica potenţialul acestor ferme sunt 

necesare investiţii de modernizare, precum construcţii, echipamente, utilaje, 

facilităţi post recoltare, mijloace de producţie, etc. În afară de idei şi metode de 

gestionare îmbunătăţite a exploataţiilor agricole se va îmbunătăţi eficienţa 

costurilor, diversificarea venitului, creşterea productivităţii muncii şi atingerea 

standardelor de calitate.  

De asemenea, este necesară orientarea profilului producţiei fermelor mari în 

concordanţă cu potenţialul resurselor naturale existente, conform zonării 

producţiei și promovarea producţiei agricole şi alimentare cu valoare adăugată 

ridicată (creşterea producţiei animale, a producţiei de legume și fructe, etc.) 

pentru a asigura creşterea productivităţii muncii agricole şi pentru creşterea 

gradului de ocupare a forţei de muncă.  

Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de 

protecţie a mediului, de igienă și bunăstare a animalelor reprezintă o precondiţie 

pentru accesul pe piaţă al produselor agricole, mai ales pentrucele provenite din 

exploataţiile de creştere a animalelor.  

De asemenea, exploataţiile agricole necesită sprijin pentru investiţii care să 

îmbunătăţească sustenabilitatea, adaptarea la schimbările climatice, protecţia 

apelor şi managementul solului. Există nevoia eficientizării consumului de energie 

la nivelul exploataţiilor agricole. Orientarea spre un consum mai eficient poate fi 

realizată prin promovarea producerii şi utilizării de energii regenerabile bazate pe 

valorificarea deşeurilor din agricultură.  
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Există încă deficienţele legate de adaptarea la standardele UE (siguranţa 

alimentară și trasabilitate)şi de creşterea ponderii de produse procesate cu 

valoare adăugată mare pe piaţă, cu efecte asupra deficitului balanţei comerciale. 

Astfel, o creştere a valorii adăugate a produselor provenind din sectoarele de 

creştere a animalelor, pomicultura sau horticultura, este esenţială.  

Tipurile de investiţii ce necesită a fi implementate constau în spaţii de 

producţie şi tehnologii moderne pentru creşterea eficienţei şi productivităţii, dar 

și în dezvoltarea de noi produse locale. De asemenea, susţinerea acţiunilor de 

marketing şi de îmbunătăţire a planificării strategice a afacerilor şi a 

managementului resurselor conduce la consolidarea abordării într-unsens 

competitiv.  

Promovarea inovaţiei în domeniul tehnologic trebuie încurajată pentru acele 

produse agro-alimentare pentru care oferta internă este relativ redusă 

comparativ cu potenţialul existent, contribuind astfel la creşterea locurilor de 

muncă.  

Sustenabilitatea investiţiilor în sectorul de procesare este condiţionată de o 

strânsă corelare între potenţialul de producţie şi capacitatea de procesare a 

materiilor prime, fiind necesară o abordare locală integrată şi complementară.  

Sectorul agricol se confruntă cu un nivel ridicat de îmbătrânire în rândul 

şefilor de exploataţii agricole.  

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a 

sectorului agricol, îndeplinind mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită 

profesiei de agricultor şi totodată pe cele cerute prin regulamentele Politicii 

Agricole Comune: securitate alimentară, igienă, diversificarea gamei de produse, 

obţinerea de produse locale de calitate superioară, conştientizarea rolului pe care 

îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor climatice (utilizarea energiei 

regenerabile, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), conştientizarea efectelor 

negative determinate de abandonul terenurilor agricole şi creşterea economică în 

mediul rural.  

Astfel, tinerii fermieri, reprezintă categoria de bază care poate să 

îmbunătăţească productivitatea exploataţiilor agricole şi creşterea accesului pe 

piaţă.  
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Promovarea practicilor agricole tradiţionale, extensive, bazate pe o utilizare 

redusă a inputurilor, este necesară pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor 

rurale și pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari a societăţii pentru servicii 

de mediu. Fermierii trebuie încurajaţi să deservească societatea ca întreg prin 

introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă 

compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a peisajului și caracteristicilor 

sale, a resurselor naturale, a solului şi a diversităţii genetice.  

O mare parte a componentelor biodiversităţii este legată de utilizarea 

extensivă aterenurilor agricole, în special păşuni semi-naturale valoroase, care se 

găsesc cu precădere în zonele de munte și de deal. Majoritatea păşunilor semi-

naturale se află sub presiunea crescută a abandonării sau intensificării activităţilor 

agricole, fapt care impune aplicarea unor măsuri adecvate, care să asigure 

sprijinul necesar pentru menţinerea și creşterea valorii naturale a acestor 

terenuri, prin încurajarea menţinerii practicilor agricole extensive.  

Astfel, deşi conceptul de teren agricol cu valoare naturală înaltă (HNV) este 

relativ nou în România, acesta este extrem de important şi trebuie promovat, 

având în vedere existenţa unui număr mare de utilizatori de terenuri care aplică 

sisteme agricole tradiţionale, gospodărite în mod extensiv și care susţin o mare 

diversitate de specii sălbatice și habitate naturale.  

De asemenea, prin sprijinirea suprafeţelor agricole cu valoare naturală înaltă 

se poate asigura pentru viitor o bază de dezvoltare durabilă a zonelor rurale, care 

să includă totodată promovarea produselor alimentare tradiţionale şi 

diversificarea activităţilor prin turism durabil.  

România are, astfel, responsabilitatea de a promova, prin susţinerea unor 

măsuri adresate managementului durabil al terenurilor agricole, o utilizare 

adecvată a terenurilor agricole care să contribuie la protecţia speciilor sălbatice și 

a habitatelor protejate la nivel european.  

Pe lângă axarea directă pe gestionarea suprafeţelor agricole HNV, există și 

nevoia de a căuta și de a încuraja abordări inovatoare și integrate pentru a 

promova viabilitatea   şi sustenabilitatea socio-economică a sistemelor agricole 

HNV.  

Pădurile din România, indiferent de natura proprietăţii, sunt administrate în 

baza unor concepte de gestionare durabilă compatibile cu cele recunoscute la 
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nivel european, printr-un cadru de reglementare şi a unui sistem de planificare 

unitar la nivel naţional. Acest cadru este orientat în mod deosebit către asigurarea 

funcţiilor de protecţie pe care pădurile le îndeplinesc. Pe lângă valoarea lor 

protectivă, pădurile au rol foarte important din punct de vedere economic şi 

social, prin menţinerea și crearea de noi locuri de muncă, mai ales în zona 

montană şi de deal, industria de prelucrare a lemnului fiind o industrie cu 

potenţial ridicat în ceea ce priveştegenerarea de valoare adăugată, cu avantaje 

comparative și competitive la nivel internaţional.  

În acest context, reiese nevoia de a menţine în continuare funcţia de 

protecţie a pădurilor asupra mediului, prin recunoaşterea și sprijinirea efortului 

financiar suportat de către deţinătorii de terenuri forestiere pentru furnizarea de 

bunuri publice către societate, prin acordarea de compensaţii financiare.  

De asemenea, în vederea creşterii valorii economice a pădurilor și a susţinerii 

industriei de prelucrare a lemnului, este necesară sprijinirea sectorului forestier 

prin investiţii în ameliorarea potenţialului forestier, investiţii în echipamente și 

practici de recoltare favorabile solului și cu consum redus de resurse, precum şi 

prin investiţii în prelucrarea și comercializarea produselor forestiere, care să 

contribuie la creşterea valorii adăugate.  

Totodată este necesară creşterea gradului de accesibilitate a pădurilor prin 

crearea de noi drumuri forestiere sau modernizarea celor existente, investiţii care 

cresc accesul la resursele forestiere cu costuri reduse de mediu. De asemenea, 

este necesară acordarea unei atenţii deosebite pentru activităţile de instruire în 

domeniul forestier.  

Conform analizei SWOT, lanţurile alimentare locale din România trebuie 

consolidate şi diversificate. Acestea trebuie să fie mai bine organizate și 

concentrate în mai mare măsură pe calitate, siguranţă alimentară și pe 

continuitatea aprovizionării. Pentru a putea răspunde preferinţelor 

consumatorilor şi pentru o mai bună integrare pe piaţă a micilor producători 

nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activităţile de promovare trebuie 

îmbunătăţite.  

Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de 

comercializare a unui volum mai mare de produse proprii şi de atragere a unor noi 

categorii de consumatori. De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile dintre 
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sectorul agro-alimentar și turistic, prin aprovizionarea cu produse alimentare 

locale.  

Politicile de sprijin în perioada 2014 – 2020 vor viza crearea și funcţionarea 

GO înfiinţate de actorii din mediul rural, precum: fermieri cercetători, consultanţi, 

întreprinderi sau ONG-uri cât şi funcţionarea - cu scopul specific de a întreprinde 

în comun, un proiect de cercetare aplicată prin care să se adreseze anumite 

probleme şi să valorifice oportunităţi din sectorul agro-alimentar.  

Proiectele se vor axa pe soluţii inovatoare care generează beneficii directe 

pentru partenerii GO şi, implicit, pentru economia locală şi/sau pentru condiţiile 

de mediu şi sociale în zonele rurale, prin diseminarea rezultatelor către toţi actorii 

interesaţi precum și educația și cooperarea dintre fermieri, procesatori, 

comercianţi cu amănuntul, restaurante, unităţi de cazare din spaţiul rural precum 

și parteneriate cu organizaţii neguvernamentale, unităţi de învăţământ din mediul 

rural și autorităţi publice.  

Se vor sprijini masuri de dezvoltarea de produse, practici, procese și 

tehnologii vor viza printre altele, următoarele sectoare generale: vegetal inclusiv 

horticultură, pajişti, zootehnic, silvicultură, procesare.  

Producţia agricolă este profund dependentă de schimbările climatice, 

situaţie care impune facilitarea accesului fermierilor la fonduri prin intermediul 

cărora să-şi compenseze parţial pierderile rezultate în urma dezastrelor naturale 

sau altor fenomene nefavorabile şi care să le permită refacerea activelor fizice 

deteriorate, cât şi garantarea unei siguranţe a veniturilor. Astfel de scheme de 

gestionare a riscurilor, luate în calcul pentru dezvoltarea agricolă în perioada 

2014-2020 trebuie să poată acoperi, pe lângă daunele provocate de către 

fenomenele climatice nefavorabile (inundaţii, secetă, eroziuni ale solului etc.), și 

pe cele cauzate de boli ale animalelor și plantelor, infestări cu organisme 

dăunătoare şi incidente de mediu (deversări de deşeuri toxice etc.), oferind o 

protecţie de ansamblu fermierilor care se confruntă cu întreruperi ale activităţii 

şi/sau pierderi aleproducţiei din cauza unor astfel de incidente.  
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Dezvoltarea integrată rurală din prisma LEADER 2014 -2020 

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea 

dezechilibrelor economice și sociale şi a disparităţilor dintre urban-rural. 

Capacitatea de dezvoltare la nivel local nu răspunde în totalitate nevoilor locale, 

în special în ceea ce priveşte colaborarea între partenerii publici și privaţi, iar 

abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată.  

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acţiune 

Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 

2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafaţă de cca. 

142.000 km2, cu o participare de 30% din total populaţie, respectiv 6,7 de 

milioane de locuitori şi cu o distribuţie în teritoriu a GAL-urilor mai puternic 

concentrată în zona de vest şi de centru a ţării În perioada scurtă de implementare 

a strategiilor de dezvoltare locală și de funcţionare a GAL- urilor, s-a demonstrat 

că, pe baza specificităţii sale, abordarea LEADER poate contribui la o dezvoltare 

echilibrată a teritoriilor rurale și poate accelera evoluţia structurală a acestora. 

Implicarea actorilor locali la dezvoltarea zonelor în care sunt activi va contribui la 

dezvoltarea locală și va conduce la o dezvoltare dinamică, pe bazele unei strategii 

de dezvoltare locală pregătită, implementată şi gestionată de reprezentanţii GAL-

urilor.  

LEADER poate fi văzut ca o măsură cheie de dezvoltare rurală, având în 

vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populaţiei rurale și nici 

condiţiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a zonelor rurale 

din România.  

Finanţarea acţiunilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a 

specificităţii locale, prin măsuri standard sau specifice este relevantă, pentru a 

menţine caracterul inovator al abordării LEADER, având în vedere experienţa din 

perioada de implementare a PNDR 2007-2013. Cele mai semnificative provocări 

pentru LEADER sunt următoarele domenii de acţiune:  

 contribuţia la diversificarea activităţilor economice non-agricole şi 

încurajarea micilor întreprinzători în spaţiul rural;  

 crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea facilităţilor de dezvoltare 

economică, infrastructura fizică locală la scară mică şi a serviciilor de bază;  

 creşterea atractivităţii zonelor rurale și diminuarea migraţiei populaţiei, în 

special a tinerilor; îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu;  

  protejarea și conservarea patrimoniului cultural rural;  
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 diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală 

cu un grad ridicat de integrare economică și socială teritorială,  

  dezvoltarea competenţelor de elaborare și implementare a proiectelor, 

inclusiv a celor realizate în parteneriat și atragerea  

 

GAL-urile reprezintă soluţia concretă, transformarea în realitate a 

potenţialului pe care comunităţile rurale îl au la îndemână pentru a se putea 

înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin 

care se încurajează întoarcerea şi/sau stabilirea tinerilor femieri în participării 

cetăţenilor în procesul decizional spaţiul rural şi stimularea micilor ferme. Pentru 

a sprijini acest demers noua programare pune accentul pe: stimularea 

parteneriatelor, transferul de cunoştinţe și implementarea iniţiativelor inovative, 

dar, mai ales, implicarea reală a cetăţenilor în deciziile strategice pe termen lung, 

etc.  

LEADER, care contribuie la majoritatea măsurilor din program, este legat, în 

special, de următoarele măsuri standard ale PNDR 2014-2020: formare 

profesională, tineri fermieri, ferme mici, modernizarea exploataţiilor agricole, 

procesarea produselor agricole, sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro-

întreprinderilor în domeniul non agricol, inclusiv încurajarea activităţilor de turism 

și ecoturism, infrastructura de bază la scară mică, inclusiv reţele de electricitate şi 

infrastructura educaţională şi socială, protejarea patrimoniului cultural.  

Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER. Prin 

urmare și următoarele măsuri inovative specifice trebuie încurajate prin LEADER: 

eficienţă energetică și promovarea energiei regenerabile, TIC, patrimoniu, grupuri 

de producători şi pieţe locale, chiar dacă nu sunt cuprinse în măsurile 

programului, dar sunt conforme cu tipurile de acţiuni eligibile pentru sprijin în 

cadrul RDR, şi obiectivele Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).  

Asigurarea sinergiilor dintre priorităţi va conduce la revitalizarea şi 

dezvoltarea zonelor rurale.  

Pentru a fi eligibilă SDL trebuie să fie elaborată de jos în sus. Activităţile 

LEADER pot și trebuie să corespundă diferitelor tipuri de măsuri și sub-măsuri ale 

programului de dezvoltare rurală, în special cele legate de activităţile de 

promovare a incluziunii sociale și a reducerii sărăciei, precumși măsurile inovative 

specifice LEADER.  
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Grupurile de Acţiune Locală îşi pot structura strategia în funcţie de priorităţile 

principale identificate în PNDR 2014-2020 şi în funcţie de nevoile identificate în 

analiza diagnostic din SDL, pentru a avea un domeniu de acţiune mai larg şi fără a 

fi necesară prezentarea detaliată a tipurilor de acţiuni eligibile care corespund 

măsurilor standard și măsurilor inovative specifice LEADER.  

Cu toate acestea, proiectele realizate în cadrul strategiilor de dezvoltare 

locală sunt deseori integrate şi pot avea un impact pozitiv îndiferite domenii de 

intervenţie. 

 

Grupul de acţiune local (GAL)  

GAL este un parteneriat privat public dinamic. Parteneriatul local stabilit în 

cadrul strategiei va fi format din diferiţi actori privaţi şi publici reprezentativi, care 

vor fi definiţi în liniile directoare naționale.  

Partenerii economici privaţi, precum și alţi reprezentanţi ai societăţii civile 

vor reprezenta cel puţin 51% la nivel decizional. Reprezentanţii oraşelor vor 

reprezenta maximum 25% la nivel decizional și raportat la populaţia acoperită 

într-un teritoriu GAL.  

LEADER va fi folosit, în zonele rurale, vizând teritorii cu o populaţie cuprinsă 

între 10.000 - 100.000 de locuitori, inclusiv în oraşele mici cu o populaţie de 

maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populaţiei în 

zona Delta Dunării, pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5000 

locuitori. Aceste limitări asigură un echilibru adecvat între o masă critică de actori 

implicaţi şi identificarea regională a zonelor. Legăturile dintre urban și rural 

reprezintă un instrument foarte important pentru dezvoltarea unei zone, vizând 

creşterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

85 
 

 

CAPITOLUL V - PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI   VOINESTI  ȘI   

PERSPECTIVA  LOCUITORILOR 

 

In loc de introducere        

“ Domnul Dumnezeu , dupa ce a facut lumea a pus randuiala si semn fiecarui 

neam ….”  

A chemat pe  cojani cu degetul si le-a zis : 

-  Voua va dau intinsul campiei cu sopata vantului si roata pamantului .           

Mai apoi au venit mocanii , care au uract incet cu oile si asinii pana la jiltul de 

argint al Domnului . dar le-a dat asprimea vietii de la munte cu asezarile de pe la 

coturi de stanci , cu ape repezi si ierni aprige , dar si bogatia petrecerii cu sotii .  

I-a chemat pe negustori si le-s dat bucuria argintilor , ocaua mare , dar sip e 

cea  “mica :”  

Pe cojocari , pe cismari , pe croitori si pe tesatori i-a daruit cu maiestria 

cusutului , taiatului si impodobitului . 

Intr-un tarziu al zilei de vineri cu o indelungata ajunare , dup ace a vorbit cu 

taroveti , boieri , preoti , tamaduitori , dascali , a vazut ca mai asteapta cativa 

intarziati .Facanu-le semn sa se apropie , si sa  ingenuncheze , Parintele cel mare 

a grait :  

- Da , voi, voinestenilor de ce ati venit abia acum ?  

- N-am indraznit sa intram , Preasfinte , ca nu suntem preadusi in lume . Nu 

stim sa spunem vorbe mestesugite si ne  rusinam de simplitatea noastra . Traim 

pe o vale ingusta , intre dealuri si paduri . Ne-am dori dori sa stapanim vai largi cu 

ape  bogate si vreme lina . 

-  Dar nu mai am ce sa va dau intradaos fata de ceea ce aveti decat acest mar 

ramas de la masa imparateasca . Luati-l , bucurati-va de el si inmultiti-l . Sa va 

desfatati ochii la flacara rosetii lui si mangaierea racoroasa sa va aline arsura 

placerii gustului …. 

Si astfel dealurile din jurul Voinestiului “ard” , toamna de rosul Ionathanului 

, iar auriul “ Goldenului “ rade prin urechile cosurilor de nuiele , caci mila 

Dumnezeiasca  mare este ! 
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V.1     ISTORICUL ASEZARII 

Satele ce compun astăzi comuna Voinesti au fost atestate documentar 

începând cu 1512 satul Gemenea, 1593 satul Voinesti si terminând cu 1735 Satul 

Oncesti;comuna Voinesti a fost unul din primele centre ale cooperaţiei 

romanesti,prin băncile populare infiintate aici. La 1912 comuna Voinesti era 

reşedinţa de plasa,avea judecătorie,oficiu postal,si un spital. Livezile de pomi 

fructiferi din Voinesti sunt amintite in documente inca din secolul XVII. 

Satul Voinesti este un sat vechi de mosneni,vestit prin pomicultura practicata 

aici si exista sigur in vremea domniei lui Mihai Viteazul,când au loc primele 

tranzacţii de pamant in secolul XVIII ,La 1785,la cererea locuitorilor din 

Voinesti,Cândesti si Dragodănesti, Se ţinea la Voinesti pe moşia Mănăstirii Radu 

Voda,un târg săptămânal. 

Scoala  a fost infiintata in 1843,funcţionând cu frecventa destul de slaba in 

casa invatatorului,deoarece localul clădit din nuiele era neterminat;un an mai 

târziu, scoala ere construita după modelul tip cu doua odăi si o sala. După 1900 

exista o singura scoală cu doua posturi de invatator,unde mai târziu procesul de 

invatamant se extindea la o scoală mixta cu patru posturi si sapte clase. După 1944 

se infiinteaza o cantina si o cooperativa scolara, iar la 12 noiembrie 1945 s-a 

infiintat gimnaziul unic din Voinești. 

Căminul cultural „Căpitan Voinea” s-a infiintat in 1939 când se desfăşurau 

cursuri taranesti si de gospodărie, sezatori ; a fost reorganizat in 1946. 

La 1 ianuarie 1950 a fost Înfiinţata Staţiunea de Cercetare si Producţie 

Pomicola,unitate care in decursul anilor, imprima caracterul unei zone pomicole 

de inalta ţinuta comunei Voinesti. Aici au fost realizate celebre soiuri de meri,peri 

si pruni. 

Satul Gemenea apare adesea in documente cu numele Gemenile si datează 

din sec.XVI,de când este amintit in documente;la sfârșitul sec XIX, Gemenea era 

comuna compusa din trei cătune:Gemenea,Bratu-Oncescu si Capul Coastei 

împreuna cu care avea 1249 locuitori. La 1816 Caragea Vodă dăruieşte bisericii 

mosnenesti din Gemenea veniturile bâlciului care se ţinea aici la Sf. Nicolae. 

Scoala a fost înființata in 1839,când funcționa intr-o odaie clădită din 

nuiele,madificandu-se in 1844 după planul tip cu doua odăi si o sala. 

Satul Oncesti apare la sfârşitul sec XIX,cu numele Bratu-Oncescu ca un cătun al 
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comunei Gemenea in 1814 a fost construita o biserica de lemn intre Valea Rudei 

si Vâlceaua Bisericii,pe terenul dat de boierii Vărzari,biserica ruinata după 1916. 

Satul Izvoare este amintit documentar in 1713 ; Lunca este un sat greu de datat-

la 20 octombrie1597,Stanca din Voinești a vândut o latura din Lunca lui Dragomir. 

Satul Manga este amintit la 15 iulie 1572 cu prilejul unei vânzări,iar la sfârşitul sec. 

XIX era cătun al comunei Pietrari. 

Manjina a fost mult timp o parte componenta a satului Manga. 

Satul Suduleni este un sat vechi din secolul XV,existând in vremea domniei lui Vlad 

Caiugarul (1482-1495); Scoala a fost înfiinţata in 1842. 

 

V. 2.   PREZENTARE GENERALA A COMUNEI VOINESTI 

Comuna Voinesti este situata in partea de nord- vest a judetului , pe Valea 

Dambovitei , la o distanta de 27 km.  fata de  municipiul Targoviste si 42 km. de 

orasul Campulung Muscel , teritoriul sau fiind strabatut de apele raului Dambovita 

si paraul Raul Alb.  

Comuna este alcatuita din opt sate : Voinesti , resedinta comunei atestat 

documentar la 1503, Izvoarele , Suduleni , Manga , Lunca , Gemenea – Bratulesti 

si Oncesti . 

Din punct de  vedere administrativ in anul 1810 facea parte si era localitate 

reprezentativa pentru plasa Dambovitei , iar la impartirea judetului din 1912 

Voinesti devine capitala de plasa cu 10 comune arondate . 

Localitatea se afla in partea de Nord- vest a judetului Dambovita , pe lunca 

raului cu nume omonim , la o departare de 27 km de orasul Targoviste , 45 km. de 

mun Campulung Muscel si 110 km de Bucuresti , avand o orientare NV- SE . Este 

asezata la 45 de grade N iar longitudinea este de 25 grade si 15 secunde est. 

Suprafata spatiului intra si exttravilan este de aproximativ 81 de km patrati , ceea 

ce reprezinta cam 2,15 % din suparafata judetului .  

Vecinii sai sunt :la nord catunul Burlanesti , carea a tinut administtragiv cand 

de comuna Voinesti , cand  de comuna Gemenea ; la sud se afla satul Izvoarele ; 

la est pe apa Raului  Alb si peste un sir de dealuri se afla Manjina si Manga , iar la 

vest satele Candesti , Dragodanesti ,dincolo de raul Dambovita .  
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Din punct de vedere administrative , Voinestiul a fist resedinta de plasa pana 

in 1950 . Dupa reforma administrative din acest an , a facut parte din raionul 

Targoviste  , regiunea Ploiesti . Din anul 1967 , I se semnaleaza prezenta in judetul 

Dambovita .  

Voinestiul ca localitate apoare pentru prima deta atestat pe harta Tarii 

Romanesti , intocmita de catre invatatul stolnic Constantin Cantacuzino , in anul 

1700 , tiprita in tipografia Seminarului Grecesc din padova (Italia) . Indicatiile scrise 

greceste si latineste arata hotarele judetului , diferite pe vremea lui Constantin 

Brancoveanu , de cele de acum , ( Nicolae Cartojan , Stolnicul Constantin 

nCantracuzino – harta ) . Localitsatea Voinesti a avut intotdeauna un rol 

coordinator in reteaua de  localitati de pe axul hidrografic al Vaii Dambovitei , 

dovedindu-si caracetrul dInamic , , deschis spre dezvoltare , Cadrul natural specific 

, resursele acestei vai , traditiile de un farmec aparte , lipsa unui centru 

redprezentativ ar fi suiciente motive , pentru a argumenta  consideratia de care 

se bucura  si a explica influenta exercitata asupra asezarilor aflate de o parte  si de 

alta a raurilor.  

Comuna Voinesti constituie un adevarat tezaur documentar prin 

descoperirile ce au fost facute de arheologi : monede , o cetate de pamant din 

sec. XII- XIII , ducand la concluzia ca aici a fost centrul politico- administrativ al 

unei organizatii pre- statale de pe Valea Dambovitei.  

Principala activitate a locuitorilor comunei Voinesti este pomicultura , livezile 

de pomi fructiferi din Voinesti fiind amintite inca din secolul XVII; in anul 1950 a 

fost infiintata Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola , unitate etalon in 

cadrul careia s-au realizat celebre soiuri de meri , peri si pruni. Pe langa aceasta 

activitate in comuna Voinesti functioneaza unitati prestatoare de servicii , comert 

, transporturi , prelucrarea lemnului , fabrici de paine etc.  

Suprafata comunei este de 8103 ha . din care teren intravilan – 954 ha.; teren 

extravilan – 7149 ha ; suprafata locuibila – 745 ha ; suprafata agricola – 3361 ha.  
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V.3.     AŞEZARE  ŞI  RELIEF 

Asezat intre Subcarpatii Ialomitei , piemontul  Candesti , la V-NV si muscelele 

Argesului , la Nord pe  apa  Dambovitei , Voinestiul are o altitudine care variaza 

intre 400 si 600 nm cu maximum  747 m ( Varful Mare ) . Relieful comunei este 

reprezentat de deal si vale , care potrivit ideilor filozofice ale lui Lucian Blaga , 

reprezinta spatiul spiritual ideal caracterizat prin echilibru ( spatiul mioritic) . 

Unitatile de relief , pe care le deosebim in Voinesti , sunt Lunca vDambovitei 

, Subcaraptii Ialomitei si Piemintul Candesti . Valea Dambovitei strabate zona 

deluroasa , cu inaltimi cuprinse intre 400 si 700 m pe o distanta de 35 de km. Lunca 

Raului se largeste , de la nord la sud , fiind marginita de trei patru terase ( vezi Ion 

Dinu , Raul Dambovita, pag. 23  ) . 

      

V.4.  SITUATIA GEOLOGICA 

Din  lucrarea cartografica a Institutului Geologic din Bucuresti , din anul 1968, 

staudiind harta geologica , rezulta ca pamanturile din Voinesti , au aparut in epoca 

oriogena , specific fiind flisul,ca in toate dealurile subcarpatice . 

Flisul este un” ansamblu  de terenuri constituite din conglomerate , gresii , 

argilka si marna , sedimentate “( dictionar de geologie ) depuse pe o baza de sisturi 

cristaline ( partea de vest a satuluimOncesti ) .  

Litologia stabileste ca vechimea rocilor este din neogen , si cuaternar . 

“Stratele de Candesti “apar pe versantul drept ala apei , dar sin zona satelor 

Manga si Izvoarele ( D. Paraschiv , Piemontul Candesti ) . Rapele dintre satele 

Manga si Izvoarele , se dtaoreaza uniformitatii si friabilitaii depozitelor de nisipufri 

din epoca levantina , care sunt traversate de pietrisuri feruginoase ( Ion Dinu , pag. 

12 )  

Geomorfologic , comuna Voinesti apartine zonei subcarpatilor , fiind situata 

pe Valea Dambovitei  , delimitandu-se trei unitati majore :     

- zona deluroasa ce apartine subcarpatilor interni cu dezvoltare de la est la 

nord , zone cu culmi inalte , cu panta medie si mare , paralele in general cu reteaua 

hidrografica , majora si secundara . 
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- piemontul de Candesti situat la vest de raul Dambovita ; 

- sistemul de terase al raului Dambovita . 

Din punct de vedere geologic pe teritoriul comunei Voinesti apar: 

- gresii calacaroase , marne cenusii sistoase , argile cenusii , marne calcaroase  

- argile, gresii, nisipuri, pietrisuri. 

 

Pe raza comunei  Voinesti , sursele de poluare ale solului sunt  mai putin 

numeroase și controlabile si anume :  

-  poluarea cu dejecţii animale deversate pe sol;  

-  poluarea cu ape uzate menajere în zonele în care locuitorii nu dispun de o 

reţea de canalizare;  

-  depozite necontrolate de deşeuri menajere;  

-  defrișarea suprafeţelor forestiere , cu influenţă directă asupra degradării 

peisajului,a valorii sale estetice și indirectă prin fenomenele de alunecări de teren 

pe care le favorizează. Totodată, reducerea suprafeţei ocupate de păduri , 

influenţează echilibrul din ecosistemul forestier.  

 

Riscuri identificate: 

-   In timp, datorita fenomenelor de eroziune și depunerilor de aluviuni, 

vâlcelele de pe raza comunei si-au micșorat albiile prin colmatare, ceea ce face ca 

atât în perioadele cu ploi cu intensitate medie, dar mai ales la ploi torențiale, sa 

se producă inundații și deversări. Acestea afectează periodic gospodăriile și 

grădinile particulare situate pe cele doua maluri ale pâraielor, dar pun în pericol 

și unele obiective sociale ale comunei (școala, dispensar etc.). De menționat ca la 

ploi mari, nivelul obișnuit al apei de max. 30-40 cm, a atins și depășit 200 cm.  

 

V.5.     CLIMA 

In bazinul Dambovitei , clima este temperata . Verile nu sunt excesiv de 

calduroase , iar iernile comparandu-le cu cele din sudl tari sunt mai putin geroase 

. Statiunea Meteorologica Voinesti , ofera date interesante : temperature medie 

anuala este de 9,2 grade Celsius ; a lunilor august si iulie de 18-19 grade si rareori 

coboara sub -20 grade Celsius . Anii de exceptie au fost 1963 si 1965 , candin  

perioada de iarna  s-au inregistrat -28 grade Celsius sio respectiv -25,5 grade 

Celsius .  
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Temperatura medie anuala pe ultimi 50 de ani , este de 8,8 grade C. Au fost 

inregistrate si temperature ca 36 grade C( 09.07.1968) , sau 39,5 grade C ( 

11.08.1999) . Valoarea medie anuala a radiatiei globale este de 117kcal. / cm. , 

soarele stralucind in medie  2050 annual ( Statiunea  de Cercetare si Productie 

Voinesti , p. 6) . 

Primavara temperature oscileza intre 16,3 si 21,9 grade Celsius , iar in 

sezonul dde toamna , temperaturile au valori apropiate celor din timpul primaverii 

, incadrandu-se intre 7,8 grade si 11,8 grade C ( Ion Dinu , OP. cit p 38 ) .  

Apa provenita din ploi sau din topirea zapezii , constituie rezerva germinarii 

florei si a existentei faunei . Ea asigura alimentarea raurilor. Media porecipitatiilor 

anuale este la Voinesti de 862 mm.  

Cantitatile mefii lunare celke mai Amari se inregistreaza in luna iulie , fiind de 

135 mm. , iar cele mai mici in lunile februarie martie , si octombrie de numai 44 

mm ( Ion Dinu , Op. Cit. p. 40 ) .  

Alte fenomene climatice care se intalnesc pe Valea Dambovitei , sunt ceata, 

roua , bruma , chiciura , poleiul.  

Din punct de vedere climatic , rezulta  ca zona comunei Voinesti se 

caracterizeaza prin : 

- precipitatii medii anuale 800 mm; 

- evapotranspiratia E= 460 ../ mp// an; 

- scurgerea medie anuala 105 mm; 

- adancimea de inghet h= 0,90 m; 

- temperatura medie anuala + 8 grade celsius; 

- temperatura minima absoluta a aerului – 26,1 grade celsius ; 

- temperatura maxima absoluta a aerului + 38 grade celsius; 
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V.6.      SOLURILE 

Solul este stratul afanat , moale si friabil , de la suprafat scoartei pamantesti 

, care impreuna cu atmosfera din jur constituie mediul de viata al plantelor. 

Solurile dealurilor si ale platourilor sunt de patru clase , noua tipuri si cinci 

subtipuri ( Staiunea de Cercetare …. , p 6 ) . Solurile au fost adanc si atent studiate 

de cercetatorii S.C.P.P.V. Solurile in proportie de 53% , sunt neevoluate ; li se 

adauga cele cambric ( 42%) , argiluvisolurile si cekle hidromorfe. 

Solul brun in special in Voinesti , cu textura  nisipos lutoase , lutoasa- 

lutoargiloasa . Apa freatica se gaseste la adancimi variabile , cuprinse intre 1,4 m 

si 15 m , in functie de departarea de raul Dambovita .  

Geomorfologic , comuna Voinesti apartine zonei subcarpatilor , fiind situata 

pe Valea Dambovitei  , delimitandu-se trei unitati majore :     

- zona deluroasa ce apartine subcarpatilor interni cu dezvoltare de la est la 

nord , zone cu culmi inalte , cu panta medie si mare , paralele in general cu reteaua 

hidrografica , majora si secundara . 

- piemontul de Candesti situat la vest de raul Dambovita ; 

- sistemul de terase al raului Dambovita . 

  Din punct de vedere geologic pe teritoriul comunei Voinesti apar: 

- gresii calacaroase , marne cenusii sistoase , argile cenusii , marne calcaroase  

- argile, gresii, nisipuri, pietrisuri. 

 

V.7.   RETEAUA HIDROGRAFICA 

 

Reteaua hidrografica este dominata de raul Dambovita , care strabate 

comuna pe directia EV- NS , si este emisarul tutror cursurilor de apa _ (paraul Raul 

Alb) . Orizontul acvifer freatic se situeaza la 8,0-10,0 m adancime fata de cota 

terenului natural , in zona de terasa medie.  
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V.8.   RESURSE CU VALOARE PEISAGISTICĂ – BIODIVERSITATEA  - FLORA SI 

FAUNA  

 

Tinand cont ca Voinestiul se afla la o altitudine de 410 m , iar clima este 

temperate , iernile nu prea geroase vegetatia este predominanta inn padurile de 

foioase , specia cea mai des intalnita fiind gorunul , stejarul . Padurile de fag se 

completeaza cu carpoen , cu paltinul de camp, cu frasinul , sorbul , plopul si salciile 

. Arbusti sunt reprezentati dedarmaz , voinicer , lemnul cainesc sic el traios. Fara 

a avea pretentia disocierii intre plantele slabatice , pe lista celor existente in zona 

Voinesgtilor , se afla : brandusele de primavera si toamna  , brebenelul , cicoarea, 

coada soricelului , coada calului , ciubotica cucului , cretisoara , fumarnita , fragul 

,  floarea soarelui , galbenelele, ghioceii ,lumanarica  , macrisul, murul , 

matraganua , maghiran , menta , muschiul ,musetelul, nalba, ochii pisicii, 

paducelul, piciorul cocosului, papadia paltagina, pelinul, potbalul, rostiopasca, 

rozmarinul , rodul pamantului, sunatoarea, sangele voinicului, silnicul, sapunelul, 

sabiuta , socul, oporasii, traista ciobanului, tintaurul , turita, troscotul, trei frati 

patati, urzica , viorelele, vascul.  

Multe dintre ele au proprietati terapeutice si se regasesc in livezile oamenilor 

si in fanete , , pe care sunt  aduse uneori  familii de albine.  

Pana acum 100 de ani prin padurile care inconjoara localitatea halaiduiau 

turme de caprioare cu madrii cerbi si haite de lupi. Astazi traiesc porci mistreti , 

iepuri , dihori, bursuci, veverite , rara lupi, serpi, broaste testoase ( in Crina ) , arici, 

soparle , gusteri, vipere, naparci.  

Pe langa casa omului, cresc: vaci , capre, gaini, rate , curci, gaste, rar bibilici. 

Pasarile vazduhului cucul, pupaza, bufnita, barza, cioara , ciocanitoarea, 

ciovica, (cuica) , cucuveaua, vrabia, uliul, pourmbelul, privighetoarea, 

randunelele, vrabia, ,se adauga  la inventarul facut vietuitoarelor. Dintre insecte  

se pot cita : albinele, gandacii, de diferite soiuri, libelulele, lacustele, mustele, 

plosnitele, paduchii, puricii, radastele, tantarii , viespile, ( denumirile, sunt 

populare aflate in uz). 

Arbustii aflati pe teritoriul comunei sunt reprezentati de sanger, corn , mur, 

sco, paducel, mces. Prin paduri si zavoaie, vara si toaman, oamenii afla diferite 

feluri de ciuperci : zbarciogi, pastravi, de nuc si prun  bureti laptosi , de balegar 

vineciori , rosioare , manatarci, spurcaci, ghebe , dar se feresc de nane si de palaria  

sarpelui care adesea sunt confundate. 
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Speciile forestiere întâlnite sunt specifice zonei de silvostepă: aninul, plopul, 

salcia, socul, păducelul, salcâmul, cireşul sălbatic, carpenul, stejarul, gorunul etc. 

Dintre plantele ierboase specifice zonei se pot aminti: iarba grasă, pirul, trifoiul. 

Pe pajişti, în mai-iunie înfloresc multe plante: păpădia, romaniţa, margareta, 

piciorul cocoşului, gălbenelele. În păduri întâlnim primăvara toporaşi, măseaua 

ciutei, brebenei, floarea paştelui, ciuboţica cucului, viorele.  

Fauna este diversă, caracteristică zonelor de câmpie şi zonelor 

 

 

V.9.  INFRASTRUCTURA 

 

Reţeaua stradalǎ  

Principalele cai de comunicație la nivel teritorial ce asigura legătura rutiera 

în cadrul teritoriului administrativ dar și în afara acestuia cu rețeaua generala de 

localități a județului precum și cu municipiul Târgoviște sunt : 

-  DN 72 A Targoviste – Campulung Muscel   

-  DJ 712 A Targoviste – Pietrari ,  

-  DJ 702 B Targoviste – Candesti. 

 

Legaturile intre satele componente  ale comunei sunt lejere : satele Voinesti 

,Lunca,  Gemenea –Bratulesti si Oncesti fiind situate la DN 72 A iar satele Izvoarele 

, Suduleni, Manga  si Manjina  fiind cantonate la DJ 712 A si respectiv  DJ 702 B. 

Modernizarea drumurilor de interes local este preocupare permanentă a 

administraţiei publice locale, în anul 2014  finalizându-se asfaltarea a    2,5km     Km 

drumuri comunale, iar  prin fonduri europene în cadrul PNDR – Măsura 322. , in 

lungime de 1,07 km , în cadrul acestui proiect s-a realizat și dalarea șanțurilor 

,refacerea a   93 de podeţe de intrare în curți. Totodata s-au refacut si modernizat   

podeţele  ce traversează vâlcelele comunale amplasate pe paraul Valea Mare in 

satul Gemenea Bratulesti , si Valea lui Musat din satul Izvoarele.  

In completarea acestor investiţii, tot în anul 2013 au fost dalați încă 2,5 km.  

şanţuri şi s-au refăcut 60  podeţe de intrare în curţi , prin POR 2007-2013, prin 

proiectul “Reabilitarea , restaurarea  Bisericii din lemn “Duminica tuturor sfintilor 

“ Sfantul  Ioan “, modernizarea si crearea infrastructurii si a utilitatilor conexe “, 

prin P.O.R. 2007-2013 .  



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

95 
 

Membră a Grupului de Acţiune Locală „ Valea Ialomiţei”, comuna Voinesti  a 

accesat și în anul 2013 fonduri europene prin PNDR – Măsura 413-322, pentru 

asfaltarea a  1,04 km   drumuri comunale, lucrări ce au fost finalizate o parte prin 

proiectul “Modernizare prin asflatare drum de inters local DCL 67 in satul Lunca , 

comuna Voinesti si alt proiect care  urmează a fi realizat în 2014. , de asfaltare a 

612 ml. drum comunal , prin proiectul “Modernizare prin asfaltare DS 318 in satul 

Oncesti , comuna Voinesti “.   

  In prezent se lucreaza intens la modernizarea infrastructurii comunei 

Voinesti , prin reprofilarea drumurilor comunale , prin modernizarea inca din anul 

2008- 2012 , a drumurilor de interes local cu acces la izlazurile comunale din satele 

Izvoarele, Voinesti si Gemenea . 

        Si in perioada 2014-2020 se vor efectua lucrari de igienizare , curatare si 

intretinere in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene , a izlazurilor 

comunei  Voinesti , in vederea  intretinerii acestora  , a mentinerii vegetatiei 

optime .  

Suprafata totala a izlazurilorcomunale  este de  358,7906 ha., in conformitate 

cu Ordinului  Prefectului judetului Dambovita si a masuratorilor cadastrale 

efectuate si transpuse in Amenjamentul Silvic al Comunei Voinesti.In prezent, la 

nivelul comunei  Voinesti , infrastructura rutieră se prezintă astfel:lungimea totala 

a drumurilor publice este de  42 de Km, din care:  

-          27   Km drumuri asfaltate ,     

 -         15   Km drumuri pietruite 

Din situaţia prezentatǎ se poate observa cǎ 15  Km drumuri comunale  

necesitǎ modernizare. Din această lungime, în anul 2014, prin fonduri europene 

accesate prin Măsura 412-322 în cadrul Gal „ Valea Ialomiței” , prin asociere cu 

Consiliul Judetean Dambovita şi din bugetul local vor fi modernizaţi încă 3000  ml 

drumuri comunale.  

 

Alimentarea cu apǎ potabilǎ 

Alimentarea cu apa potabilǎ se realizeazǎ atǎt în sistem centralizat, printr-o 

reţea de distribuţie distribuitǎ în toate cele opt  sate, racordatǎ la reţeaua de apǎ 

potabilǎ a comunei Voinesti , realizata prin programul SAPARD in anul 2005 , dar 

si prin veche retea de apa potabila din satul Voinesti , cât și prin fântâni proprii 

sau stradale.Reţeaua de alimentare cu apǎ potabilǎ deserveşte întreaga comunǎ 

dupǎ cum urmeazǎ:      
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- 20      Km în satele Izvoarele,  Suduleni, Manga , Manjina, Lunca      

- 14        Km în satul Voinesti ,    

-  18      km in satele Gemenea – Bratulesti si Oncesti.  

 Practic, toate locuinţele , instituţiile și agenţii economici de pe raza comunei 

Voinesti  au acces la reţeaua centralizată de alimentare cu apă. 

Alimentarea cu apa potabila a comunei se face in sistem mixt : centralizat, 

prin reteaua de alimentare existenta in satul Voinesti , extinsa si reabilitata in 

intreaga comuna prin programul SAPARD  si prin fantani de tip rural .  

Evacuarea apelor uzate  

In comuna  Voinesti ,   în prezent  se realizeaza in satul Voinesti , un sistem 

de canalizare centralizat care va colecta  apele uzate menajere și tehnologie de pe 

teritoriul satului Voinesti , însumând 7,2  Km , sistem realizat  prin Administratia 

Fondului de Mediu, proiect accesat in anul 2012 . 

In perioada urmatoare se va proceda la extinderea  retelei de canalizare , in 

prima etapa pentru satul Voinesti si Gemena Bratulesti  , iar in etapele urmatoare 

pentru satele Izvoarele , Suduleni, Manga , Manjina si Lunca.  

Probleme identificate:  

1.  75 % din locuitorii comunei nu au acces la o reţea de canalizare și 

deverseazǎ apele uzate menajere pe sol sau în rigolele stradale;  

2.  risc crescut de poluare a pânzei freatice și a solului , cea mai mare 

parte a locuitorilor utilizând încǎ latrine uscate sau bazine  

 

Managementul deseurilor  

In prezent, colectarea deşeurilor este asiguratǎ de o firmă autorizată, 

comuna Voinesti  fiind membra a Asociatiei privind „Reabilitarea Colectării, 

Transportului, Depozitarii, Prelucrării Deșeurilor Solide în Județul Dâmbovița” – 

ce are ca obiect de activitate instituirea unor servicii de colectare transport și 

depozitare al deșeurilor produse, prin grija unoroperatori calificați. 

ANALIZA SWOT A CALITATII MEDIULUI 

PUNCTE TARI  
 

PUNCTE SLABE  
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- calitate corespunzǎtoare a apei 

potabile furnizatǎ printr-un sistem de 

distribuţie centralizat;  

- trend descendent al nivelului de 

poluare al aerului;  

- climat blând, cu frecvenţa 

redusǎ a fenomenelor meteo extreme 

( inundații, furtuni,secetǎ, etc.) ;  

- monitorizarea calitǎţii aerului 

din zonǎ prin staţii amplasate în 

vecinǎtatea comunei;  

- lipsa poluare prin arderea 

combustibililor solizi o parte din 

locuitori fiind racordati  la reţeaua de 

distribuție a gazelor naturale;  

 

-defrișări necontrolate ceea ce 

generează risc de alunecǎri de teren în 

unele zone ale localitǎţii;  

- colmatarea vâlcelelor comunale 

ceea ce generează risc de inundaţii;  

- poluarea apelor de suprafatǎ şi a 

solului datoritǎ faptului cǎ reţeaua de 

canalizare nu acoperǎ întreg teritoriul 

comunei;  

- colectare neselectivǎ a 

deşeurilor  

- poluare cu pulberi în suspensie  

pe drumurile nemodernizate  

- trend ascendent al poluării 

datorate traficului rutier tot mai 

intens;  

- slaba educaţie în domeniul  

protecţiei mediului  

 

OPORTUNITATI  AMENINTARI  

- diminuarea poluării aerului prin 

scoaterea din uz a autoturismelor care 

nu respecta standardele naționale și 

europene în materie prin Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului național 

auto;  

- posibilitatea finanțării 

proiectelor în domeniul protecţiei 

mediului prin programe 

guvernamentale sau europene;  

- garanţii guvernamentale 

acordate beneficiarilor de proiecte 

finanţate prin instrumente structurale 

ale UE  

- risc de poluare prin spargerea 

conductelor de distribuţie a gazului 

metan aflate pe teritoriul comunei;  

- trendului ascendent preţurilor la 

utilitǎţi ceea ce determină încetinirea 

ritmului racordǎrilor la reţelele de apǎ 

potabilǎ și canalizare;  

- criza economicǎ care diminuazǎ 

posibilitǎţile de finanţare a proiectelor 

de mediu și scade nivelul de trai al 

locuitorilor  
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- directivele UE transpuse în 

legislaţia  

româneascǎ care obligǎ agenţii 

economici sǎ investeascǎ în dotǎri 

necesare protecţiei mediului;  

- diminuarea poluǎrii mediului 

urmare înlocuirii sistemelor clasice de 

încǎlzire cu sisteme de încǎlzire 

ecologice prin Programul de înlocuire 

sau completare a sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează 

energie solară,  

energie geotermală şi energie 

eoliană;  

- diminuarea poluǎrii datorate 

traficului rutier prin programul „ 

Rabla”  

 

 

 

         

 

 

Probleme identificate:  

- Starea tehnicǎ a drumurilor nemodernizate este precarǎ atât din punct de 

vedere al elementelor geometrice în plan, profil longitudinal și transversal (curbe 

neamenajate, lipsa pantelor transversale, etc.) cat și al îmbrǎcǎminţilor rutiere 

(drumuri parţial pietruite sau chiar din pǎmânt). Pe majoritatea traseelor s-au 

format denivelări, fǎgaşe şi gropi, ceea ce face ca circulaţia sǎ se desfășoare 

anevoios, în condiţii de nesiguranţǎ și disconfort.  

Un alt factor care a contribuit la degradarea drumurilor îl constituie traficul 

a cǎror valori a crescut foarte mult în ultimii ani, consecinţǎ a creşterii numărului 

de autoturisme deţinute de locuitori dar şi dezvoltǎrii activiţǎţilor economice pe 

raza comunei. Imbrǎcǎmintea unor drumuri modernizate s-a degradat în timp 

necesitând refacere . 
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Alimentarea cu gaze naturale  

La sfârşitul anului 2013, lungimea totalǎ a reţelei de gaze naturale măsura  

aproximativ  16  Km și deservea  satul Voinesti , înregistrându-se  150  de 

consumatori.  

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este realizatǎ din conducte din oţel 

respectiv din P.V.C.  

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se extinde pe mǎsurǎ ce se dezvoltǎ 

noi zone de locuit, comuna Voinesti  fiind deosebit de atractivǎ din punct de 

vedere al construirii de cartiere rezidenţiale.  

In comuna exista retea de alimentare cu gaze naturale in regim de  presiune  

redusa , furnizate de catre S.C. Petrom S.A. , Sucursala  de Distributie Targoviste , 

retea  care urmeaza a se extinde in  intreaga comuna.  

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se extinde pe mǎsurǎ ce reteaua se 

extinde si in celelalte sate  component ale comunie Voinesti , in acest moment 

fiind extinsa din satul Voinesti in satul Gemenea – Bratulesti  

În ultimii ani s-a constatat o creştere semnificativă a numărului deţinătorilor 

de centrale ,  trendul ascendent al preţului gazelor naturale pentru populaţie ceea 

ce conduce la diminuarea consumului acestora pentru încǎlzirea locuinţelor și 

completarea necesarului cu lemne de foc cu implicaţii asupra calitǎţii  aerului.  

 

Salubrizarea  

Comuna  Voinesti este membră a Asociatei privind „Reabilitarea Colectării,  

Transportului, Depozitarii, Prelucrării Deșeurilor Solide în Județul 

Dâmbovița” – având ca obiect de activitate instituirea unor servicii de colectare 

transport și depozitare al deșeurilor produse prin grija unor operatori calificați 

,salubrizarea localitǎţii fiind asiguratǎ în prezent atât de un operator specializat, 

dotat cu utilaje de compactare .  

Fiecare gospodărie a fost dotată cu conteinere ecologice pentru colectarea 

gunoiului menajer, care este transportat în vederea depozitării , la depozitul 

ecologic de deşeuri .  
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Principalele servicii prestate de Serviciul Public de Întreținere sunt:  

 salubrizarea localității ;  

 curăţenia străzilor, spaţiilor şi trotuarelor ;  

 întreţinerea drumurilor comunale ;  

 lucrǎri de deszǎpezire și împrǎştieri de material antiderapant ;  

 reparaţii şi întreţinere la unitǎţile publice de pe raza comunei ;  

 sprijinirea intervenţiilor în caz de calamitǎţi ;  

 

Probleme identificate  

 depozite necontrolate de deşeuri pe raza localității;  

 colectarea resturilor vegetale în mod special în perioadele în care se  

efeectueaza lucrari de toaletare a arborilor. 

 

Alimentarea cu energie electricǎ 

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice în comuna  Voinesti ,  are o 

lungime totalǎ de  42  Km la care sunt racordate toate gospodăriile comunei, 

numǎrul total al consumatorilor fiind    2057 gospodarii  . Consumul mediu lunar 

de energie electricǎ / cap locuitor este de 116 Kwh. 

Iluminatul stradal este modernizat, ecologic şi asigurat pe întregul teritoriu 

al comunei prin  lǎmpi de iluminat cu vapori de sodiu și  9  puncte de aprindere.  

 

Reteaua de telefonie mobila si televiziune prin cablu 

Reteaua telefonica a comunei Voinesti este  compusa din centrala digitala , 

iar telefonia mobile acopera intreaga zona datorita amplasarii in comuna a 

antenelor de receptie pentru VODAFONE, ORANGE si TELEKOM  

Reteaua de internet functioneaza , urmand a se implementa cele mai noi 

sisteme de receptie in domeniu.; deasemenea reteaua de cablu TV s-a extins in 

intreaga comuna , in acest moment receptionandu-se un numar foarte mare de 

programe TV , avand in vedere noile tehnici in domeniu.  

   

Rezultatele studiului socio-economic cu privire la infrastructura edilitară:  
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Conform studiului socio-economic desfășurat la nivelul comunei  Voinesti  în 

anul 2014, cetățenii consideră, la întrebarea privind care sunt cele mai importante 

investiţii necesare în zona în care locuiţi, în ordinea priorități, 

Probleme identificate  

 slabă dezvoltare a firmelor cu profil agricol, consecinţă a fărâmiţării 

terenurilor agricole dar şi a unei agriculturi slab dezvoltate ;  

 posibilități financiare reduse pentru modernizarea liniilor de producţie 

existente;  

 costuri ridicate pentru reducerea poluării, conform cerinţelor din 

autorizaţiile de mediu;  

 

Va trebui ca administraţia publicǎ localǎ să aibă ca priorităţi pentru următorii 

ani atragerea de investitori și sprijinirea dezvoltării unităţilor economice din raza 

de competenţă, în vederea asigurării resurselor bugetare necesare dezvoltării 

localitǎţii.  

In acest sens, din anul 2011, comuna Voinesti  , este membră a Grupului de 

Acţiune Localǎ VALEA IALOMITEI care, prin implementarea proiectelor cuprinse în 

strategia de dezvoltare locala, va contribui la dezvoltarea teritoritorialǎ din punct 

de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc. . Până în prezent GAL-

ul a atras 2,2 milioane de euro bani nerambursabili din partea Uniunii Europene. 

Proiectele au fost adjudecate atât de unitățile administrativ teritoriale 

componente ale GAL-ului, cât și de mediul de afaceri din acestea. în comuna 

Voinesti se v se vor implementa 2 proiecte în valoare de 130.000 euro, proiecte 

pe măsura 322 ce vizează modernizarea drumurilor de interes local din comuna . 

 OPTIUNI  

1 Reteaua de alimentare cu gaze naturale 

2 Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei ,  prin 

reabilitarea clădirilor administrative și culturale  
 

3 Reabilitarea unităţilor de învăţământ  

  
 

4 Amenajarea de spaţii de agrement și locuri de joaca 

 pentru copii  

5 Retelele de alimentare cu apa si canalizare  
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6 Reabilitarea/extinderea unităților medicale și de asistenta 

sociala  

 

7 Iluminatul public 

8 Reabilitarea/extinderea și întreținerea rețelei de străzi  

 

9 Sistemul de colectare și depozitare a deşeurilor  

 

10 Observatii  

 

 

POPULAŢIA ȘI MIGRAŢIA 

Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi al locuinţelor, la 

20 octombrie 2011, în comuna Voinesti  erau înregistraţi 6155 locuitori, 

reprezentând 1,22% din populaţia judeţului Dâmboviţa.  

1. Conform datelor reiesite de la recensaminte si in perioada 2002-2012  

, populatia comunei a inregistrat o scadere , astfel din datele de la ultimul 

recensamant din anul 2012 au reiesit urmatoarele cifre :  

         Satul     Nr. gospodarii    Nr. locuitori  

  Oncesti          300       866  

 Gemenea- 

Bratulesti  

        392       1131 

   Lunca          44       120 

   Manjina          73       174 

  Manga          237       604 

  Suduleni          260       815 

  Izvoarele          216      789 

 Voinesti          542      1656 

  TOTAL        2064    6155 
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Clasificare pe sexe: 

1. barbati =     2857 

2. femei   =     3298 

Clasificare pe vârste: 

1. 0-18 ani  =       1090 locuitori        

2. 18-60 ani  =    4462 locuitori      

3. Peste 60 ani =   603  locuitori      

 

Nationalitate: 

1. 6150-  locuitori sunt romani 

2.   5 -      locuitori sunt  rromi 

Din punct de vedere al naționalităţii – 99,91 % din locuitori sunt români, pe 

raza localității fiind înregistraţi  5  rromi. 

    In ceea ce priveşte migraţia, numǎrul stabilirilor de domiciliu în localitate 

este mai mare decât numărul plecărilor cu domiciliul din localitate ceea ce explicǎ 

creşterea demograficǎ înregistratǎ la nivelul comunei în ciuda sporului natural 

negativ.  

 

Forţa de munca  

Ocupatie: 

 Industrie :159  locuitori   

 Agricultura : 2428  locuitori  

 Administratie si servicii : 250  locuitori  

 Prescolari, elevi, studenti :1400  locuitori  

 Someri, asistati social : 335  locuitori  

 Pensionari : 1490  locuitori   

 Plecati la munca in străinătate : 146 locuitori  

 

Probleme identificate  
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 slabă dezvoltare a firmelor cu profil agricol, consecinţă a fărâmiţării 

terenurilor agricole dar şi a unei agriculturi slab dezvoltate ;  

 posibilități financiare reduse pentru modernizarea liniilor de producţie 

existente;  

 costuri ridicate pentru reducerea poluării, conform cerinţelor din 

autorizaţiile de mediu;  

 

Va trebui ca administraţia publicǎ localǎ să aibă ca priorităţi pentru următorii 

ani atragerea de investitori și sprijinirea dezvoltării unităţilor economice din raza 

de competenţă, în vederea asigurării resurselor bugetare necesare dezvoltării 

localitǎţii.  

In acest sens, încă din anul 2011, comuna Voinesti  , este membră a Grupului 

de Acţiune Localǎ VALEA IALOMITEI care, prin implementarea proiectelor 

cuprinse în strategia de dezvoltare locala, va contribui la dezvoltarea 

teritoritorialǎ din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural 

etc. . Până în prezent GAL-ul a atras 2,2 milioane de euro bani nerambursabili din 

partea Uniunii Europene. Proiectele au fost adjudecate atât de unitățile 

administrativ teritoriale componente ale GAL-ului, cât și de mediul de afaceri din 

acestea. In comuna voinesti  se vor implementa 2 proiecte  pe măsura 322 ce 

vizează modernizarea drumurilor de interes local. 

 

V. 10  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

V. 10. 1 INDUSTRIE, SERVICII ŞI COMERŢ 

 

Pe teritoriul comunei Voinesti , functioneaza ,  operatori economici  mari , ca 

S.C Radiocomunicatii S.A  , S.C Filiala de Distributie a Energieie Electrice S.A , Sectia 

Drumuri Nationale , Asociatia proprietarilor de padure Obstea Gemenea , S.C 

Macromet S.A , SCGLT Dambovita SA , Statiunea de Cercetare si Dezvoltare 

Pomicola Voinesti – care are in patrimoniul sau pe langa cladirile si alte anexe 

destinate cercetarii , o suprafata experimentala si de productie de 92 de hectare 

de suprafata de teren livada si cu alte  destinatii .  

Pe teritoriul comunei Voinesti , au sediul un numar de 41 de  agenti 

economici care desfasoara activitati de comert si  alte  servicii , precum si 
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persoane fizice autorizate cu obiect de activitate  preponderent agricol si anume 

cultivare si comercializare samburoase dar si de crestere a animalelor .  

 

 

 

V. 10.2 AGRICULTURA 

 

Principala activitate a locuitorilor comunei Voinesti este pomicultura , livezile 

de pomi fructiferi din Voinesti fiind amintite inca din secolul XVII; in anul 1950 a 

fost infiintata Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola , unitate etalon in 

cadrul careia s-au realizat celebre soiuri de meri , peri si pruni. Pe langa aceasta 

activitate in comuna Voinesti functioneaza unitati prestatoare de servicii , comert 

, transporturi , prelucrarea lemnului , fabrici de paine etc.  

Suprafata comunei este de 8103 ha . din care teren intravilan – 954 ha.; teren 

extravilan – 7149 ha ; suprafata locuibila – 745 ha ; suprafata agricola – 3361 ha.  

Impartirea terenului pe categorii de folosinta se prezinta astfel:  

Categorie 

folosinta 

Total 

 

 

 

- ha- 

Proprietate publica 

si privata a statului , a 

Consiliului Local si a 

persoanelor juridice . 

         - ha- 

Persoane 

fizice 

 

 

- ha - 

Teren agricol  

3361 

           146                            3215 

  Arabil    678             2      676 

 Pasune    930           313      617 

 Fanete    453           25      428 

 Livada    

1300 

          110    1190 
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 Teren 

neagricol  

  

4742 

        3878    864 

  Paduri   

4362 

       3605    757 

  Terenuri ape    124         122      2 

  Drumuri    118         118  

  Curti 

constructii  

  119 

 

        21     98 

   Degradate    19        12      7 

    TOTAL  8103       4024    4079 

 

Tabel  - tractoare si utilaje 

Tract

oare  

Motocu

ltoare  

Plu

guri  

C

are si 

carute   

Re

morci 

tractor   

Motop

ompe 

pentru 

irigat   

M

asini de 

stropit 

si 

prafuit  

420 5 50 2

10  

5 150 17

0 

 

  Tabel Culturile agricole 

Cultura  Hectare  

Livezi de pomi 

fructiferi  

1745 

Porumb boabe    302 

Grau de toamna    100 

Legume de camp si in 

solarii  

    53 

Plante de nutret  1140,86 

( sursa- evidentele Primariei comunei Voinesti – anul 2013 )  
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Tabel Efectivul de animale existent 

Bo

vine  

Por

cine  

O

vine  

Cap

rine  

Cab

aline  

Ie

puri de 

casa 

Pa

sari  

Fa

milii de 

albine  

84

1 

19

95 

1

758 

159 131  

367 

25

681 

74

3 

(sursa: INS – Recensământ General Agricol 2010) 

La întrebarea care sunt domeniile agro-alimentare, forestiere şi industriale 

(variante) care ar trebui dezvoltate în opinia respondentului, în comuna Voinesti , 

răspunsurile au fost variate. Acestea sunt: puncte de colectare produse agricole, 

silozuri pentru fructe ( avand in vedere ca pe raza comunei Voinesti in afara 

silozirilor din  cadrul SCDP Voinesti exista construit siloz cu atmosfera controlata 

in satul Izvoarele , cu o capacitate de  2000 tone , iar in satul Voinesti este aproape 

de finalizare un siloz privat  , construit desemenea din fonduri europene 

nerambursabile , brutărie-investiție, construire pensiuni agroturistice , 

dezvoltarea agriculturii, agroturism, zootehnie – legumicultură, înființarea de noi 

societăți comerciale în vederea creării a noi locuri de muncă.  

 

Probleme identificate :  

 

Pe raza comunei nu sunt înregistrate exploataţii agricole sau asociaţii ale 

crescǎtorilor de animale, forme asociative care ar facilita nu numai absorbţia, într-

o proporţie mǎritǎ, a fondurilor europene acordate, dar ar permite practicarea 

unei agriculturi performante , angajarea de specialişti, achiziţia de utilaje și maşini 

agricole, de îngrǎşǎminte şi ierbicide necesare și specifice fiecǎrei culturi.  

Prin Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL „ Valea Ialomiţei” , ce urmează 

a se implementa începând din anul 2015, fermierii locali vor fi încurajați să se 

asocieze pentru a putea accesa importante fonduri nerambursabile menite să 

conducă la revigorarea activităţilor agricole și zootehnice în comuna  Voinesti . 
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PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- potenţial pentru dezvoltarea 

turismului şi agroturismului;  

- forţa de muncă bine instruită 

şi calificată disponibilă la costuri 

rezonabile;  

- reţelele rutiere și drum 

national catre traverseaza comuna 

care permit deschiderea spre alte 

regiuni ale ţării;  

- întreaga comună este 

racordatǎ la reţeaua de alimentare 

cu energie electrica;  

- o parte a  comunei  este 

racordată la reţeaua de distribuție a 

gazelor naturale;  

- cea mai mare parte a comunei  

este racordată la reţeaua de 

apă potabilă;  

- 60% din comuna beneficiază 

de reţea de canalizare  

- asezarea geografica deosebita 

, face din comuna un punct de 

atractie si un nod important pe Valea 

Dambovitei . 

- traditia foarte veche in ceea ce 

priveste cultura marului si a aaltor 

fructe,   foarte  cautate pe piata 

romaneasca  
 

- declin puternic al industriei cu 

disponibilizare de personal care nu 

poate fi absorbit de un sector terţiar 

slab dezvoltat(IMM-uri în domeniul 

serviciilor) sau în agriculturǎ;  

- slabă informaţie antreprenorială 

;  

- terenuri agricole fǎrâmiţate pe 

care se practicǎ agricultura de 

subzistenţa;  

- trend descendent al suprafeţei 

agricole a comunei  

- fonduri locale insuficiente 

pentru modernizarea infrastructurii;  

- participarea modestă a 

cetăţenilor  

comunei la schimbul de idei și 

fundamentarea de strategii în domenii 

de interes comun;  
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OPORTUNITĂȚI  

 

AMENINȚĂRI  

 

     Strategia de dezvoltare a comunei în domeniul economic trebuie să aibă 

în vedere:  

1. Atragerea de fonduri pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 

locale;  

2. Acordarea unor facilitaţi investitorilor care creeazǎ locuri de muncǎ;  

3. Informarea tinerilor cu privire la fondurile pe care le pot accesa pentru 

crearea unei afaceri proprii;  

4. Promovarea capitalului natural și antropic al localitǎtii, sursǎ de atracţie 

pentru potenţiali investitori;  

 

V. 10.3  DEZVOLTAREA  SOCIO – CULTURALǍ  

Educaţie  

Localitatea  Voinesti are 12  instituţii de învǎţǎmânt, din care :  

-       6  grǎdiniţe        

-       5 şcoli  generale  cu   35 sǎli de clasa,  

-       Liceu tehnologic , in cadrul campusului pentru invatamantul profesional 

si tehnic preunivesitar din zona de Nord-  Vest a judetului Dambovita , campus 

reabilitat si modernizat , cu un numar de 13 clase , cu trei profile de invatamant 

cu  cinci specializari  , in total cu un numar de 260 de elevi.  

Unitățile de învăţământ de pe raza comunei dispun de reţele de calculatoare 

conectate la internet însumând 50  de PC-uri.  In incinta campusului Voinesti a fost 

reabilitata  cladirea internat, prin reamenajarea si modernizarea a 24 de 

garsoniere  si 2 apartamente , si dotarea lor cu mobilier modern , prin reabilitarea 

cladirii cantina si dotarea acesteia in vederea functionarii la cei mai moderni 

parametrii cu o sala de servit masa pentru un numar de cel putin 80 de elevi .  

              

In comuna Voinesti funcţioneazǎ  grǎdiniţe  cu doua grupe in satele Oncesti 

, Gemenea – Bratulesti , Izvoarele , Manga iar in satul Voinesti  , in anul 2013 a 

fost inaugurate  o noua gradinita cu doua grupe , cu dotari modern e , 

supravegheata prin system de supraveghere  video prin care parintii de acasa pot 

cu ajutorul tehnologiei si  a ainterentului sa urmareasca  procesul de invatamant 
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la ciclul prescolar . Investitia a fost derulata prin Inspectoratul Scolar judetean 

Dambovita cu o valoare a investitiei de  500.000 lei . 

Grădinița dispune de toate dotările necesare și de personal didactic 

specializat oferind copiilor comunei condiții de desfășurare a actului didactic la 

standarde europene.  

Transportul elevilor ,pe toată raza comunei , este asigurat gratuit cu un 

microbuz şcolar. 

Din cele prezentate se poate observa că, în domeniul învăţământului, baza 

materială întruneşte toate exigenţele europene. 

Probleme identificate  

- scǎderea cifrei de şcolarizare datorată atât îmbătrânirii populaţiei dar și 

migraţiei elevilor către unităţile de învăţământ din Târgovişte;  

-  risc de abandon şcolar și de sporire a infracţionalitǎţii în rândul tinerilor 

datorat creşterii numǎrului de elevi ai cǎror pǎrinţi sunt plecaţi la muncǎ în 

strǎinǎtate; 

 

Ca urmare a sondajului de opinie cu privire la starea invatamantului in 

localitatea noastra si care ar fi prioritatile pentru perioada urmatoare pe o 

perioada medie si lunga , rezultatele indica clar o tendinta a cresterii 

importantei ,  dezvoltarii  serviciilor de formare profesională continuă, 

dezvoltarea cercetarii pentru inovare si dezvoltsare tehnologica ;dezvoltarea 

sistemului de invatamant agricol; crearea si / sau dotarea de biblioteci , cabinete 

, laboratoare , dotarea unitatilor de invatamant cu material didactice ; dotarea 

unitatilor de invatamant cu material didactice si echipamente IT si calculatoare ; 

reabilitarea si modernizarea tuturor unitatilor de invatamant de pe raza comunei 

Voinesti ( continuara lucrarilor la scoala Voinesti ).  

 

Cultura si culte 

Localitatea Voinesti dispune de un centru cultural si administrativ “Rodica 

Bujor “, in care functioneaza biblioteca comunala “Vasile  Florescu “,  in care exista 

un fond de carte de peste  9000  volume , biblioteca care beneficiaza de suportul  

programului Biblionet , in care cu ajutorul a sase calculatoare , videoproiector , 

imprimante si copiator , activitatea culturala , literara si de corespondenta  

functioneaza foarte bine.  
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Comuna dispune şi de o salǎ de sport multifuncţionalǎ construita din anul 

2012 ,  finalizata in anul 2014 , in cadrul proiectului “  Reabilitare  si modernizare 

a campusului  pentru invatamantul profesional si tehnic preuniversitar pentru 

zona de Nord – Vest a judetului Dambovita , in comuna Voinesti  ”, proiect cu o 

valoare finala de 4.371.414,67  lei , derulat prin P.O.R. 2007 – 2013 , axa prioritara 

3, domeniul major de interventie 3.4 , sala de sport moderna  cu o capacitate de 

300 de locuri , stadioane in satele Voinesti , Izvoarele si Gemenea – Bratulesti . 

 

 
               Sala de sport din cadrul campusului preuniversitar Voinesti .  

 

 

 

Localitatea Voinesti , dispune de patru asezăminte culturale: 

-Căminul Cultural Voineşti 

-Căminul Cultural Gemenea – Brătulesti 

-Căminul Cultural Izvoare – Suduleni 

-Căminul Cultural Manga 

 

Toate caminele culturale din comuna Voinesti au beneficiat  in perioada 

2008-2013 , de lucrari de reabilitare si modernizare , inclusiv salile de festivitati 

din cadrul Centrului civic si cultural “Rodica Bujor “din satul Voinesti .  
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TURISM ŞI AGREMENT 

 

Comuna Voinesti , detine un potential turistic ridicat , care  abia in ultimii ani 

, a inceput cu  adevarat  sa fie valorificat . 

Prin utilizarea fondurilor europene nerambursabila , au fost construite 

obiective de agrement “Hanul Marului “si  pensiuni private . Potenţialul natural şi 

antropic al localităţii oferă condiţii pentru următoarele forme de turism:  

 turism religios – care se va pracitca datorita restaurarii si punerii in circuitul 

touristic  a Bisericii din lemn “Duminica Tuturor  Sfintilor Sf. Ioan “, monument 

istoric de clasa A , care dateaza din  anul 1814  

 turism de tranzit și de sfârşit de săptămână – comuna fiind amplasată pe 

drumul către staţiunile  Bran , zona turistica Rucar , Poiana Brasov . 

 turism activ – relieful deluros al localității permite practicarea zborului cu 

parapanta  

 turism de afaceri – oferă posibilitatea organizării de întâlniri de afaceri. 

 

Apropierea de cetatea de scaun a Târgoviştei deschide numeroase 

posibilităţi de colaborare între autorităţile locale pentru promovarea reciprocă și 

realizarea de trasee turistice care să cuprindă atât obiectivele turistice din 

Târgovişte cât şi cele din comuna Voinesti .  

In anul 2014  a fost construit și dat în folosinţă un Centru de informare şi 

promovare turistică , prin care se va asigura, prin dotări la standarde europene 

dar şi prin personal specializat promovarea obiectivelor turistice din zonă, in 

special a Bisericii  din lemn Duminica Tuturor  Sfintilor Sf. Ioan “, monument istoric 

de clasa A , care dateaza din ,  anul 1814 .  
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         Biblioteca “Vasile Florescu “ 

 

 

In satul Voinesti regasim monumentul arheoIogic –„Cetătuia”-sec.XVIII-IX si  

monumente istorice si ansambluri de arhitectura clasate: 

-Biserica Sfinţii Voievozi, Buna Vestire si Cuvioasa Parascheva – Tabaci 1796; 

-Biserica Adormirea Maicii Domnului,SF. NICOLAE si Sf,Haralambie 1857; 

-Casa Iosefina,sec XIX; -Casa Oprea Sidonia 1874; -Spital Rural 1905. 

In satele Gemenea- Bratulesti si Oncesti , regasim urmatoarele monumente 

si ansambluri :  Biserica din lemn “Duminica tuturor sfintilor “Sf Ioan “, restaurata 

prin Programul Operational regional 2007-2013 , axa prioritar 5 , Domeniul major 

de interventie 5.1 , in cadrul proiectului “Reabilitarea resaurarea si valorificarea 

turistica a Bisericii din lemn “Duminica tuturor sfintilor “Sf.  Ioan, crearea si 

modernizarea infrastructurii si a utiilitatilor conexe “, proiect  care se va finaliza la 

inceputul anului 2015 , cu o valoare totala  de 4.159.837,16 lei . 

Monumente de arta plastic 

Cruce de piatra de langa monumentul eroilor din satul Gemenea – Bratulesti 

si    Crucea  de piatra de langa biserica, care dateaza din anul  1719.  

 

 

http://primarievoinesti.ro/new/wp-content/uploads/2013/02/108509.png
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       Biserica din lemn „Duminica tuturor Sfintilor Sf. Ioan „- sat Oncesti  

 

 
        Biserica din lemn „Duminica tuturor Sfintilor Sf. Ioan „- sat Oncesti  

 

V.10.4 SĂNĂTATEA  
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Reformele din domeniul sanitar au produs modificări în structura 

organizatorică a acestui sistem și la nivelul comunei  Voinesti , dispensarele 

medicale,care au asigurat asistenţa primară,  transformându-se în cabinete 

medicale individuale, unde îşi desfăşoară activitatea medicii de familie.  

La sfârşitul anului 2012, reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii a comunei 

cuprindea, 3 cabinete medicale individuale, 2 cabinete stomatologice și 2 farmacii 

umane deservite de 4 medici generalist , 2 medici stomatologi și 10  cadre medii.  

In ceea ce priveşte starea de sǎnǎtate a populaţiei comunei, mǎsuratǎ prin 

natalitate și mortalitate, se constatǎ un raport nefavorabil al naşterilor faţa de 

numǎrul de decese.  

Structura centrului de sanatate Voinesti este  urmatoarea: 

-sectie boli interne; 25 de paturi,  

-ambulatoriu de specialitate; cabinet pediatrie, 

-serviciu de radiologie;  

-laborator servicii de analiza medicala 

-serviciu de permanenta cu medici de familie prin  rotatie 24h din 24h, 

permanenta ce asigura  asistenta medicala de urgenta tuturor cetatenilor de  pe 

valea Dambovitei. 

-serviciu de ambulanta 24h din 24h dotat cu 6 salvari ce asigura in timp util 

transportul bolnavilor catre centru de permanenta sau alte spitale din judet 

-Serviciu de urgenta  dotat cu ambulanta SMURD  si personal de specialitate  

Pentru ameliorarea acestor indicatori se impune în continuare nevoia de 

planificare familială modernă, de descurajare a avorturilor, de protecţie a familiei 

și femeii gravide, de continuare a acţiunilor de educaţie pentru sănătate din 

partea medicilor de familie precum și de îmbunǎtǎţire dotǎrilor cabinetelor 

medicale individuale .  

 

Probleme identificate:  

- slaba dotare a cabinetelor medicale individuale, atât din punct de vedere al 

instrumentarului şi aparaturii medicale cât şi din punct de vedere al mobilierului 

şi al microclimatului;  

- lipsa unei baze de date uşor accesibilǎ ( fişe medicale individuale pe suport 

electronic, natalitate, mortalitate etc.) referitoare la starea de sǎnǎtate a 

locuitorilor comunei şi a dotǎrilor ( hardwere, software) necesare creǎrii acesteia  
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- slaba implicare a medicilor comunei în activitǎţi de educaţie a elevilor în 

domeniul profilaxiei unor boli specifice tinerilor (ex: deformaţii ale coloanei 

vertebrale generate de activitatea prelungită la masa de lucru sau în faţa 

computerului) și în prevenirea unor deprinderi comportamentale nocive pentru 

sănătate (ex: fumatul, consumul drogurilor  

 

 

ANALIZA SWOT A DEZVOLTARII SOCIALE 

 

           PUNCTE TARI  
 

PUNCTE SLABE  

 

- comună de tranzit către zonele 

turistice din  judetul Brasov   

- - obiective turistice de 

importanţǎ naționalǎ;  

- - infrastructurǎ educaţionalǎ 

reabilitatǎ și modernizatǎ în toate 

satele comunei;   

- - comuna deţine o salǎ de sport 

modernǎ cu 300  de locuri, un stadion 

de fotbal  

-  asistentǎ medicalǎ asiguratǎ în 

doare satele comunei;  

- unitǎţile de cult sunt încǎlzite în 

sistem centralizat, cimitire şi servicii 

religioase asigurate în fiecare sat  

- activitǎţi culturale multiple şi 

care beneficiazǎ de o foarte bunǎ 

mediatizare  

- siguranţa crescutǎ a obiectivelor 

și a populaţiei, şcolile comunei şi 

principalele intersecţii fiind 

supravegheate cu camere video ;  

- creştere demograficǎ 

prognozatǎ  

- scǎderea cifrei de şcolarizare;  

- turism şi turism rural slab 

dezvoltate;  

- promovare insuficientǎ a 

obiectivelor turistice și a potenţialului 

turistic al comunei;  

- participarea modestă a 

medicilor comunei la educaţia tinerei 

generaţii în domeniul profilaxiei bolilor 

transmisibile;  

- fenomen constant de 

îmbǎtrânire a populaţiei, consecintǎ a 

sporului natural negativ.  

- creşterea numărului de copii  
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consecinţa a atracţiei deosebite 

pentru dezvoltarea de cartiere 

rezidenţiale . 

- Existenta unui muzeu la satului  

- Deschiderea unei  clinici private 

cu finantare  europeana , cu dotare la 

cele mai inalte standarde.  

 

OPORTUNITĂȚI  

 

AMENINȚĂRI  

 

- garanții guvernamentale pentru 

beneficiarii proiectelor finanțate din 

fonduri structurale;  

- posibilitǎţi crescute de accesare 

de fonduri nerambursabile pentru 

funcţionarea unor obiective şi/sau 

desfǎşurarea unor activitǎţi cu 

caracter social – cultural în cadrul GAL 

Valea Ialomiţei;  

 - posibilitǎti de dotare a 

cabinetelor medicale cu fonduri de la 

ministerul sǎnǎtǎţii sau europene.;  

- potenţial ridicat de dezvoltare  

turismului şi turismului rural;  

- promovarea obiectivelor 

turistice prin Centrul  de informare și 

promovare turistica  

- legislație în permanentă 

schimbare;  

- durata mare a procesului de 

evaluare a proiectelor depuse pentru 

finanțare;  

- lipsa/ insuficienta  resurselor 

financiare pentru asigurarea 

cofinanțării proiectelor;  

- migrarea populaţiei de vârstǎ 

şcolarǎ cǎtre mediul urban;  

- desfiinţarea unor şcoli sau 

grǎdiniţe, consecinţǎ a scǎderii cifrei 

de şcolarizare şi modificǎrii legii 

educaţiei;  

- trendul ascendent al preţurilor 

utilitǎţilor cu efecte asupra 

cheltuielilor de întreţinere a 

obiectivelor socio-culturale de pe raza 

comunei;  

- cerinţele actuale legate de 

necesitatea eficientizǎrii cheltuielilor 

publice.  
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALA   A COMUNEI 

 

CAPITOLUL  VI.  STRATEGIA  LOCALA  DE DEZVOLTARE DURABILA 

VI .1 OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA 

In ceea ce priveste strategiile pe termen lung trebuie sa luam in considerare 

cu foarte mare atentie viitoarele rezultate. Trebuie luat in calcul si faptul ca 

rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa 

exercite o influenta importanta asupra lor.  

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Voinesti  se pot realiza numai in 

conditiile unei strategii care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare 

ale comunei, in functie de aceasta, sa se stabileasca si structura cursurilor de 

calificare. 
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 Durabilitate- conditii mai bune de trai pentru toti locuitorii comunei dar in 

special pentru persoanele defavorizate, precum si un minim de conditii necesare 

pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; 

Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, 

national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si 

competitiv; 

Sprijin financiar- sa poata facilita accesul la o varietate de surse financiare 

pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; 

O buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii 

prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

 

Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt: 

 orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea 

mai multe locuri de munca; 

 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili 

prioritatile comunitatii, strategia si actiunile sale; 

 sprijinirea autoritatilor publice locale in prezentarea strategiilor 

financiare si de investitii; 

 sa determine eficientizarea managementului. 

Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - sociala durabila va lua in 

considerare urmatoarele criterii:  

- coeziunea si solidaritatea cetatenilor 

- puterea comunei 

Principalele principii 
ale strategiei de 

dezvoltare durabila 
sunt:

Durabilitate Competitivitate Sprijin financiar O buna administrare
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- dezvoltarea durabila 

- obiective de calitate globale locale - integrare 

Pentru fiecare dintre acestea in domeniile de actiune stabilite se formuleaza 

cate un obiectiv strategic (proces), astfel: 

Criterii / 

Planuri 

Social Economic   Urbanism 
Mediul 

inconjurator 
Infrastructura 

Plan 

social 

Plan 

economic 

Plan 

Urbanism 

Plan de 

mediu 

Plan 

infrastructura 

Coeziunea / 

solidaritatea 

Cetatenilor  

 

Cresterea 

coeziunii 

sociale a 

cetatenilor 

Acces la 

informatie  

 

Cresterea 

numarului de 

locuri de 

munca 

Politici ale 

teritoriului in 

favoarea 

cetatenilor 

Cresterea 

coeziunii 

ecologice a 

cetatenilor 

Asigurarea 

satisfacerii nevoilor 

de confort si 

civilizatie  

Puterea  

comunei 

Cresterea 

puterii sociale 

a comunei  

Cresterea 

puterii 

economice a 

comunei 

Valoare 

ridicata a comunei   

Echilibru 

intre activitati 

antropice si 

poluare  

Nivel ridicat 

de civilizatie 

Dezvoltarea 

Durabila  

Minime 

probleme 

sociale  

Minime 

probleme 

economice 

Valorificarea 

teritoriului ca 

resursa 

Minime 

probleme de 

mediu 

Optimizarea 

raportului nevoi / 

resurse 

Obiective 

CADRU-

CALITATIV 

Aliniere 

la standarde 

sociale 

europene  

Aliniere 

la standarde 

economice 

europene 

Aliniere la 

standarde 

europene de 

urbanism 

Aliniere 

la principii,  

standarde de 

mediu 

europene 

Aliniere la 

standarde 

europene de 

civilizatie 

 

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala 

sunt legate de adoptarea unui anumit model de functionare, care sa poata fi luat 

ca sistem de referinta in evaluarea continua a rezultatelor, astfel incat procesul 

de implementare a acesteia sa poata fi monitorizat si evaluat de catre toti 

partenerii implicati: 
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 - cetatenii si societatea civila; 

- comunitatea economica si componentele ei majore (administratia, 

infrastructuri urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); 

-  tehnocratii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi).  

Cele trei procese de baza principale: social, economic si mediu vor fi 

completate de alte procese caracteristice comunei Voinesti ,  procesele de 

urbanism si infrastructura, conturand un proces comunitar integrat, alcatuit din 

procesele paralele realizand un ansamblu functional, cu o viziune unitara 

integrata.  

Acestea corespund domeniilor si sectoarelor definite inca in faza de evaluare 

a situatiei existente si a potentialului local. 

Capacitatea strategiei si a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor 

actuale, utilizand eficient resursele existente si adaptandu-se viziunii generatiilor 

tinere reprezinta, de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a 

obiectivelor majore descrise in acest capitol. 

 

 

Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: 

- nivel strategic -     pe termen lung 

- nivel tactic -           pe termen mediu 

- nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat 

In acest fel se acopera complet aria de dezvoltare strategica a comunei 

Voinesti  pentru perioada 2014-2020 si se prefigureaza tendintele pentru perioada 

urmatoare. 

Strategia de dezvoltare durabila are cel putin sapte trasaturi caracteristice 

care se recomanda managerilor de la  nivel local responsabili cu acest domeniu.  

Cele sapte caracteristici ale strategiei sunt: 

 imagine asupra viitorului 

 creativitate 
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 flexibilitate 

 activitate 

 create pentru actiune  

 orientate spre schimbare   

 orientate  spre castig viabil  

Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza in special comunitatii locale, care 

si-a aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, 

asa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei  Voinesti constau 

in: 

 dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;  

 protectia mediului;  

 intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;  

 regenerare rurala. 

Redactarea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

-imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri 

de munca la standarde europene);  

-ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al constructiilor, 

serviciilor si al imaginii in general;  

 oferirea de oportunitati pentru interventia sectorului privat in 

operatiunile comunei, fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub 

forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri;  

 adaptarea la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, 

procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de 

dezvoltare a comunei  Voinesti , conceptul strategic trebuie formulat astfel incat 

transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni ce vor duce 

la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca 

si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. 
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Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare 

economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea 

de firme/activitati economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua 

puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin 

imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de 

atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si 

cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) 

Luand in considerare faptul ca o comuna nu este un sistem inchis, iar 

realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui 

management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, 

planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si proiectelor se 

vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 dezvoltarea durabila, in asa fel incat pe termen lung sa se produca 

schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor 

de catre populatie si operatorilor de piata; 

 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, 

definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele 

dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele populatiei;  

 twining rural  (retea/network) in scopul schimbului de informatii 

intre localitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul 

rural sau managementul de proiect);  

 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le 

poate realiza; 

 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect 

sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si 

integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale 

judetului Dambovita si ale regiunii din care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de 

resurse energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor 

de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, 

respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor 
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publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in 

considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului in sectorul energetic;  

 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli 

privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, 

densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" 

in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica;  

 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei 

comunitati, ori pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau 

traditiile intregii comunitati locale; 

 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc 

unei nevoi locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate 

proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de 

planificare spatiala;  

 analiza capacitatii tehnice de executie; 

 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin 

prisma veniturilor fiscale obtinute; 

 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  

 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile 

comunitatii; 

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii 

de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de 

baza; 

 protectia mediului; 

 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, 

ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera 

costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii 

topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, 

regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism 

zonal. 

OBIECTIVE GENERALE 
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Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Voinesti 

sunt: 

 Asigurarea conditiior pentru crearea unor activitati rentabile in 

agricultura si zootehnie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de 

mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor 

economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, 

telefonie); 

 Reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor conform 

standardelor europene; 

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii 

dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi 

oportunitati investitionale. 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Agricultura si dezvoltare rurala 

Agricultura 

 Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea 

unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditiile climatice; 

 Varietatea activitatilor in domeniile agricole si zootehnice generatoare de 

venit la bugetul local; 

 Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a 

beneficia de oportunitatile care decurg din aceasta; 

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea 

lucrarii aplicate pe terenurilor agricole. 
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Silvicultura 

 Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei; 

 Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii. 

 

2. Infrastructura si Mediu 

 Conservarea si intretinerea mediului natural; 

 Realizarea de lucrari in vederea regularizarii albiei raului si aparari de maluri 

pentru prevenirea si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor. 

 

Transport 

 Modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare; 

 Realizare alei pietonale in comuna; 

 Modernizarea sistemului rutier. 

 

Utilitati 

 Extindererea  retelei de canalizare; 

 Extindererea  retelei de alimentare cu apa potabila; 

 Extindererea  retelei de alimentare cu gaz metan; 

 Realizare statiei de epurare si tratarea apelor reziduale in toata comuna  

 Montarea unui post de transformare in comuna in vederea imbunatatirii 

parametrilor curentului electric; 

 Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public; 

 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 

 Dotari cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala 

si salubritate; 

 Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala. 

 Construirea unui sediu modern si echiparea cu autoturism a politiei locale 

Voinesti  

 

 

Sanatate 
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 Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; 

 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarelor  umane; 

 Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la 

accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea 

situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos. 

 

Mediu 

 Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului; 

 Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate 

in locuri neamenajate,  

 Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; 

 Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; 

 Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public. 

 

 Economie 

 Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa 

dea posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei  

Voinesti ; 

 Economie productiva de venit la bugetul local; 

 Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. 

 

Comert si Servicii 

 Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei  Voinesti , prin 

marirea numarului societatilor comerciale; 

 Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru 

atragerea turistilor in comuna. 

 

Mediu de afaceri 

 Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si 

participa la dezvoltarea zonei , acordarea de consultanta pentru potentialii 

intreprinzatori sa porneasca sau sa dezvolte o afacere in cadrul Grupului de 

Actiune Local “Valea Ialomitei “.  
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 Implicarea agentiloe economici locali in atragerea de fonduri , conceperea 

si defasurarea  cursurilor si activitatilor anteprenoriale.  

 

4. Turism 

 Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea 

turistilor; 

 Pregatirea prin programe speciale a practicantilor de agroturism zonali; 

 Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; 

 Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna ; 

 Promovarea de masuri eficiente de marketing. 

 

5. Educatie si cultura 

Invatamant 

 Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; 

 Reabilitarea scolilor si gradinitelor din comuna; 

 Construirea si dotarea cu mobilier a scolilor; 

 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii 

comunei ; 

 Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor 

din mediul rural; 

 Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de 

actul educational; 

 Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii 

profesionale; 

 Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

 

Cultura 

 Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; 

 Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; 

 Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu 

necesitatile si mijloacele moderne; 

 Modernizarea caminelor culturale  ;  
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 Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna  

Voinesti  

 

6. Resurse Umane 

Populatia 

 Organzarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna 

cat si pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;  

 Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. 

Piata muncii  

 Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate 

pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

 Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele 

importante de pe piata fortei de munca. 

 

Servicii Sociale 

 Conlucrarea continua in domeniul activitatilor socio- umane , in cadrul 

grupului de actiune locala Valea Ialomitei ; 

 Constructia unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru 

batranii comunei si dotarea acestuia cu mobilier; 

 Sustinerea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele 

aflate in dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati); 

 Intarirea legaturilor dintre Administratia Publica Locala si societatea civila 

pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar. 

 

VI. 2 PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU   DEZVOLTAREA DURABILA 

CONSIDERATII GENERALE 

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si 

implementare si contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica 

intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o 

strategie. Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan 

relativ scurt, care utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, 

de obicei intr-o zona bine definita. 
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Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat obiectivele fixate sa tina cont de 

evolutia macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si 

local, precum si de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu 

cat revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta 

evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce 

se inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza 

economica se multiplica. 

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare Durabila a comunei Voinesti  , reprezinta un pachet de masuri si 

proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii 

specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al 

acesteia. 

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice 

au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de 

dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere 

ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. 

Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a 

comunei Voinesti  reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii 

comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne. 

Scopul Planului de Actiune il reprezinta prezentarea principalelor masuri si 

proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii economico - 

sociale, astfel incat procesul sa poata fi evaluat continuu prin indicatorii 

selectionati ca relevanti pentru comuna  Voinesti . 

Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea 

actiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 

faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine 

coordonate: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor)  

b. Planul de executare (implementarea activitatilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor).  
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Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat 

de catre: 

● Administratia Locala - prin Institutia Primariei si Consiliului Local, care 

trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport 

logistic complex necesar planului de actiune 

● Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actori principali ai dezvoltarii 

locale, prin atitudine si participare activa;  

● Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, ca si suport financiar si 

logistic (informatii si tehnologii moderne).  

Planul de actiune cuprinde:  

 programul de management, care planifica in anul 2014 o serie de 

activitati de organizare si initiere a implementarii, apoi urmarind evolutia 

implementarii sa ia masurile cuvenite. 

 modul de implementare in care competentele si atributiile sunt 

grupate pe  structurii de implementare grupate pe functii ale structurii 

manageriale: previziune, organizare, coordonare, antrenare 

 etapele implementarii strategiei de dezvoltare locala la nivelul 

unitatii de management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea 

prioritatii de realizarea a obiectivelor si masurilor programate conform criteriului 

presiune - stare - raspuns.  

Acest criteriu se aplica astfel:  

 se masoara presiunea necesitatii indeplinirii fiecarui obiectiv stabilit 

la momentul initial; aceasta presiune se cuantifica pe nivelurile maxima, medie, 

mica  

 se evalueaza situatia initiala, de fapt, stadiul in care se afla actiunea 

(studiu de fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.) 

 se presupune aplicarea masurii 

 se masoara starea ipotetica finala, sf, care se cuantifica sub forma de 

raspuns   

 Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare 

fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de 

dezvoltare sa poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-
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economic-mediu- tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni 

ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna Voinesti . Utilitatea unui 

plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie 

executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de 

Dezvoltare Durabila a comunei. 

Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Voinesti , suportul necesar 

trebuie sa fie asigurat de catre: 

1. Primaria si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea 

institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului 

Local de Actiune; 

2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai 

dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; 

3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar 

si logistic (informatii si tehnologii moderne). 

 

Principalele functii de implementare a strategiei de dezvoltare locala sunt: 

1. Functia de previziune - cuprinde activitati care privesc: 

 realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu 

alocarea resurselor si mijloacelor de realizare pe anii 2014-2020 

 intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia 

de dezvoltare si realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 

 elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de 

afaceri, studii de marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze 

modalitatile si mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor 

2. Functia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de 

atributii si responsabilitati, delegare de competente cuprinse in strategia de 

dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti economici, grupuri si 

comitete, primarie, comisii de specialitate din consiliul local. 

3. Functia de coordonare- cuprinde activitatile prin care se armonizeaza 

hotararile, deciziile si actiunile persoanelor implicate in structura de 

implementare a strategiei de dezvoltare in cadrul functiilor de mai sus (previziune 

si organizare). 
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4. Functia de antrenare- cuprinde actiunile de implicare si motivare a 

cetatenilor, a structurilor constituite si a grupurilor de interese pentru 

implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locala. 

5. Functia de control si evaluare -cuprinde activitatile prin care 

performantele obtinute sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial 

in vederea gradului de avansare a programului pentru a se elimina ramanerile in 

urma. Se vor determina cauzele care determina abateri de la planificare si se 

stabilesc masuri pentru corectarea abaterilor si pentru continuarea aplicarii 

strategiei de dezvoltare locala.  

PRINCIPII SI CONDITII 

Pentru realizarea Planului Local de Actiune, Primaria comunei Voinesti , ca 

autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la 

toate nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de 

resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor 

mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ 

de alocare a responsabilitatilor. 

 Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce vor apare in viitor depinde 

in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei 

publice locale. 

Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care 

administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii 

functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 

 In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Voinesti  a fost 

de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un 

amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele 

strategice din perioada 2014-2020. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei  Voinesti 

sunt: 
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 Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, gaze, energie 

electrica si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din 

comuna; 

 Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si 

standarde europene a scolilor; 

 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, 

telecomunicatii si energie; 

 Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de 

mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in 

zootehnie si agricultura; 

 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi 

oportunitati investitionale. 

 

 

CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 

 Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide 

sunt sustinerea si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor 

primariei comunei, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce 

priveste rezolvarea propriilor probleme.  

 Administratia Publica Locala, fiind o interfata intre cetatean si 

institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare 

bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului 

institutional. 

 

    Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 sustinerea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor 

problemelor comunei; 

 sprijinirea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate 

(aprovizionarea cu apa, gaze naturale, energie electrica, etc.) ; 

 cresterea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere 

pentru depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a 

alocatiilor bugetare; 

 verificarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 
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 adaptarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale 

de acumulare a veniturilor la buget. 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si 

servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea 

numarului de personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor 

activitati catre sfera privata. 

 

Consolidarea finantelor publice: 

 asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea 

necesitatilor social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea 

comunei; 

 intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor 

proprii si mentinerea echilibrului bugetar; 

 constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor 

programe de interes local; 

 sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a 

economiei de piata. 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

 participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic 

in domeniile social, cultural si de mediu. 

  

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

a. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

Preocuparea primariei comunei Voinesti pentru pregatirea continua a 

functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 
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Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a 

regulamentului de ordine interioara; 

Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

- Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile 

legale; 

- Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 -Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

- Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea 

activitatilor depuse. 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si 

agentii economici; 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la 

procesul decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu 

finantare nerambursabila; 

 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

g. Dezvoltarea managementului  informatiilor 

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

 Analizarea nevoilor in domeniul software. 
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PROIECTIA FINANCIARA 

 Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare 

ale proiectului in care se implica, oricat de interesanta si de novatoare este 

realizarea unui proiect. De aceea, trebuie acordata toata atentia documentelor 

referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul 

studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si 

cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa 

ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

 Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de 

satisfacere al nevoilor comunitatii locale. 

 Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe 

tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile care urmeaza sa se efectueze in 

vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest 

motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de 

care dispune primaria comunei  Voinesti . 

 O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – 

care vor fi efectuate pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente 

realizarii efective a proiectului.  

 Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada 

initiala. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in 

timp, dar este si mai indepartata in timp fata de momentul intocmirii studiului 

de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.  

 Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de 

cheltuieli si sa se determine cu precizie momentul in care proiectul sa se 

realizeze.  

 In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat 

s-a presupus initial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea 

scontata. Atunci cand se previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va 

trebui sa se determine si marimea resurselor necesare.  

Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un 

volum prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. 

Va trebui sa se poata justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine 

asupra rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se 

evalueze cum vor arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.  
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De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar 

este greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul 

local pe urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact.  

Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de 

stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget 

minim de functionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE 

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE PERIOADA IMPLEMENTARE 

IMEDI

ATA 

1-

3 ANI 

3-10 

ANI 

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea 

activitatilor rentabile in agricultura  

   

√ 

Oferirea de consultanta specializata pentru 

intreprinzatori agricoli 

  √ 

Sustinerea infiintarii de  noi asociatii a 

producatorilor comunei 

  √ 

Seminarii si informari cu privire la agricultura 

moderna, subventii, 

√   
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INFRASTRUCTURA SI MEDIU 

Modernizare drumuri comunale prin asfaltare  √ √ 

Realizare alei pietonale in comuna  √  

 Extinderea  retelei de canalizare  √  

Realizarea de noi  statiei de epurare si tratare a 

apelor reziduale 

 √  

Lucrari de cartare a suprafetelor cu risc 

geomorfologic ridicat- alunecari de teren, prabusiri  

 √  

Lucrari de regularizare a albiei raului 

Dambovita  si a paraielor cu caracter torential si 

aparari de maluri pentru prevenirea si reducerea 

consecintelor distructive ale inundatiilor 

 √  

Montarea unui nou  post de transformare in 

comuna in vederea imbunatatirii parametrilor 

curentului electric 

 √  

Construire pod peste Pârâul Valea Mare- 

Tânculești .  

√   

Infiintarea servicului de salubrizare al comunei   √  

Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si 

extravilan   

√   

Lucrari de reabilitarea si extindere a  retelei de 

iluminat public in comuna 

√  

 

 

Extindererea retelei de  alimentare cu gaze 

naturale a comunei  

 √  

Dotarea cu utilaje si echipamente pentru 

serviciul de gospodarire comunala  

√   

Construirea si dotarea unui sediu de politie 

locala a comunei  

√   



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

140 
 

Construirea unui parc si amenajarea zonelor 

verzi din imprejurimi in centrul satului Voinesti , 

dotat cu  parcari si alte amenajari . 

 √  

Reabilitarea si modernizarea cladirii si a incintei 

sediului Primariei si a Consiliului Local al Comunei 

Voinesti . 

√   

ECONOMIC 

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea 

resursei umane calificate- formarea acestora prin 

cursuri 

√   

Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc 

sa investeasca in zona 

√   

Valorificarea bunurilor si serviciilor generate 

de capitalul natural din comuna 

√   

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul 

privat 

√   

Sustinerea IMM  √   

Crearea cadrului prielnic de consultanta pentru 

afaceri 

√   

Sprijinirea mestesugarilor   √  

Dezvoltarea si promovarea brand-ului local – 

marul  

√   

TURISM 

Promovarea comunei Voinestin prin actiuni 

eficiente de marketing 

 √  

Stimularea si sprijinirea posibililor practicanti 

de agroturism 

 √  

Sustinerea si promovarea evenimentelor locale √   
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Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric √   

Construirea unui nou  complex turistic si de 

agreement in comuna 

  √ 

Construirea unui bazin de inot  
 √  

Amenajarea unui teren pentru practicarea 

tenisului de câmp 

 √  

Crearea unui grup de actiune alcatuit din 

membrii comunitatii si ai comunelor invecinate 

pentru stabilirea unui plan de actiune cu privire la 

dezvoltarea turismului, colaborarea continua cu GAL 

Valea Ialomitei  

 

√ 

  

EDUCATIE SI CULTURA 

Construirea si dotarea cu mobilier a scolilor   √ 

Reabilitare, modernizare  scoli √   

Restaurare monumente istorice de pe raza 

comunei Voinesti si punerea acestora in circuitul 

turistic judetean si national  

 √  

SANATATE SI SOCIAL 

Construirea unui complex social care sa 

cuprinda un camin-azil pentru batranii comunei si 

dotarea acestuia cu mobilier 

  √ 

Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a 

dispensarelor  umane  de pe raza comunei  

 √  

Informari publice legate de serviciiile sociale 

locale, nationale, europene 
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CAPITOLUL VII.VIZIUNEA COMUNITARA 

Viziunea cetatenilor comunei  Voinesti  este in spriritul  dezvoltarii  zonei din 

punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, 

atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/ reabilitarea 

infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in 

deplin respect fata de mediul inconjurator. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale 

implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele 

comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se 

regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 500  de chestionare 

cetatenilor comunei  Voinesti  din judetul Dambovita pentru a afla atitudinea 

locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt 

sintetizate mai jos:  
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Nr.cr

t 

Intrebarea Foarte 

import

ant 

Importa

nt 

Oarecar

e 

importa

nta 

Putin 

import

ant 

Lipsit 

de 

import

anta 

NS/N

R 

1 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

MODERNIZARE A 

DRUMURILOR 

COMUNALE pentru 

dezvoltarea 

comunei Voinesti ? 

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

CONSTRUIRE SI 

MODERNIZARE A 

CAMINELOR 

CULTURALE pentru 

dezvoltarea 

comunei Voinesti? 

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

3 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul 

Reabilitarea si 

modernizarea 

cladirii si a incintei 

sediului Primariei si 

a Consiliului Local al 

Comunei Voinesti, 

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti ? 

4 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

REALIZAREA  UNUI 

SPATIU PUBLIC DE 

RECREERE SI SPORT 

– BAZIN DE INOT  

pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti? 

93.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

 

5 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

EXITNDERE  A 

RETELEI DE 

CANALIZARE  pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ? 

94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

EXTINDERE  A 

RETELEI DE GAZ 

pentru dezvoltarea 

comunei  Voinesti ? 

94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

REALIZARE A STATIEI 

DE EPURARE SI 

TRATARE A APELOR 

REZIDUALE in TOATE 

SATELE COMUNEI 

VOINESTI pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ? 

93.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

8 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul care 

vizeaza, 

REABILITARE SI  

MODERNIZARE A 

SISTEMULUI RUTIER 

pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti ? 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

9 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul care 

vizeaza LUCRARI DE 

REGULARIARE A 

ALBIEI RAULUI  

DAMBOVITA  SI 

APARARI DE 

MALURI PENTRU 

PREVENIREA SI 

REDUCEREA 

80.00% 14.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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CONSECINTELEOR 

DISTRUCTIVE ALE 

INUNDATIILOR  

pentru dezvoltarea 

comunei  Voinesti ? 

10 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

REABILITARE A 

SCOLII VOINESTI  

pentru dezvoltarea 

comunei ? 

100.00

% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

11 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

CONSTRUIRE SI 

DOTARE CU 

MOBILIER A 

SCOLILOR pentru 

dezvoltarea comunei  

Voinesti ? 

91.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

12 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

REABILITARE SI 

DOTARE 

CORESPUNZATOARE 

A DISPENSARELOR  

UMANE pentru 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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dezvoltarea comunei  

Voinesti ? 

13 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

REALIZARE A 

LUCRARILOR DE 

CADASTRU 

INTRAVILAN SI 

EXTRAVILAN pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ? 

82.00% 11.00% 6.00% 0.00% 0.00% 1.00% 

14 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

MONTAREA UNUI 

POST DE 

TRANSFORMARE IN 

COMUNA IN 

VEDEREA 

IMBUNATATIRII 

PARAMETRILOR 

CURENTULUI 

ELECTRIC pentru 

dezvoltarea comunei  

Voinesti ? 

95.00% 4.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

15 Cat de 

important 

considerati ca este 

94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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proiectul de 

LUCRARI DE 

REABILITARE  SI 

EXTINDERE A 

RETELEI DE 

ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ? 

16 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de DOTARI 

PENTRU 

INTERVENTII IN CAZ 

DE SITUATII DE 

URGENTA 

(AUROSPECIALA PSI  

, TRACTOR CU 

REMORCA, LAMA DE 

ZAPADA , SARARITA 

, TOCATOARE DE 

RAMURI ) pentru 

dezvoltarea comunei  

Voinesti ? 

95.00% 4.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

17 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

REALIZARE, 

EXTINDERE  DE ALEI 

PIETONALE IN 

COMUNA , 

REGULARIZARE 

95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

149 
 

SANTURI , pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ? 

18 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

INFIINTARE  

SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE 

COMUNALA SI 

SALUBRITATE 

pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti ? 

95.00 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

19 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de DOTARE 

CU UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE 

PENTRU SERVICIUL 

DE GOSPODARIRE 

COMUNALA SI 

SALUBRITATE 

(MASINA 

COLECTARE, 

PUBELE) pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ? 

95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

20 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

80.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 
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CONSTRUIRE A UNUI 

COMPLEX SOCIAL 

CARE SA CUPRINDA 

UN CAMIN – AZIL 

PENTRU BATRANII 

DIN COMUNA SI 

DOTAREA ACESTUIA 

CU MOBILIER pentru 

dezvoltarea comunei  

Voinesti ? 

21 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

CONSTRUIRE SEDIU 

POLITIE LOCALA 

VOINESTI SI DOTARE 

A ACESTEIA CU 

AUTORTURISM , 

pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti ?  

90.00%  10.00%  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

22  Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

CONSTRUIRE A UNUI 

COMPLEX TURISTIC 

SI DE AGREMENT IN 

COMUNA pentru 

dezvoltarea comunei  

Voinesti ? 

90.00% 7.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

23 Cat de 

important 

considerati ca este 

85.00%  10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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proiectul de 

RESTAURARE 

MONUMENTE  

ISTORICE DE PE 

RAZA COMUNEI  

VOINESTI , pentru 

dezvoltarea comunei 

Voinesti ?  

24 Cat de 

important 

considerati ca este 

proiectul de 

CONSTRUIRE DE 

LOCUINTE SOCIALE 

IN LOCALITATEA 

VOINESTI , , pentru 

dezvoltarea comunei  

Voinesti ?   

 

75% 

 

15% 

 

10%% 

 

0.00% 

 

0.00% 

 

0.00% 

 

 

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul de 

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei 

Voinesti . 
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Din cei chestionati, 100% considera important proiectul de MODERNIZARE A 

CAMINELOR CULTURALE pentru dezvoltarea comunei  Voinesti  

 

 
 

 

Proiectul privind REALIZAREA  UNUI BAZIN DE INOT IN COMUNA VOINESTI 

este considerat un proiect  important pentru dezvoltarea comunei  Voinesti de 

catre 100% din subiectii intervievati.  

 

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

10%

90%

0%

0%

0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE A CAMINULUI  CULTURAL

90%

10%

0%

0%

0%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Majoritatea subiectiilor intervievati (100%) considera ca EXINDEREA  

RETELEI DE CANALIZARE IN  COMUNA  este importanta pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti  

 

 

 

Proiectul de EXTINDERE  A RETELEI DE GAZ  este considerat important pentru 

dezvoltarea comunei Voinesti  de majoritatea populatiei intervievate (100%). 

 

REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA

93%

7%

0%
0%

0%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

94%

6%
0%0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Din cei chestionati, 100%  considera ca proiectul de REALIZARE A STATIEI DE 

EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE  PENTRU INTREAGA COMUNA este 

important pentru dezvoltarea comunei Voinesti . 

 

 

 

 

Proiectul privind MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER este considerat 

foarte important pentru dezvoltarea comunei  Voinesti ,de  catre 96% din 

populatia intervievata. 

 

REALIZARE A RETELEI DE GAZ

6%

94%

0%

0%
0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE

93%

0% 0%
0%

0%7%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Din cei chestionati, un procent de 94% considera ca proiectul care vizeaza 

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI RAULUI DAMBOVITA  SI APARARI DE 

MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE 

INUNDATIILOR este important pentru dezvoltarea comunei Voinesti . 

 

 

 

Majoritatea  subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul de 

REABILITARE  SI MODERNIZARE  A SCOLII VOINESTI   pentru dezvoltarea comunei  

Voinesti . 

 

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

96%

4%

0%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI 

DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA 

CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATILOR

80%

0%0%
0%6%

14%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Proiectul de CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR este 

considerat important pentru dezvoltarea comunei Voinesti  de catre 100% in 

subiectii intervievati. 

 

 

 

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARELOR  

UMANE DE PE RAZA COMUNEI  sunt considerate importante pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti  de care 100% din cei chestionati. 

 

REABILITARE A SCOLILOR

92%

8%

0%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

91%

0%

0%

0%

0%9%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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O mare parte din subiectii intervievati (93%) a raspuns ca este important 

proiectul de REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI 

EXTRAVILAN,  pentru dezvoltarea comunei  Voinesti . 

 

 

 

Majoritatea subiectilor intervievati (95%) a raspuns ca este foarte  important 

proiectul de MONTARE A UNUI  POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN 

VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC pentru 

dezvoltarea comunei  Voinesti . 

 

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN

96%

4%
0%

0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR 

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG

82%1%

0%
0%

6%11%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Proiectul care vizeza LUCRARI DE REABILITARE  SI EXTINDERE A RETELEI DE 

ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA este considerat important pentru dezvoltarea 

comunei Voinesti  de catre 100% din subiectii intervievati. 

 
 

 

Proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

(AUTOSPECIALA PSI, TRACTOR CU REMORCA SI ALTE DOTARI- lama de zapada , 

sararita si tocatoare de ramuri ) este considerat un proiect foarte important 

pentru dezvoltarea comunei Voinesti de care 95% din cei chestionati. 

MONTARE A UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN 

VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI 

ELECTRIC

95%

4% 1%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA

94%

0%
0%0%

0%6%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Din cei chestionati, 100% considera ca proiectul care vizeaza REALIZAREA  SI 

EXTINDEREA DE ALEI PIETONALE IN COMUNA  este important pentru dezvoltarea 

comunei  Voinesti . 

 

 

Un procent de 95% din subiectii intervievati considera foarte important 

proiectul de  INFIINTARE SI DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE (MASINA 

COLECTARE, PUBELE) pentru dezvoltarea comunei  Voinesti . 

 

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

(AUTOSPECIALA PSI, BULDO - ESCAVATOR, VOLA, TRACTOR 

CU REMORCA SI ALTE DOTARI)

95%

4% 1% 0%
0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA

95%

0%

0%0%

0% 5%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Din cei chestionati, un procent de 90% considera ca proiectul care vizeaza  

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT IN COMUNA este 

foarte important pentru dezvoltarea comunei  Voinesti .  

 

 

Pe baza acestor chestionare, a ana lizei situatiei locale din perspectiva 

potentialului investitor in economia locala a comunei Voinesti , a obiectivelor 

specifice si a proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de dezvoltare 

locala a comunei  Voinesti . 

DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE  (MASINA 

COLECTARE,  PUBELE)

95%

5%

0%

0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURIRSTIC SI DE AGREMENT IN 

COMUNA

90%

0%

0%

0%
3%

7%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU 

in continuare: DA 

in curs de executie:  PARTIAL 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic- 500.000 EURO  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Asfaltarea drumurilor comunale va avea 

efecte benefice asupra dezvoltarii economice 

viitoare a comunei prin conectarea diferitelor 

zone la drumurile locale, imbunatatirea 
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legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu 

satele componente.  

 Va deveni o zona de interes atat pentru 

investitori cat si pentru turistii care tranziteaza 

comuna. 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

 Reabilitarea si consolidarea retelei 

de drumuri locale; 

 Accesul populatiei la locuri de 

munca, servicii medicale, educatie, cultura, 

recreere; 

 Consolidarea terenurilor afectate 

de alunecari; 

 Fluidizarea transportului de marfuri 

cu impact direct asupra dezvoltarii economice 

teritoriale echilibrate. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- participantii la traficul rutier  

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 
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2. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SF: DA   

PT: DA    

DE: DA  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 

cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a 

raspuns ca este importanta asfaltarea 

drumurilor comunale. 



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

164 
 

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- conservarea si protejarea 

resurselor naturale; 

- eliminarea deseurilor menajere 

in spatii organizate; 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de 

viata ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 

activitatilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a 

serviciilor; 

- protectia mediului inconjurator. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 
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ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate 

in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

achizitionarea de utilaje si echipamente 

pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate. 
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3. INFIINTARE SERVICIU DE GOSPODARIRE COMUNALA  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- conservarea si protejarea 

resurselor naturale; 
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- eliminarea deseurilor menajere in 

spatii organizate; 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de viata 

ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 

activitatilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- protectia mediului inconjurator. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   
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PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate 

in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

achizitionarea de utilaje si echipamente 

pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate. 

 

 

4. MODERNIZAREA CENTRULUI  ADMINISTRATIV SI A CENTRULUI 

CULTURAL RODICA BUJOR– SAT VOINESTI  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti 

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 
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VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Se regaseste in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

 

fonduri structurale și de investiții 

europene (ESIF)  

-fonduri guvernamentale   

, 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele proiectului de modernizare a 

centrului cultural sunt: 

- revigorarea mediului cultural; 

- cresterea consumului de cultura 

in randul fiilor satului. 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

Modernizarea unui centrului  cultural. 

Rodica Bujor””  in vederea , revigorarii vietii 

artistice , culturale in comuna Voinesti  

Regenerarea mediului cultural si a 

valorilor acestuia. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza de catre UAT 

Voinesti ,  prin alocari financiare din fonduri 
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externe nerambursabile , buget de sta si buget 

local  

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee :  DA   

SF:     NU  

 PT:    NU  

DE:    NU  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei 

publice realizate in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populatiei intervievate a raspuns ca este 

importanta  modernizarea centrului cultural 

Rodica Bujor “” din satul Voinesti  si a centrului 

administrativ Voinesti. 

 

    

 

5. REALIZAREA  UNUI SPATIU PUBLIC DE RECREERE SI  AMENAJARE 

PARCARE IN CENTRUL SATULUI VOINESTI  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  
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CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in curs de executie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Se regaseste in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea spatiilor de recreere se 

urmareste sa se atinga urmatoarele obiective: 

- Spatiilor verzi/cap de locuitor; 

- utilizarea eficienta a terenurilor 

virane; 

- asigurarea unor dotari de baza 

pentru locuitori 

- asigurarea calitatii mediului prin 

crearea de spatii verzi; 

- protectia mediului inconjurator; 

- adaptarea la conditiile europene. 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- Crearea unui spatiu public de recreere; 

- Dotarea cu banci si cosuri de gunoi; 

- Amenajarea unui loc de joaca pentru 

copii 

-Amenajarea unui foisor 

- Amenajarea unui spatiu de sport in aer 

liber 

-Amenajare parcare  
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POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU  

PT: NU    

DE: NU  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

realizarea acestui obiectiv. 
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6. EXTINDEREA  RETELEI DE CANALIZARE IN COMUNA VOINESTI  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala  

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud Muntenia  

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 
Extinderea  sistemului de canalizare va 

avea efecte benefice asupra dezvoltarii 
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 economice a zonei prin:  - vor fi revigorate 

domenii ca proiectarea si constructiile;  

- zona va deveni mai atractiva pentru 

investitori, activitatea acestora va genera 

venituri suplimentare la bugetul local.  

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- accesul populatiei la infrastuctura 

edilitara; 

-scaderea factorilor de risc pentru 

sanatatea populatiei; 

-imbunatatirea conditiilor de viata a 

populatiei comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri 

naturale, cum ar fi inundatiile; 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 
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 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

extinderea retelei de canalizare.in toate satele 

comunei Voinesti  

 

 

7. LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI  RAULUI DAMBOVITA SI 

APARARI DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA 

CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  
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CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Diminuarea riscurilor si pagubelor 

produse de deversarile de ape si aluncarile de  

terenuri asupra activitatii socio-economice si 

mediului inconjurator, prin actiuni si masuri 

concrete prevazute a se lua la nivel local 

(comunal). 

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- Reducerea riscului de inundatii; 

- Securitate si protectia cetatenilor; 

- Atragerea de investitori. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

- locuitorii comunei 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 
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 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei 

publice realizate in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populatiei intervievate a raspuns ca este 

importanta efectuarea lucrarilor de 

regularizare si apararilor de maluri pe Raul 

Dambovita . 
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8. REABILITARE SI MODERNIZARE  SCOALA VOINESTI  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Voinesti   

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA  

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in continuare: DA  

in curs de executie: DA  

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

 100000 EURO  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele acestui proiect sunt: 

- reabilitare si modernizarea cladirii  

scolii din satul Voinesti  

- dotarea cu echipamente didactice, 

echipamente pentru pregatirea 

profesionala, echipamente IT si 

materiale specifice pentru documentare. 
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REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- Asigurarea calitatii procesului de 

invatamant ; 

- Accesul la educatie gratuit a 

tuturor copiilor comunei; 

- Asigurarea numarului de locuri 

necesar elevilor  

- Asigurarea unei educatii 

individualizate  care sa sustina nevoile si 

potentialul fiecarui copil; 

- Adaptarea la nevoile determinate 

de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea 

ocuparii fortei de munca. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 

 Reactualizarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: DA    

SF: DA   
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PT: DA   

DE: DA  

Executie:DA  

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei 

publice realizate in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala,tota  populatiei 

intervievata  a raspuns ca este foarte   foarte 

importanta reabilitarea scolii. 

 

 

 

      9. REALIZARE  ALEI PIETONALE IN COMUNA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 
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VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSA DE 

FINANTARE: 

buget local 

fond european pentru dezvoltare rurala  

buget national 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se 

urmareste imbunatatirea accesului populatiei 

si agentilor economici la infrastructura de baza 

conform normelor europene. 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

 Reabilitarea si consolidarea 

retelei de drumuri locale, judetene; 

 Consolidarea terenurilor afectate 

de alunecari; 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 
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STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

realizarea aleilor pietonale. 

 

 

 10. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL 

DE GOSPODARIRE COMUNALA  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Voinesti   

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 
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TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de piata si 

fundamentari ale pretului pietii . 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- conservarea si protejarea 

resurselor naturale; 

- eliminarea deseurilor menajere in 

spatii organizate; 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de viata 

ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 

activitatilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- protectia mediului inconjurator. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 
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ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Elaborarea  si 

fundamentarea studiului pietii pentru 

algerea ofertelor  

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

achizitionarea de utilaje si echipamente pentru 

serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate. 
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   11. INFIINTAREA  SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitaea Administrativ Teritoriala Comuna 

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
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OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- conservarea si protejarea 

resurselor naturale; 

- eliminarea deseurilor menajere in 

spatii organizate; 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de viata 

ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 

activitatilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- protectia mediului inconjurator. 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 
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STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este foarte  

importanta infiintarea serviciul de gospodarire 

comunala si salubritate., la nivelul comunei 

Voinesti . 

 

 12. CONSTRUIRE SEDIU POLITIE LOCALA  VOINESTI SI DOTARE CU 

AUTOTURISM POLITIE LOCALA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Voinesti  

 

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

188 
 

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- Sediu modern dotat  in 

conformitate cu normele europene 

pentru politia locala Voinesti , precum si 

dotarea cu autoturism in vederea  

ducerii la indeplinire cu maxima 

eficienta a tuturor sarcinilor de servici  

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de viata 

ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 

activitatilor de paza si protective a 

,locuitorilor comunei  

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 
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PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este important 

construirea unui sediu al politiei locale Voinesti 



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

190 
 

si dotarea  cu autoturism  de serviciu,  ehipat 

conform normelor europene in vigoare .  

 

 

 

 13. EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZE  NATURALE   

IN COMUNA VOINESTI 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ Teritoriala 

Comuna Voinesti , GDF Suez 

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU  

in continuare: DA  

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic – 1.500.000 EURO  

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 
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fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- Extinderea retelei de alimentare 

cu gaze naturale in toatel satele 

componente ale comunei  , crearea de 

conditii de trai decente , atragerea 

investitorilor, potential turistic ridicat .  

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- imbunatatirea conditiilor de viata 

ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei 

activitatilor locuitorilor comunei  

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- implementarea standardelor  de 

viata europene .  

 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 
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 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: DA    

SF: DA   

PT: DA    

DE:DA  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este foarte  

importanta modernizarea tuturor drumurilor 

comunale prin asfaltare , crearea de conditii de 

trai decente , atragerea investitorilor, 

potential turistic ridicat . 

 

 

 

14. RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE DE PE RAZA 

COMUNEI VOINESTI   

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Ad ministrativ teritoariala 

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 
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JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate ,  

proiectul tehnic si cererea de finantare  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- conservarea si protejarea 

monumentelor istorice de pe raza 

comunei , pastrarea istoriei , a traditiilor 

inaintasilor.  

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- restaurarea si conservarea 

monumentelor istorice .de pe raza 

comunei Voinesti  

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 
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- potentialii turisti  

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Elaborarea proiectului 

tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

restaurarea si conservarea monumentelor 

istorice de pe raza comunei  
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15. CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE PENTRU TOATE SATELE 

COMUNEI  VOINESTI  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU 

in continuare: DA 

in curs de executie:  PARTIAL 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic-  

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 
Extinderea  sistemului de canalizare va avea 

efecte benefice asupra dezvoltarii economice a 
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 zonei prin:  - vor fi revigorate domenii ca 
proiectarea si constructiile;  

- zona va deveni mai atractiva pentru 
investitori, activitatea acestora va genera 
venituri suplimentare la bugetul local. 

 Va deveni o zona de interes atat pentru 
investitori cat si pentru turistii care tranziteaza 
comuna. 

- accesul populatiei la infrastuctura 
edilitara; 

-scaderea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei; 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

-imbunatatirea conditiilor de viata a 

populatiei comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri naturale, 

cum ar fi inundatiile; 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- participantii la traficul rutier  

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 
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16. ORGANIZARE DE SPECTACOLE, COMUNICARI STIINTIFICE ,EXPOZITII 

IN CADRUL CENTRULUI CULTURAL RODICA BUJOR  
 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Ad ministrativ teritoariala 

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SF: DA   

PT: DA    

DE: DA  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 

cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a 

raspuns ca este importanta construirea unei 

statii de epurare pentru intreaga comuna 

Voinesti . 
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in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate ,  

proiectul tehnic si cererea de finantare  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- conservarea si culturii , istoriei si 

identitatii locuitorilor comunei Voinesti , 

si de pe Valea Dambovitei .  

REZULTATELE OBTINUTE: 

 

- conservarea si culturii , istoriei si 

identitatii locuitorilor comunei Voinesti , 

si de pe Valea Dambovitei . 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ 

GRUPUL TINTA: 

- locuitorii comunei , tinerii , elevii  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 
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 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

conservarea si culturii , istoriei si identitatii 

locuitorilor comunei Voinesti , si de pe Valea 

Dambovitei . 

 

 

 

 

17 . CONSILIEREA TINERILOR IN SCOPUL ATRAGERII DE FONDURI 

NERAMBURSABILE PENTRU INFIINTARE DE MICROFERME SAU DE 

INCEPERE A UNEI AFACERI NONAGRICOLE   
 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Ad ministrativ teritoariala 

Comuna Voinesti  
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TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate  si 

cererea de finantare  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- Atragerea fortei de munca tanara 

, pentru stimularea investitiilor , pentru 

stimularea tinerilor de a ramane la sate 

de a infiinta microferme agricole sau 

afaceri nonagricole.   

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- Infiintarea de microferme 

agricole, intinerirea populatiei din 

comuna , stimularea tinerilor pentru 
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implicarea in viata de afaceri , progres al 

localitatii , stimularea investitiilor.  

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei , tinerii ,  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 
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IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

infiintarea de microferme agricole, intinerirea 

populatiei din comuna , stimularea tinerilor 

pentru implicarea in viata de afaceri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 IMPLICAREA MEDICILOR DIN COMUNA IN ACTIVITATI DE EDUCATIE 

A ELEVILOR   IN DOMENIUL PROFILAXIEI UNOR BOLI SPECIFICE  
 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ teritoariala 

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 
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VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate  si 

cererea de finantare  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

- Implicarea medicilor din comuna 

in educarea populatiei si in special a 

tinerilor in domeniul profilaxiei  unor 

boli specifice .   

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- Prevenirea unor boli cu profilaxie 

specifica , educatia sexuala a tinerilor , 

constientizarea pericolelor la care se 

expun prin nerespectarea normelor care 

se impun .  

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei , tinerii , elevi  .  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de 

fezabilitate 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 



  Strategia de dezvoltare locala a comunei Voinești pentru perioada 2014 – 2020 

204 
 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA 

PROIECTULUI: 

proiectul se va realiza in etape, in functie 

de posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta 

infiintarea de microferme agricole, intinerirea 

populatiei din comuna , stimularea tinerilor 

pentru implicarea in viata de afaceri . 
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19. LUCRARI DE CADASTRU INTRAVILAN SI EXTRAVILAN  AL COMUNEI 

VOINESTI  

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei  

Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: DA 

in curs de executie:   NU  

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si 

proiectul tehnic- 50.000 EURO  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Realizarea de noi investitii , atragerea de 

investitori , promovarea localitatii , identificarea 

de alte facilitati se poate face numai in conditiile 

existenteie lucrarilor de cadastru a localitatii.  
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 Va deveni o zona de interes atat pentru 

investitori cat si pentru turistii care tranziteaza 

comuna. 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

 Cadastrarea localitatii pentru toate 

terenurile intra si extravilane.  

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE 

MATURITATE AL 

PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SF: NU  

PT: NU  

DENU  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 

cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 
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20. LUCRARI DE IGIENIZARE SI INTRETINERE A IZLAZURILOR 

COMUNALE ALE COMUNEI VOINESTI . 
 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Unitatea Administrativ teritoariala 

Comuna Voinesti  

TARA: 

REGIUNEA 

PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Voinesti  

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 

 

locala, majoritatea populatiei intervievate a 

raspuns ca este foarte  importanta realizarea 

cadastrului la nivelul localitatii Voinesti .  
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CATEGORIA 

PROIECTULUI: 

investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU  

in continuare: DA  

in curs de executie:  NU 

VALOAREA 

PROIECTULUI: (estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate  si 

cererea de finantare  

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste 

sa se asigure: 

-  Realizarea lucrarilor intretinere si 

igienizare a izlazurilor comunale ale 

comunei Voinesti . 

REZULTATELE 

OBTINUTE: 

 

- Realizarea lucrarilor intretinere si 

igienizare a izlazurilor comunale ale 

comunei Voinesti , apoi redarea 

izlazurilor comunale in vederea utilizarii 

lor de catre cetatenii comunei Voinesti . 

POTENTIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei , tineri fermieri. 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 
 Realizarea studiului de 

fezabilitate 
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 Aprobarea inceperii 

proiectului 

 Pregatirea si depunerea 

cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, 

control 

 Auditul proiectului 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII - IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALE 

 

terenuri și clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale)  

 

 

Principalele principii locale de dezvoltare:  

 

- Facilităţi de atragere a firmelor private (investiţii în infrastructură, ofertă de  

 

 

 

Strategia de Dezvoltare Locală se adresează comunităţii locale, după o 

consultare prealabilă a acesteia.  

Premise:  

 imbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor  

 să ridice standardul calitativ al designului comunei, al structurilor, serviciilor 

şi al imaginii în general  

 

- Creșterea bunastatii (PIB/loc);  

 

- Creșterea bazelor de afaceri;  
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- Crearea de locuri de munca;  

- Gestionarea problemelor din comunitatea locala;  

- Creșterea calitatii actului administrativ;  

- Imbunatatirea transparentei;  

- Promovarea egalitatii de șanse și tratament;  

Obiectivele naționale pentru mediul rural:  

- Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin 

consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole.  

- Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri.  

- Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea 

investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la 

dezvoltarea spațiului rural.  

- Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și 

dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural.  

- Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin 

intermediul abordării LEADER: competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea 

economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.  

- Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice  

 

Strategia de dezvoltare economico – socială a comunei Voinesti va fi 

implementată prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală în 

perioada de programare 2014-2020 . 

 

In afara fondurilor europene alocate prin acest program vor fi utilizate 

resurse provenind de la alte programe naționale ( ex. Fondul pentru mediu, 

fonduri alocate de Ministerul Educației, cercetării şi inovării, de Ministerul 

Dezvoltării prin Compania Naţionala de Investiţii, prin Agenţia Naţionala pentru 

Locuinţe), resurse proprii precum și resurse atrase de pe piaţafinanciară 

 

VIII.1 MONITORIZAREA STRATEGIEI 

  

In vederea asigurării implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare 

Economico -Sociala a comunei Voinesti , a fost dezvoltat un sistem al indicatorilor 
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de monitorizare care include trei categorii de indicatori pentru fiecare direcţie 

strategică:  

o Indicatori de implementare;  

o Indicatori de rezultat;  

o Indicatori de impact.  

 

 

VIII.2 EVALUAREA STRATEGIEI  

 

Evaluarea impactului Programului de dezvoltare economico – socială a 

comunei Voinesti  2014-2020 se va face de către actorii locali implicaţi în 

implementarea acestuia prin analiza valorii indicatorilor de impact stabiliţi. 

 

 

 

VIII.3 PLAN DE ACȚIUNE STRATEGIC  

Pentru o bună implementare a procesului de planificare strategică la nivel 

local, s-a stabilit următorul plan de acţiune, structurat pe trei intervale de timp 

(scurt, mediu, lung):  

 

I. Activități pe termen scurt (2013-2015)  

 

Activitate   Responsabili  

Aprobarea documentației 

strategice în cadrul Consiliului 

Local și actualizare periodică (dacă 

este necesar) cu direcțiile 

naționale și europene  

 
  

Comuna Voinesti  

Susţinerea şi finalizarea 

proiectelor aflate în implementare în 

actuala perioadă de programare  

 

Beneficiarii proiectelor  

aflate în derulare  

Identificarea investițiilor 

prioritare și a partenerilor publici și 

Comuna  Voinesti  

Beneficiarii proiectelor  
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privaţi pentru dezvoltarea și 

implementarea  

acestora și sursele de finanțare 

posibile  

 

 

prioritare  

 

Elaborare documentaţiilor 

necesare, inclusiv tehnico-economice 

aferente proiectelor propuse a fi 

realizate în următoarea perioadă de 

programare  

 

Comuna Voinesti  

Alte categorii de persoane fizice și 

juridice  

Parteneri din alte judeţe din 

România sau din alte tări  

 

Realizarea de acorduri de 

parteneriate între Comuna Voinesti  şi 

persoanele fizice și juridice de la nivel 

local, județean şi național, 

transnațional  

pentru realizarea de proiecte  

 

 

Comuna Voinesti , Consiliul 

Judetean Dambovita  

Persoane fizice și juridice 

interesate  

 

Identificarea şi informarea 

potenţialilor beneficiari publici și 

privați asupra surselor de finanţare 

complementare existente pentru 

creşterea gradului de absorbţie al 

fondurilor europene  

Planificarea bugetului având în 

vedere resursele necesare pentru 

implementarea proiectelor prioritare 

și stabilirea graficului de 

derulare/implementare a proiectelor 

în concordanță și cu documentele  

 

Comuna Voinesti  

Alte părți interesate la nivel local 

și național  

 

 

 

 

Comuna Voinesti  

Pregătirea cadrului instituţional şi 

a resurselor umane pentru 

Comuna  Voinesti  
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implementarea cu succes a proiectelor 

prioritare  

 

Alte categorii de beneficiari de la 

nivel local. 

 

II. Activități pe termen mediu (2014-2017)  

                                     

Activitate  Responsabili  

     Planificarea bugetului având 

în vedere resursele necesare pentru 

implementarea proiectelor 

prioritare și stabilirea graficului de 

derulare/ implementare a 

proiectelor în concordanță și cu 

strategia  

 
 

Comuna Voinesti  

Finalizarea și/sau continuarea 

implementării  

proiectelor prioritare  

 

 

Beneficiarii proiectelor   

Realizarea de parteneriate public 

private pentru dezvoltarea proiectelor 

majore de la nivel local  

 

Comuna Voinesti  

Mediul de afaceri local și  

național  

 

Facilitarea implementării 

proiectelor prioritare (concesionare 

terenuri, facilitare construcţii, facilităţi 

pentru capacităţi de producţie, 

reducerea/înlăturarea barierelor 

administrative, etc.)  

 

 

Comuna Voinesti  

 

 

Promovarea şi sprijinirea 

iniţiativelor private în domeniile 

Comuna Voinesti , mediul de 

afaceri  
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prioritare şi complementare 

proiectelor prioritare .  

 

 

Implementarea proiectelor 

prioritare  

 

Beneficiarii proictelor   

Promovarea rezultatelor 

proiectelor la nivel naţional şi 

internaţional în conformitate cu 

direcțiile strategice de promovare  

 

 

Comuna Voinesti impreuna cu 

responsabilii de proiecte  

Monitorizarea stadiului 

implementării proiectelor din 

portofoliul de proiecte  

 

 

Comuna Voinesti  

Evaluarea intermediară a 

strategiei locale de dezvoltare durabilă 

a comunei  

 

 

Comuna Voinesti  

 

Iii.  Activitati pe termen  lung (2018-2020)  

Activitate  Responsabili  

Planificarea bugetului având în 

vedere resursele  

necesare pentru implementarea 

proiectelor prioritare și stabilirea 

graficului de derulare/ implementare a 

proiectelor în concordanță și cu 

strategia  

Comuna Voinesti  
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Revizuirea strategiei pe baza 

evaluării şi implementarea de măsuri 

corective (dacă este cazul)  

 

Comuna Voinesti  

Finalizarea și/sau continuarea 

implementării proiectelor prioritare  

 

Beneficiarii proiectelor  

Promovarea rezultatelor 

proiectelor la nivel naţional şi 

internaţional  

 

 

 

Comuna Voinesti  

Persoane juridice  

Administrații locale  

si nationale  
 

Promovarea și sprijinirea 

iniţiativelor în domeniile prioritare şi 

complementare proiectelor prioritare  

 

Comuna Voinesti  

 

Dezvoltarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare pentru următoarea 

perioadă de programare (2021-2027) – 

în conformitate cu legislațiile și 

condițiile naționale  

 

Comuna  Voinesti  

Structuri pentru planificare 

strategică  

   

 

 

 

 

 

Colectiv de redactie , 

 

PRIMAR – SANDU GABRIEL DANUȚ  

 

INSPECTOR INTEGRARE EUROPEANA - LAURA  CURPENE  
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