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I. CORELAREA CU STRATEGIA „EUROPA 2020” 
 
 
 Obiectivul general al acestei strategii este ca fiecare localitate din statul membru al UE 
sa participe la transformarea UE într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, 
pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura 
coeziunea economică, socială şi teritorială. Cele trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii 
sunt: 

Creştere inteligentă; 

Creştere durabilă; 

Creştere favorabilă incluziunii sociale. 
 
 Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără: 

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%; 

 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 
 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 
 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
 creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 
 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 
 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 40%; 
 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane. 

 
 Strategia Europa 2020 are 11 obiective tematice: 
 
1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor; 
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 
4. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele; 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie; 
8. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
9. Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă 
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
11. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică. 
 
 Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene indică trei priorităţi: 
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1. Îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin îmbunătăţire 
accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi protejarea mediului 
înconjurător. 
2. Încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin 
promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente TIC. 
3. Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în procesul 
de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor şi a firmelor 
şi investiţiile în capitalul uman. 
           O Europa integrată presupuse și o Europa conectată în tot ansamblul ei și în special în 
domeniile de mare anvergura și de interconectare integrate în fucționare din spațiul comunitar. 
 Conectarea Europei –are scopul de a accelera investiţiile pe termen lung în drumuri, căi 
ferate, reţele energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă: 
1. Ameliorarea legăturilor de transport – investiţii în proiecte de infrastructură menite să 
faciliteze transportul de mărfuri şi călători, în special între vestul şi estul Europei. Investiţiile se 
vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile. 
2. Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care să faciliteze 
furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cât şi a energiei provenind din surse regenerabile. 
3. Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză – crearea de reţele în bandă largă şi furnizarea de 
servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenţii pentru crearea infrastructurii necesare în 
vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum şi a serviciilor electronice în 
domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor vamale. Banii vor fi utilizaţi 
pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor naţionale. 
 
I.1.COORDONATELE  CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 2014 –2020 
 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru 
trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de 
valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere şi inovare, orientat spre 
îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor şi a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul 
natural. 
 Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 
termen scurt, mediu şi lung : 

 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 
indicatori ai dezvoltării durabile. 

 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
 
 Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 

- rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 
- nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 
- obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 
 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
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 creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 
 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 

- ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 
terţiar, de cel puţin 26,7%; 

- scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
 La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul 
Programelor Naţionale de Reformă (PNR). 
 
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 
 Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 –2013 şi 2020, 2030 –obiective 

- modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional; 
- creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor; 
- liberalizarea pieţei interne de transport; 
- stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii; 
- întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional; 
- compatibilitatea cu mediul inconjurător. 

 
 Strategia de transport intermodal în România 2020 – obiective avute în vedere: 

 modernizarea şi/sau construirea unor terminale intermodale şi a infrastructurii aferente; 

 realizarea unor servicii intermodale de calitate; 

 implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului; 

 intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă 

 stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal. 
 
 Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007-2026 are ca 
principale obiective transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza 
patrimoniului său natural şi cultural. 
 
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 
2020, respectiv 2030.  
 Obiectivele pentru 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii 
Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 
 Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 –are următoarele obiective: 

 Valorificarea periferialităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel continental şi 
intercontinental; 

 Racordarea la reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare; 

 Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane; 

 Afirmarea solidarităţii urban-rural; 

 Dezvoltarea rurală; 

 Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale; 

 Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii; 

 Creşterea competitivităţii teritoriale; 

 Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 
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 Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor şi 
problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat demult să mai fie 
atributul exclusiv al elitelor politice, economice şi intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea 
durabilă a ţării priveşte pe fiecare cetăţean al României şi, în consecinţă, necesită antrenarea, 
implicarea şi participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalităţi, potrivit cu 
interesele şi capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi social al 
ţării. 
 Participarea la elaborarea şi implementarea acestei strategii reprezintă singura 
alternativă de a pune bazele unei platforme comune de acţiune la scară naţională şi locală, care 
să dea consistenţă eforturilor comune, să modeleze viitorul României şi să influenţeze în bine 
viaţa oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condiţiile şanselor, oportunităţilor şi 
rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană şi extindere a societăţii bazate 
pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 
 Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă eficient 
şi prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne şi externe, la 
constrângerile existente şi la cele generate de noul statut al României, de membru cu drepturi 
depline al comunităţii europene şi euro-atlantice. 
 Trecerea de la viziunile pe termen scurt care îşi au virtuţile, dar şi limitele lor, la viziunile 
pe termen mediu şi lung, care să armonizeze cerinţele şi direcţiile dezvoltării României cu cele 
ale integrării euro-atlantice, a devenit o necesitate evidentă. 
 Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului urban şi rural românesc la cerinţele 
UE, prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere economic şi social în 
contextul perioadei ulterioare integrării, strategia stabileşte principale direcţiile pentru 
dezvoltare ale României. 
 Situaţia actuală este caracterizată de o multitudine de factori care provoacă schimbări 
continue, atât interne cât şi externe, schimbări cărora Uniunea trebuie să le facă faţă şi deci să 
se afle într-o continuă adaptare. 
 
I.2. Programarea fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020 
 
 Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014-2020 face referire la următoarele aspecte 
care stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene nerambursabile alocate în 
viitorul exerciţiu financiar: 

 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere 
inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european; 

 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit Contract/Acord de 
Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale şi fondurile destinate 
dezvoltării rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 
Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime); 

 posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării instrumentelor 
structurale; 
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 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

 un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor; 

impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru 
accesarea/cheltuirea fondurilor; 

 simplificarea procesului de implementare şi un mai bun management al fondurilor. 
 
Amendamente privind fondurile europene pentru perioada 2014-2020 
 
 Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007-2013 şi 2014-2020 
observăm că apar o serie de îmbunătățiri în ceea ce priveşte diversele sectoare ale fondurilor 
europene, îmbunătățiri care trebuie avute în considerare și la proiecțiile strategiilor locale ale 
statelor membre. 
 
Amendamente în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune  

- Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru lucrătorii 
disponibilizaţi ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest fond își va 
extinde domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor acorduri comerciale 
asupra agricultorilor. 

Amendamente în materie de cercetare și inovare 
- Cele mai importante trei programe de finanţare pentru cercetare și dezvoltare 

(Programul pentru competitivitate și inovare, Al șaptelea program-cadru și Institutul 
European de Inovare și Tehnologie) vor fi reunite într-un cadru strategic comun, Orizont 
2020, pentru a elimina fragmentarea și pentru a evita suprapunerile. 

- Schemele de finanţare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru toate 
schemele de finanţare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul, 
structurile de sprijin, difuzarea rezultatelor și schemele de rambursare. În ceea ce 
privește finanţarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea 
investițiilor private precum parteneriatele public-privat. 

Amendamente în materie de agricultură și mediu 
- Orientarea a circa - 30 % din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica 

agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de mediu și a 
celor legate de politica climatică, 30 % din plăţile directe vor fi condiţionate de 
respectarea unei serii de cele mai bune practici în materie de mediu, în plus faţă de 
obligaţiile în materie de ecocondiţionalitate existente. 

- Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi 
adaptate progresiv (ţinând seama de diferenţele care există în continuare în ceea ce 
privesc nivelurile de salarizare și costurile de producţie) pentru a se asigura o repartizare 
mai echitabilă a plăţilor directe între fermierii europeni. Până în 2020, statele membre 
cu plăţi directe mai mici de 90 % din media UE ar trebui să reducă diferenţa dintre 
nivelul actual și 90 % din media UE cu o treime. Această convergenţă va fi finanţată în 
mod proporţional de statele membre al căror nivel de plăţi directe se situează peste 
media UE.  
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- Plafonarea nivelului plăţilor directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct 
pentru venit de care pot beneficia exploataţiile agricole de dimensiuni mari, ţinând 
seama, în același timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari și de locurile 
de muncă directe pe care le generează acestea. Propunerea va permite reutilizarea 
economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare rurală și, prin urmare, 
menţinerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care au realizat aceste 
economii. 

- Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe 8 criterii mai obiective și va fi mai 
bine orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va asigura un 
tratament mai echitabil al agricultorilor care desfășoară aceleași activităţi. 

Amendamente în materie de mediu și politici climatice 
- Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în toate 

instrumentele-cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, agricultura, 
afacerile maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de 
asistenţă externă.  

- Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20 % a ponderii cheltuielilor legate de politicile 
climatice, prin intermediul contribuţiilor acordate de la diversele domenii de politică, 
sub rezerva unor date concludente rezultate în urma evaluărilor impactului. Această 
abordare va contribui, de asemenea, la evitarea unei creșteri a numărului de programe 
și la reducerea la minimum a sarcinii administrative. 

- Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acţiuni în domeniul climatic. Un 
subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot și pe proiecte 
demonstrative la scară mică. Vor fi utilizate proiecte integrate, de exemplu, pentru a 
promova strategii transfrontaliere de adaptare în zonele predispuse la inundaţii. 
Gestionarea viitorului program ar trebui să rămână centralizată, dar unele sarcini ar 
putea fi delegate unei agenţii executive existente. 

Amendamente în materie de justiție, sănătate și securitate 
- Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde 

diferitelor aspecte legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai coerent 
și mai bine integrat în cazuri de urgenţă, o mai bună pregătire pentru gestionarea 
dezastrelor și acţiuni inovatoare pentru reducerea riscului apariției dezastrelor.  

- În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul pentru 
migraţie și azil și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea o 
dimensiune externă pentru a asigura continuitatea finanţării, începând în UE și 
continuând în ţări terţe.  

- Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o programare 
multianuală, axată pe obţinerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de muncă 
administrativă a tuturor actorilor implicaţi.  

- Diferitele programe existente în domeniul justiţiei vor fi reunite în cadrul unui program 
„Justiție” și a unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica sistemul de 
finanţare și pentru a spori coerenţa și consecvenţa tuturor activităţilor finanţate. 

- Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acţiuni cu o valoare 
adăugată clară a UE, în conformitate cu priorităţile Strategiei Europa 2020. Scopul 
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principal este să se colaboreze cu statele membre pentru a proteja cetăţenii de 
ameninţările transfrontaliere la adresa sănătăţii, a spori viabilitatea sistemului de servicii 
de sănătate și a îmbunătăţi sănătatea populaţiei, încurajând în același timp inovarea în 
domeniul sănătăţii. 

Amendamente în materie de finanțare a bugetului UE 
- Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea actualei 

resurse proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, respectiv una 
bazată pe o parte din încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe 
veniturile provenite din taxa naţională pe valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea 
bugetului UE, ci contribuirea la eforturile naţionale de consolidare bugetară, prin 
reducerea contribuțiilor directe de la bugetele statelor membre. Modificările propuse 
vor simplifica, de asemenea, contribuţiile existente la buget și vor consolida legătura 
dintre politicile UE și finanţarea UE. 

- La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe 
teritoriile celor 27 de state membre și nu va acoperi tranzacţiile efectuate de persoane 
fizice sau de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare, 
împrumuturile bancare contractate de IMM-uri sau contractele de asigurare. Nu se vor 
impozita nici tranzacţiile de schimb valutar, nici majorările de capital efectuate de către 
întreprinderi sau organisme publice. O astfel de taxă există deja în 10 state membre, dar 
acţiunea la nivelul UE este mai adecvată pentru a se evita denaturarea și pentru a 
reduce fragmentarea pieţei interne. Estimările preliminare indică faptul că în întreaga 
UE veniturile generate de această taxă ar atinge anual 57 miliarde EUR, în funcţie de 
reacţiile pieţei. O parte din venituri ar putea fi folosite ca resurse proprii pentru bugetul 
UE, ceea ce ar duce la reducerea contribuţiilor naţionale la bugetul UE și la diminuarea 
presiunii exercitate asupra bugetelor naţionale. Noua resursă proprie bazată pe TVA va 
crea o legătură reală între nivelul naţional și nivelul UE și va stimula armonizarea 
suplimentară a sistemelor naţionale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri semnificative și 
stabile la costuri administrative și de asigurare a conformităţii limitate pentru 
administraţiile naţionale și întreprinderi.  
 

Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile  
 
 Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la capacitatea de 
absorbție. S-au făcut numeroase analize în această direcție, încercându-se să se măsoare 
capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state.  
 Unul dintre studiile realizate chiar pentru Directoratul pentru Politica Regională al 
Comisiei Europene DG Regio (2002) arată că există trei factori care influențează în mod decisiv 
capacitatea de absorbție:  

- Situația macroeconomică,  
- Situația cofinanțării, 
- Capacitatea administrativă.  

 Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este maturitatea 
întregii societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor si al portofoliilor 
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de proiecte. Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o absorbție de 
100 %, dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu este 
așa cum ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar crea o aparență de 
succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin necesitatea asigurării 
cofinanțării). 
 Etapele în accesarea fondurilor europene sunt: 

 elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii, identificarea şi prioritizarea proiectelor; 
 consultarea factorilor interesaţi (a publicului) pe parcursul acestui proces;  
 dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma unui proces 

de achiziţie publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante);  
 găsirea unei surse de finanțare;  
 completarea şi depunerea Cererii de finanţare;  
 evaluarea şi selecţia;  
 îndeplinirea condiţiilor pre-contractuale (în special în cazul proiectelor de infrastructuri) 
 semnarea Contractului de finanţare;  
 implementarea proiectului;  
 evaluare şi auditarea proiectului.  

 În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentaţie laborioasă, odată 
identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii paşi:  

 realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori mari și 
soluții tehnice diferite);  

 elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;  
 atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;  
 elaborarea studiului de fezabilitate, inclusive analiza cost-beneficiu;  
 elaborarea bugetului;  
 elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate, dacă 

este cazul;  
 aprobarea studiului de fezabilitate.;  
 elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de 

consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul;  
 elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de 

vizitare, matricea cadru logic etc.); 
 completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de 

beneficiar; 
 depunerea proiectului.  

 Principalele etape în verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor sunt:  
- verificarea conformităţii administrative;  
- verificarea eligibilităţii (solicitantului, proiectului);  
- evaluarea tehnică şi financiară;  
- evaluarea strategică (nu în toate cazurile).  

 Criteriile posibile de evaluare se pot referi la:  
- relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului, axei,domeniului, măsurii pentru care a 
fost depus spre finanţare;  
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- calitatea soluţiei tehnice;  
- maturitatea proiectului;  
- durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;  
- capacitatea solicitantului de a implementa, opera şi întreţine proiectul. 
 
I.3. Reperele procesului de programare 2014 –2020 
 

 Corelarea cu documentele strategice naţionale (CSDR –Cadrul Strategic de Dezvoltare a 
României pentru perioada 2014 –2020 şi CSDTR –Cadrul Strategic de Dezvoltare 
Teritorială pentru perioada 2014 –2020); 

 Programarea integrată a fondurilor destinate politicii de coeziune şi a celor destinate 
dezvoltării rurale şi pescuitului într-un singur document strategic la nivel naţional –
„Contractul de Parteneriat”; 

 Corelarea permanentă cu îndeplinirea ex-ante (tematice şi orizontale); 
 Utilizarea mai extinsă a instrumentelor de inginerie financiară; 
 Definirea interesului privind instrumentele de planificare teritorială prevăzute de 

regulamente europene: 
 Orientarea spre dezvoltarea urbană şi crearea unei platforme de dezvoltare urbană; 
 Iniţiative gestionate la nivel de comunitate; 
 Investiţii Teritoriale Integrate; 
 Utilizarea asistenţei tehnice pe scară largă, inclusiv din partea IFI şi JASPERS; 
 Identificarea nevoilor de dezvoltare şi a priorităţilor de dezvoltare; 
 Elaborarea documentelor de programare şi implementare; 
 Dezvoltarea portofoliului de proiecte; 
 Definirea cadrului instituţional. 

 
I.4. Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 –2020 (CSDR) defineşte viziunea cu privire 
la domeniile în care România ar trebui să investească cu prioritate (politica naţională de 
investiţii). 
 
 Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 –2020 
 
Creştere durabilă 
1. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele; 
2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 
3. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor reţelelor majore; 
 
Creştere inteligentă  
5. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 
6. Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor; 
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7. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a celui de 
pescuit şi acvacultura; 
 
Prioritate orizontală 
8. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 
 
Crestere favorabilă a incluziunii 
9. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
11. lnvestiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 
 
I.5. Cadrul Strategic de Dezvoltare Teritorială (CSDT România) stabileşte liniile directoare de 
dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, naţională, prin integrarea 
relaţiilor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional, corelând conceptele de coeziune şi 
competitivitate la nivelul teritoriului. 
 Scopul CSDT România este de a pune în evidenţă, din perspectivă teritorială integrată, 
modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de 
dezvoltare faţă de ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României şi de a 
consolida rolul României ca Stat Membru al Uniunii Europene şi ca actor activ în zona Europei 
Centrale şi de Est. Documentul urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor străine şi 
naţionale, orientându-le către zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice naţionale 
şi a politicilor publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia. 
 Obiectivul general al CSDT România este asigurarea integrării României în structurile 
Uniunii Europene prin afirmarea identităţii regional-continentale, rolului său în regiune, 
creşterea coeziunii spatiale şi a competitivităţii și asigurarea unei dezvoltări durabile a 
României. Obiectivul general este detaliat în cinci linii directoare majore, obiective strategice 
majore:  

 Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială; 

 Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 

 Afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată categoriilor de teritorii; 

 Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale; 

 Valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 
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II. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI MATEEȘTI 
 
 

1. Prezentarea generală a comunei Mateești 
 
 Comuna Mateeşti este aşezată în partea de nord-vest a judeţului Vâlcea, la hotar cu 
judeţul Gorj şi se mărgineşte la est cu comuna Stroeşti, la vest cu comuna Alunu şi comuna 
Alimpeşti (Gorj ), la nord cu comuna Slătioara (satul Milostea) şi la sud cu oraşul Berbeşti. 
 Se află la 65 km distanţă de reşedinţa judeţului, oraşul Râmnicu Vâlcea, şi la 25 km de 
oraşul Horezu. 
 Coordonatele geografice sunt: 45 grade lat. nordică şi 23 grade 52 min. 30 sec. 
longitudine estică. 
 Teritoriul comunei cuprinde 3 sate componente: Greci, Mateeşti, Turceşti, ocupând 
bazinul hidrografic din cursul mijlociu al pârâului Tărâia - afluent al râului Olteţ.  
 Regiunea în care este aşezată comuna Mateeşti face parte din Subcarpaţii Getici, la 
limita lor exterioară. 
 Până în 1948 fiecare din cele trei sate din punct de vedere administrativ erau comune cu 
delimitări şi organizări proprii. După reforma administrativă din acelaşi an, s-au unit aceste 
comune alcătuind una singură, cu denumirea Mateeşti şi cu reşedinţa în centrul satului 
Mateeşti. Prin comună trece de la nord la sud drumul judeţean Milostea–Bălceşti, care pe 
teritoriul comunei urmează cursul râului Tărâia, pe o lungime de 9 km. 

1.1 Cadrul istoric 

 În Dicţionarul Geografic al lui G. Alessandrescu, editat în anul 1895, se arată că numele 
comunei vine de la un Matei, primul locuitor ce s-a stabilit aici şi care a avut trei băieţi: Anghel, 
Barbu şi Modrea, precum si un ginere, Călăraşu, venit aici din Călăraşi, după numele cărora s-au 
numit uliţele: Angheleşti, Bărbuleşti, Modreşti şi Călărăşeşti. Aceleaşi informaţii despre comuna 
Mateeşti le găsim în Marele Dicționar Geografic al lui George I. Lahovary, editat în anul 1908. 

Satul Mateeşti 
 Sigur că istoria satului Mateeşti este cu mult mai veche decât atestă documentele pe 
care le avem. Primul document care vorbeşte despre Mateeşti este datat din anul 1587 nov. 18 
în cetatea Bucureşti, prin care domnitorul Mihnea Voievod (Turcitul) în a doua domnie a sa 
(1585-1591) dă occinele oamenilor din Mateeşti şi din alte sate. 
 Marele dicţionar geografic scrie despre Mateeşti: „Călugării Macarie, Tudosie şi 
Nectarie, ieromonarhul Iosif şi Banul Manolache cărora le aparţinea moşia şi satul Mateeşti au 
dăruit părţile lor Mănăstirii Horezu în anul 1700”. 
 
Satul Turceşti  
 Primul document care ne indică de unde îşi trage satul numele este Dicţionarul 
Geografic al lui G. Alessandrescu: „Satul Turceşti se zice că şi-a luat numele de la nişte turci care 
au poposit acolea”. 
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 Prin viu grai s-a transmis ideea că pe teritoriul acestui sat ar fi fost cândva o aşezare care 
avea sarcina de a strânge, aici, dările către Poartă, care apoi luau drumul porturilor dunărene. 
 Cert este că s-au găsit pietre de morminte turceşti şi o canalizare pentru apă de băut, 
lucrată cu olane din pământ şi var, care se presupune a fi o lucrare turcească. 
 Satul Turceşti are o vechime mult mai mare, prima atestare documentară ar fi din anul 
1598 luna februarie, într-un hrișov dat de Mihai Viteazul lui Preda Buzescu, în care se arată ca 
cetăţenii din Turceşti „se vând de bună voie acestui boier cu toată ocina strămoşească” pentru 
suma de 15.900 lei. 
 
Satul Greci  
 Existenţa satului este foarte veche, însă nu există nici un document. Prima atestare 
documentară e găsită într-un document de împărţire a moşiei satului Greci, în care se arată că 
Popa Stancu aduce ca justificare a proprietăţilor lor un hrișov din anul 1557 dat de Pătraşcu cel 
Bun: „s-au vândut domnului Preda Buzescu şi acesta a stăpânit hotarul satului Greci timp de 9 
ani”.  

1.2 Harta comunei 
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Harta județului Vâlcea 
 

 
 
 
 
 

1.3 Suprafaţa comunei 
 
 Suprafaţa de 3950 ha a comunei constituie o resursă naturală importantă pentru 
preocupările economice şi de locuire ale populaţiei. 

SPECIFICARE U.M 
               Comuna Mateești 

Suprafaţa 

TEREN AGRICOL TOTAL din care: ha 2823 

Suprafața arabilă ha 1290 
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Livezi ha 50 

Vii ha 8 

Păşuni ha 1145 

Fânețe  ha 330 

TEREN NEAGRICOL TOTAL din care: ha 1127 

Păduri şi vegetaţie forestieră ha 790 

Ape ha 39 

Construcții  ha 127 

Căi de comunicații ha 68 

Alte suprafețe ha 103 

TOTAL TERITORIU ha 3950 

 

 

 

 
 

1290 

50 8 

1145 

330 

Suprafata agricola 

Suprafata arabila 

Suprafata livezi si pepiniere 
pomicole 

Suprafata vii si pepiniere 
viticole 

Suprafata pasuni 

Suprafata fanete 

790 

39 

127 
68 

Suprafata neagricola 

Suprafata cu paduri si alte 
terenuri cu vegetatie 

Suprafata cu ape si balti 

Suprafata ocupata cu 
constructii 

Suprafata cai de comunicatii 
si cai ferate 
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 Din analiza structurii fondului funciar rezultă că localitatea deține 45.6% teren arabil și 
52.2% teren pășune+fânețe, ceea ce conduce către tendința dezvoltării unui sector zootehnic 
susținut de structura fondului funciar. 
 
1.4 Repere urbanistice 
 Conform recensământului din anul 2011, comuna Mateești deține un număr de 1419 
locuințe, cu un număr total de 4279 camere de locuit însumând o suprafață de 62239 mp, din 
care un număr de 7 camere cu suprafață de 102 mp sunt utilizate în scopuri profesionale, 
comerciale. 
 
1.5 Cadrul natural 
 
1.5.1 Cadrul geografic 
 Suprafața studiată este situată în partea vestică a județului Vălcea, în Piemontul Getic și 
anume, în zona dealurilor care aparțin “Platformei Oltețului”. 
 
1.5.2 Geomorfologia 
 Din punct de vedere morfologic, zona analizată aparține regiunii deluroase a Olteniei 
care se dezvoltă la sud de depresiunea Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea. Altitudinile maxime se află în 
zona vestică a perimetrului începând cu Dealul Ruget (549 m) și Dealul Ciorea (529 m) situate 
între Valea Tărâia și Ruget, iar altitudinile minime între Valea Oltețului și Valea Tărîia, Dealul 
Curmătura (443 m), Dealul Bădești (394 m). Altitudinea scade de la est spre vest. 
 Văile cele mai importante din cadrul zonei analizate sunt: Amaradia, Berbești, Tărâia, 
Ruget, Olteț și Cornățel. In sectorul sud-estic, cursurile de apă sunt colectate de râul Cerna, cu 
văi consecvente. 
 Acestea se caracterizează printr-un relief intens fragmentat de numeroase văi de 
eroziune, astfel că formele de relief predominante sunt versanții și culmile. 
 Versanții sunt foarte neuniformi, au expunere diferită cu o pantă generală de 10-15%, 
necaracteristică realității locale datorită vastelor procese de alunecare care afectează aproape 
întrega suprafață a versanților, astfel că panta de 3-5% alternează frecvent cu panta de peste 
25%. Versanții s-au stabilizat prin împadurire în partea superioara. In aval, însă, sunt afectați de 
alunecări semistabilizate și active. 
 Suprafețele neafectate de alunecări sunt mici. 
 
1.5.3 Hidrologia și hidrogeologia 
 Rețeaua de suprafață este alcătuită din ape curgătoare (torenți, pârâuri, râuri) și ape 
stătătoare (lacuri, bălți și mlaștini). Aprovizionarea rețelei hidrografice se face din precipitații și 
topirea zăpezilor. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,52 km/km2 .  
 Râul cel mai important cu o scurgere permanentă este Tărâia, care are obârșia în 
localitatea Polovragi, Lunca Mare, jud. Gorj și se varsă în Olteț, pe teritoriul comunei Sinesti, jud 
Vâlcea. Are o lungime de 10 km și un bazin hidrografic de 53,3 km2. Pe teritoriul comunei 
Mateești se află cursul superior și o parte din cursul mijlociu. 
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 Pe cursul superior se află așezat satul Greci, iar pe cursul mijlociu satele Mateești și 
Turcești. 
 Suprafața studiată face parte din bazinul hidrografic al Oltului, subbazinul râului Olteț. 
 In perimetrul cuprins de văile principale Amaradia, Olteț, Tăgâia, se găsesc numeroși 
afluenți ai acestora, dintre care pârâul Ruget și pârâul Cornățel, cu direcția de curgere nord-vest 
sud-est și valea Roșioara cu direcția de curgere vest-est. 
 Atât în culcușul cât și în acoperișul straturilor de cărbuni se găsesc acvifere care pot sau 
nu să comunice între ele formând complexe acvifere la scară regională. Ele se prezintă fie sub 
forma unor acvifere sub presiune, fie cu suprafața liberă care sunt localizate sub sau deasupra 
bazei locale de eroziune. 
 Acviferele freatice sunt generate în depozite cuaternare (Pleistocen și Holocen) ce au o 
dezvoltare mare în cadrul perimetrului zonei analizate. 
 In concluzie, analizând condițiile hidrogeologice ale regiunii putem aprecia un grad 
redus de inundare, caracteristic zonelor colinare, cu orizonturi acvifere cu dezvoltare limitată și 
resurse statice și dinamice reduse, care nu creează probleme deosebite activității antropice. 
 
1.5.4 Geologia 
 Din punct de vedere geologic, suprafața analizată face parte din Subprovincia Getică. 
 Relieful s-a dezvoltat pe o suprafață monoclinală de la baza munților Parâng-Godeanu și 
până la câmpia Olteniei de Sud și păstrează caracterele morfostructurale ale unui vast 
piedmont. Trecerea între cele două zone de relief este evidențiată doar de detaliile de relief: 
altitudinea și energia de relief. 
 Subprovincia Getică are următoarele caracteristici: 

- depozite de pietrișuri cristaline și nisipuri peste marne și depozite de nisipuri Pliocene, 
dispuse monoclonal 

- suprafețe interfluviale netede, din ce în ce mai largi spre sud, acoperite de lehmuri sau 
depozite loessoide și despărțite de văi adânci de 100-200 m, relativ strâmbe, însoțite 
uneori de terase nu prea dezvoltate. 
In cadrul ultimei etape de evoluție, considerată la nivelul Pliocenului superior- 

Pleistocenului inferior, datorită mișcărilor oscilatorii verticale s-au creat condiții favorabile 
dezvoltării turbăriilor pe spații largi și, implicit, genezei cărbunilor. 

In Pliocen și Cuaternar, mișcările care au urmat au generat ondulații largi în depozite 
neogene și o retragere treptată spre sud a apelor lacului pliocen, până la colmatarea definitivă. 

Formațiunile care iau parte la alcătuirea depozitelor sedimentare din regiune, aparțin 
Pliocenului, reprezentat prin: Pontian, Dacian și Romanian. 

 
1.5.5 Vegetația și fauna 
 Ecosistemele identificate în zona analizată sunt de tipurile următoare: forestier, agricol, 
de pajiști și antropic. Există interferențe între aceste tipuri de ecosisteme, cu predominarea 
caracteristicilor unuia sau altuia în funcție de condițiile microstaționale. 
 Vegetația are o mare diversitate, datorită condițiilor fizico-geografice variate. Unitățile 
de vegetație sunt dispuse în fășii care se succed de la nord către sud, urmărind treptele de 
relief. 
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Vegetația forestieră 
 Arboretele existente sunt situate în stațiuni de tipul FD2: stațiuni de cvercete și șleauri 
de deal. Aceste stațiuni ocupă spațiul cuprins între dealurile înalte subcarpatice și câmpiile 
piemontane. 
 Principalele specii constituiente ale arboretelor din suprafața studiată sunt speciile 
indigene: gorunul, fagul, carpenul, garnița, frăsinul, teiul de deal, cireșul, ulmul de câmp, la care 
se adaugă salcâmul și speciile de rășinoase introduse în afara arealului: molidul, pinul silvestru 
și pinul negru. Molidul, frasinul, paltinul, pinul, cireșul, salcamul au fost introduse prin plantații, 
în special în zona deluroasă. 
 
Vegetația agricolă și cea exterioară zonelor cultivate 
 Suprafața arabilă este cultivată în cea mai mare parte cu porumb, grâu, ovăz, secara. 
 Pe anumite suprafețe sunt instalate culturi de tifoi și lucerna. 

O pondere relativ însemnată o reprezintă cultura pomilor fructiferi și anume: măr, păr, 
prun, gutui, cireș în plantații individuale sau pe suprafețele aparținând fostelor asociații. 

Pășunile de pe versanți sunt dominate de festuca solcata, cynodon dactylon, poa 
bulboasa, medicago lupulina, lotus corniculatus, achilea millefolium, prunella vulgaris, etc. 
 
Fauna 
 In ecosistemele prezentate anterior, întregul strat, începând cu solul și până la vârful 
arborilor, care alcătuiesc etajul lor dominant, este dens populat de protozoare, viermi, moluște, 
artropode și vertebrate. 
 In fauna ecosistemelor din această zonă moluștele sunt reprezentate prin familiile: 
clausillidae, enidae, zanitidae, limacidae și helicidae. 
 In arboreta trăiesc numeroase specii de pseudoscorpioni, opilionidae, păienjeni și alți 
acarieni, reunite în subîncrengătura Chelicerata. Un alt grup foarte numeros îl constituie clasa 
insectelor, bine reprezentate de coleoptere, lepidoptere, himenoptere, simfite, diptere, etc. 
 Păsările din zona analizată sunt: insectivore: pitulice, privighetorile și sturzii; pantofage: 
gaițe, ciori; granivore: presuri; cinteze; scatii; vrăbii; turtureaua; cățărătoare: ciocănitori; de 
pradă: ulii; huhurezii; bufnița. 
 Mamiferele din zonă sunt reprezentate prin 5 ordine: insectivoră, cheiroptera, glires, 
carnivore și arctiodactyla. 
 Dintre insectivorele existente în zonă fac parte chițcanii, cârtițele, aricii, liliecii. 
 Rozătoarele din zona studiată fac parte din 4 familii: veverițele, parsii, șoarecii și iepurii. 
 Carnivorele sunt bine reprezentate în zonă cu specii grupate în 3 familii: felidae, canidae 
și mustellidae. 
 Se întâlnesc și 2 familii de copitate: suidae și cervidae. 
 
1.5.6 Clima 
 Clima este temperat continentală de dealuri, cu ierni moderate, primăveri timpurii și 
scurte, veri calde și mai puțin umede, toamne lungi, mai secetoase. 



COMUNA MATEESTI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

20 
 

 Temperatura medie anuală este de 10.2 0C cu următoarele medii pe anotimpuri: iarna -
10C, primăvara 10.5 0C, vara 20.60C și toamna 10.90C. 
 Precipitațiile medii anuale ating 753 mm, pe anotimpuri repartizarea fiind: iarna 161.6 
mm, primăvara 193.7 mm, vara 209.3 mm și toamna 188.4 mm. Această cantitate este 
îndestulătoare pentru nevoile agriculturii și cade în cea mai mare parte sub formă de 
precipitații lichide. 
 Luna cu precipitațiile medii cele mai reduse este martie, cu 47.7 mm, iar cu precipitațiile 
medii cele mai mari este iunie, cu 88.4 mm, precipitațiile medii anuale fiind de 753 mm. 
 Vânturile predominante sunt din SUD- Băltărestul care aduce umezeală și aer cald, 
Austrul care bate dinspre SV, aduce ploi și zăpadă și din NV-Vântul Mare care întotdeauna 
alungă norii. 
 Analizând datele climatice prezentate, nu se constată diferențieri climatice mari și se 
poate aprecia că vegetația din zonă, atât cea forestieră cât și cea agricolă, au condiții climatice 
favorabile pentru creștere și dezvoltare. 
 
1.5.7 Solurile și resursele naturale 
 Procesul genetic de solificare a avut loc prin interacțiunea în timp a factorilor 
pedogenetici analizați anterior (clima, hidrografia, vegetația) cu activitatea omului. 
 Din punct de vedere pedologic s-au identificat următoarele tipuri de soluri: 

- soluri brune luvice 
- soluri brune eu-mezobazice 
- soluri luvice albice 
- soluri aluviale 
- regosoluri 
- erodisoluri 
- protosoluri aluviale 
- protosoluri antropice. 

 Toate aceste soluri se găsesc în complexe și asociații de soluri și apar de regulă în forma 
subtipurilor de sol și anume: tipic, litic, pseudogleizat, etc. 
 
Factorii pedogenetici naturali 
 
 Factorii pedogenetici sunt componenți ai mediului înconjurător a căror acțiune a 
contribuit la formarea învelişului de sol. Formarea solului este condiționată de acțiunea 
complexă a factorilor pedogenetici care acționează între partea superioară a zonei de contact 
dintre litosferă cu biosfera, atmosfera şi hidrosfera. Rolul principal în formarea învelişului de sol 
îl au următorii factori pedogenetici: roca, clima, relieful, vegetația şi fauna, apa freatică şi 
stagnantă, timpul şi activitatea antropică. Toți aceşti factori sunt în strânsă interdependență şi 
au declanşat procesele de pedogeneză care au condus la formarea învelişului de sol. Solul nu se 
poate forma şi nu poate evolua în cazul în care unul din aceşti factori nu acționează în procesul 
de pedogeneză. 

- Roca influențează prin proprietățile fizice, compoziția mineralogică şi chimică, care se 
regăseşte şi în partea minerală a solului.  
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- Clima acționează în procesul de pedogeneză atât direct cât şi indirect prin intermediul 
vegetației a cărei dezvoltare şi distribuție este influențată de parametrii climatici 
(temperatura şi precipitațiile). Temperatura influențează intensitatea proceselor care au 
loc în sol: alterarea, mineralizarea şi humificarea resturilor vegetale, procesele de 
adsorbție, evapotranspirația etc. 

- Solurile nu se pot forma în lipsa factorului biotic, şi anume vegetatia. Totuşi acest factor 
nu poate fi considerat ca variabilă independentă deoarece este determinat de climă, sol 
şi conditiile locale. Vegetația influențează formarea solului prin furnizarea de materie 
organică solului, contribuind la acumularea humusului în sol atât în ceea ce priveşte 
cantitatea cât şi calitatea acestuia.  

- Relieful influențează procesul de pedogeneză al solurilor, atât direct prin procese de 
eroziune, alunecări, colmatare, deflație cât şi indirect prin captarea în mod diferit a 
energiei solare, a apei determinând procese de solificare diferite. 

- În unele cazuri procesul pedogenetic decurge în condiții de exces de apă, care poate fi 
de natură pluvială şi este întâlnit la terenurile aflate în arii depresionare sau de natură 
freatică atunci când apa freatică se află la adâncimea de unde poate influența profilul de 
sol.  

- Activitatea antropică nu este considerată un factor natural pedogenetic, dar datorită 
acțiunii sale omul poate influența direct sau indirect evoluția solurilor. Odată cu 
intensificarea tehnologiilor agricole de către om prin modificarea ecosistemului, solurile 
au suferit modificări atât în sens pozitiv cât şi negativ.  

 Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Mateești, în urma 
Recensămantului Agricol din 2010 arată astfel: 

 

 

Exploatații agricole (EA) cu efective de animale, pe total și pe forme juridice – total localitate 
RGA 2010 

 

Localitatea  Specii de animale 

 Bovine  Ovine Caprine Porcine Păsări  Cabaline Măgari 
și 
catâri 

Iepuri 
de 
casă 

Fam. 
de 
albine 

Mateești  

Total 
localitate 
din care: 

EA-nr 318 61 33 806 987 98 0 4 28 

Efective 
de 
animale-
capete 

745 2250 138 1400 14413 112 0 8 449 

1 fara PJ- EA-nr 318 61 33 806 987 98 0 4 28 
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expolatație 
Agricolă 
individuală 

Efective 
de 
animale-
capete 

745 2250 138 1400 14413 112 0 8 449 

Sursa: Directia judeteana de statistica/www.vâlcea.inesse.ro 
 Preocuparea principală a expolatațiilor agricole o reprezintă creșterea animalelor. 
Creșterea porcilor reprezintă preocuparea a circa 70.9 % din exploatațiile agricole ale localității, 
în timp ce bovinele reprezintă 27.9%. Aceste proporții analizate în corelație cu structura 
fondului funciar rezultă că, la nivelul exploatațiilor agricole pentru sectorul zootehnic hrana 
este asigurată din propriile exploatații. 
 

Exploatații agricole (EA), suprafața agricolă utilizată (SAU), pe localitate și pe forme juridice 

 

Localitatea Culturi 

 Teren 
arabil 

Grădini 
familiale 

Pășuni 
și 
fânețe 

Culturi 
permanente 

Total 

Mateești  

 Suprafața 
(ha) 

650,57 47,79 1315,21 116,2 2129,77 

EA-nr 
951 1035 1035 252 1196 

1 fara PJ- 
expolatație 
Agricolă 
individuală 

Suprafața 
(ha) 

650,57 47,79 1315,21 116,2 2129,77 

 
Suprafaţa totală  a exploataţiilor (hectare),  localitatea Mateesti,                                                                      

la Recensământul Agricol 2010 
 

Localitatea  Total  

Mateesti  3950 

2. Demografie  

            Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Mateești se ridica la 
3096 locuitori, în scădere fața de anii anteriori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97%) iar 
pentru restul de 3% apartenența etnică nu este cunoscută. 
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Structura populației pe vârste, în anul 2011 
 

Nr.crt Grupa de vârstă Număr de persoane % din populația totală 

1. 0 – 14 ani 495 15.99% 

2. 15 – 19 ani 170 5.5% 

3. 20 – 24 ani 190 6.14% 

4. 25 – 29 ani 184 5.94% 

5. 30 – 34 ani 188 6.10% 

6. 35 – 39 ani 236 7.62% 

7. 40 – 44 ani 244 7.88% 

8. 45 – 49 ani 169 5.46% 

9. 50 – 54 ani 203 6.56% 

10. 55 – 59 ani 164 5.30% 

11. 60 – 64 ani 200 6.46% 

12. 65 – 69 ani 150 4.82% 

13. 70 – 74 ani 158 5.10% 

14. 75 ani și peste 345 11.14% 

Total   3096 100% 

 
 

 

Structura populatiei pe varste 
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 Din analiza structurii populației, din recensământul din 2011, rezultă o tendință de 
scădere a natalității în ultimii ani, ce a condus la scăderea grupei 0-19 ani, cu 4,31 procente față 
de grupa 20-39 ani. 

Populația activă 

 Conform recensământului din anul 2011, populația activă și resursele de muncă din 
comuna Mateești sunt următoarele: 

 Populația activă 

Mateești Total  Ocupată  Neocupată 

Ambele sexe 1142 1032 110 

 

 Conform recensământului din anul 2011, resursele de muncă și populația inactivă din 
comuna Mateesti sunt urmatoarele: 

 Populația inactivă 

Mateesti Total  Elevi/studenți Pensionari  Casnice  Intreținuți  Alte situații 

Total 1954 461 986 171 292 44 

 Situația în comuna Mateesti din punctul de vedere al locuințelor, camerelor de locuit, 
dotarea cu instalatii și suprafața acestora este următoarea: 

Localit
atea  

Total 
locuin
te 

Dotare cu instalatii Nr 
total 
de 
cam
ere 

Nr de locuinte dupa nr. de 
camere 

Suprafat
a (mp) ele

ctri
ce 

De 
alim
enta
re cu 
apa 
pota
bila 

De incalzire cu combustibil 

soli
d 

lichi
d 

gaz
os 

Term
o-
ficare 

Energi
e 
electri
ca 

Nu 
exista 
incalzir
e 

1 
cam
era 

2 
cam
ere 

3 
cam
ere 

4 
cam
ere 

Matee
sti 

1419 134
1 

839 133
1 

5 3 0 0 78 4279 52 976 1488 1763 62239 

3. Infrastructura serviciilor sociale si educationale 

3.1 Educație 

 In comuna Mateești funcționează 2 unități de învățământ, școala gimnazială cu clasele I-
VIII Mateești și școala gimnazială cu clasele I-VIII Turcești cu un număr de 246 elevi înscriși; 3 
grădinițe (grădinița sat Greci, grădinița sat Turcești, grădinița sat Mateești) cu un număr de 93 
copii înscriși (conform recensământ din anul 2011). 
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3.2 Sănătate 

 Asistența medicală este asigurată în cadrul a două cabinete medicale individuale, 
proprietate publică, deservite de doi medici și un dispensar medical uman. Exista și o farmacie 
cu un singur farmacist. 

4. Culte-cultura 

 Activitatea culturală în satele comunei Mateeşti a fost legată, începând cu secolul XX, de 
activitatea învăţătorilor de la şcolile existente în fiecare sat. 
 1912-1913 s-a înfiinţat „Cercul cultural Tărâia”, condus de învăţătorul Gheorghe 
Popescu. Cuprindea expuneri de conferinţe pe teme diverse, precum şi serbări (şezători) în care 
erau incluse piese de teatru. 
 1922 - ia fiinţă Căminul Cultural Mateeşti, sub îndrumarea învăţătorilor Maria şi Mihai 
Roşianu. Ştiinţa de carte se răspândeşte prin conferinţe pe diverse teme cu sprijinul „Societăţii 
vâlcene a studenţilor”. 
 1926 – se înfiinţează: 
Căminul Cultural „Ion Mihalache” Mateeşti; 
Căminul Cultural „Tudor Vladimirescu” Turceşti; 
Căminul Cultural „Gheorghe Greceanu” Greci. 
 Biblioteca şcolară funcţionează iar ca fond de carte are manuale şcolare trimise de „Casa 
Şcoalelor”. 
 După 1946, se extinde activitatea culturală în comuna Mateeşti. Îndrumător cultural la 
Grădiştea era preotul Nicolae Bălă, care organizează comunele culturale, alături de Dumitru 
Florescu. 
 În 1948-1949, la Căminul cultural se organizează un fond de carte pentru săteni, de care 
răspundea învăţătoarea Maria Nica - bibliotecară „Arlus”. 
 Între 1950-1952, activitatea bibliotecii se organizează normal – cartea este aşezată în 
căminul cultural din Mateeşti, de către învăţătorul Gheorghe Nica. 
 1952-1973 - Biblioteca comunală Mateeşti are ca bibliotecară pe doamna Mihail Ioana 
(Nelica). Biblioteca are local separat, în Căminul Cultural Mateeşti. Au urmat ca bibliotecari: 
Drăghici Maria; Donţete Eugen; Deaconu Maria; Negrea Valentin; Dogaru Maria . 
 Din 1990, biblioteca funcţionează în localul Primăriei Mateeşti. 
 Biblioteca Publică Mateeşti beneficiază de un spaţiu de 80 m.p. şi de un fond de carte de 
9.780 volume. Frecvenţa este de 4128 persoane. Procesul de informatizare al bibliotecii a 
început în anul 2007, cu achiziţionarea unui calculator, a unei imprimante şi a unui soft TLIB.  

 
Cultura - Cadrul spiritual 

  Se spune că gradul de civilizaţie al unui popor se măsoară şi după aspectul exterior al 
aşezărilor, a grijii pentru monumentele istorice, a lăcaşurilor de cult şi a atitudini faţă de ele .  
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 Suntem un popor de tradiţie ortodoxă, cu un număr de mănăstiri şi schituri fără egal în 
alte ţări creştine, cu o viaţă bisericească și duhovnicească intensă,de aceea suntem datori să 
hrănim acest tezaur, să-l păstrăm şi să-l facem cunoscut şi altora, mai ales urmaşilor noştri. 
 În fiecare sat al comunei sunt construite mai multe biserici:  
Satul Greci 
 Biserica Măgura –Parohia Greci, întemeietorul şi ziditorul acestei biserici a fost vătaful 
Plaiului Horezului,  Avram Greceanul şi fratele său Pătru Popa în anul 1875.  
 Între anii 1911-1920 s-a făcut renovarea bisericii cu ajutorul enoriaşilor sub conducerea 
preotului Gheorghe Popescu. Este construită sub formă de corabie cu o singură turlă cu 
acoperiş din tablă. Pictura a fost restaurată în jurul anului 1943 de către pictorul Fulgescudin 
Costeşti. 
 Biserica parohială „Sf. Împăraţi’’a fost zidită din temelie în anul 1877 de către Constantin 
Chiulan şi reparată în anul 1967 cu lucrări de restaurare şi consolidare. 
 Biserica este construită sub formă de cruce cu o singură turlă. Pictura este lucrată în 
tempera în stil neoclasic. 
Satul Mateeşti 
 Biserica ,,Cuvioasa Paraschiva’’- cătunul Călărăşeşti, aparţine Parohiei Mateeşti. A fost 
adusă pe actualul amplasament o dată cu construirea pe firul apei de noi case. Este construită 
din piatră şi lemn, în anul 1720, de Barbu Călărăşescu, refăcută în anul 1852 şi sfinţită în anul 
1869. Este deschisă cultului. În anul 1924, a fost restaurată şi pictată, preot fiind Gh. Popescu.  
  Biserica „Naș terea Maicii Domnului” din cătunul Ursoaia aparţine Parohiei Mateeşti. A 
fost zidită în anul 1948, în locul uneia mai vechi, din lemn.  
 Biserica „Cuvioasa Paraschiva” este biserica din centrul comunei; nu are cimitir, nici 
enorie. A fost clădită din temelie în anul 1919, prin îndemnul preoţilor Vasile Codreanu şi 
Gheorghe Gh. Popescu. Terenul a fost donat de Nae Manolache. S-au făcut reparaţii capitale în 
1992-1993 . 
 Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din cătunul Scăuniş aparţine parohiei Mateeşti şi a fost 
construită în anul 1660, din lemn, de către preotul Ion Dogaru, reconstruită din piatră şi lemn în 
anul 1863, în perioada domniei lui Al.I.Cuza, cu sprijinul P.S.episcop D.D. Calinic. S-a renovat în 
anul 2005, în proporţie de 80%. 
Satul Turceşti 
 Biserica „Sf.Arh. Mihail şi Gavril” din cătunul Lespedea - satul Turceşti se află la o 
distanţă de 2 km răsărit de şoseaua Milostea –Bălceşti. E aşezată între cătunul Lespedea şi 
Meia. A fost construită în anul 1880, strămutată dintr-un loc din apropiere. În anul 1963, 
acoperişul din şiţa a fost înlocuit cu altul de tablă.. 
 Biserica „Cuv.Paraschiva” parohia Turceşti se află în centrul satului; a fost construită în 
anul 1856, din cărămidă, şi acoperită cu tablă. Lucrările au început în timpul domnitorului Barbu 
Ştirbei şi s-au terminat în timpul domnitorului Al.I. Cuza. În anul 1936, i s-au făcut reparaţii 
capitale. 
  Biserica „Sf. Nicolae” cătunul Pâlşeşti satul Turceşti a fost construită la o dată 
necunoscută, însă în anul 1859 a fost renovată de pr. Al. Bărbulescucu, ajutorul enoriaşilor. În 
anii 1915-1922, a fost adusă la cerinţele timpului de pr. Iosif Bălteanu cu fii săi duhovniceşti". A 
fost acoperită cu tablă, în anul 1967, de către enoriaşi. 
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5.  Infrastructura 

5.1 Infrastructura de transport 

 Infrastructura de transport este asigurată de drumurile județene DJ 605 A Miloștea-
Grădiștea, DJ 624 A Mateești-Stroești și DJ Mateești-Alunu, un drum comunal - Drum Greci, și 
39 drumuri sătești. 
 Rețeaua de drumuri sătești și comunale măsoară aproximativ 37 km, din care 10 km 
sunt în curs de asfaltare, iar diferența o reprezintă drumurile pietruite. 
 
5.2 Dotǎri tehnico-edilitare 
 Alimentarea cu apă a comunei se face de la serviciul de utilități publice Mateești, și este 
realizată în proporție de aproximativ 80%. 
 In localitate nu există în acest moment rețea de canalizare și epurare a apelor uzate 
menajere. 
 Nu există rețea de alimentare cu gaze, nu se întrevăd posibilități foarte mari de a aduce 
în localitate rețea de gaze naturale. 
 Alimentarea cu energie electrică a comunei este realizată în întregime, furnizată de SC. 
CEZ OLTENIA. 
 
5.3 Rețeaua de comunicații 
 Există telefonie fixă și mobilă (toți operatorii), cablu TV și satelit, internet. 
 
5.4 Unități bancare 
 Pe teritoriul comunei nu există centre, sucursale sau filiale ale unor bănci comerciale 
care sa faciliteze realizarea operatiunilor financiar bancare si de creditare. 
 
6. Activitatea economică 
 
6.1 Agricultura 
 Prioritatea de baza a locuitorilor este agricultura, de asemenea cetățenii comunei se 
ocupă și cu creșterea animalelor. 
 
6.2 Industrie 
 Pe teritoriul comunei funcționează o fabrică de mobilă, situată chiar în centrul localității, 
cu un număr de aproximativ 80 de angajați. 
 
6.3 Economia forestieră 
 Pădurile ocupă aproximativ 790 ha din suprafața totală a comunei, ceea ce reprezintă un 
procent de 20% din total teritoriu. De subliniat că structura arboretelui este dominată de 
foioase. 
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6.4 Turism 
 In prezent, există un singur punct de interes turistic, popasul turistic Tărăncuța-
restaurant-cazare, unde se pot organiza mese festive, nunți, etc, situat în satul Turcești. 
 
6.5 Activități și evenimente reprezentative 
 Se organizează un târg mixt săptămânal (în fiecare duminică) în centrul localității. 
Anual, toamna, are loc evenimentul “Intâlnire cu fiii satului”, organizat la căminul cultural din 
Mateești. 
 
6.6 Comerț și servicii 
 In localitate îți desfășoară activitatea aproximativ 47 agenți economici cu o diversitate 
de activități desfășurate: industria lemnului, panificație, construcții civile, transport marfa. 
Există și un club sportiv de fotbal. 
 Lista agenților economici importanți extrasă  la registrul comerțului: 
 

Nr. crt Denumire firmă Domeniul de activitate 

1.  ALEXIE G.V. SRL Fabricarea altor elemente de dulgherie și 
tâmplărie, pentru construcții 

2.  ANCOREX IND SRL Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 

3.  ANGHEVIL CONSTRUCT SRL Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 

4.  BLASOVA SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

5.  CARTONBOX SRL Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a 
ambalajelor din hârtie și carton 

6.  CONSTRUCT POLPAV SRL Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 

7.  CRIOCRIS CONSTRUCT SRL Lucrări de pardosire și placare a pereților 

8.  GERPAN SRL Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie 

9.  GIULIA TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

10.  MATEX COM SRL Fabricarea de articole confecționate din 
textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei 
de corp) 

11.  PITI SRL Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 

12.  STANITRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

13.  ROMSTEF SRL Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie 
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7. Protectia mediului inconjurator 
 
Analiza riscurilor naturale: 

- Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundații, tornade, secetă, înghet, etc) 
Inundațiile sunt previzibile la căderi însemnate de precipitații de aproximativ 80-100 

l/m2, sau cu ocazia ploilor torențiale. Acestea pot fi previzibile prin avertizările corespunzătoare 
codurilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al județului 
Vâlcea. 

Pentru transmiterea acestuia se folosesc telefoane fixe și mobile de la nivelul localității. 
Evacuarea se executa pe urgențe, avându-se în vedere și posibilitatea autoevacuarii. Prima 
urgență intră populația și salariații din zonele de risc cu pericol iminent, iar în urgența a II a 
animale, bunurile materiale, valorile culturale de patrimoniu și arhivistice. 

- Incendiile de pădure pot afecta 550 ha, pe timp de secetă, în perioada anotimpurilor 
primăvară, vară, toamnă, pe timpul igienizării terenurilor limitrofe de către localnici. 

- Fenomene distructive de origine geologică (cutremure, alunecări de teren) 
- Avalanșe 

 
Analiza riscurilor tehnologice: 

- Riscurile tehnologice- accidente, avarii, explozii și incendii 
 Pot fi afectate drumurile județene, comunale și sătești: DJ 605 A- 10 km, DJ 624 A- 7 km, 
DJ Mateești-Alunu- 1,9 km și cele comunale și sătești pe o suprafață de 20 km. 
 
Analiza riscurilor biologice 
Analiza riscurilor de incendiu 

- Există posibilitatea izbucnirii incendiilor la vegetația uscată, la fondul forestier și la 
gospodăriile populației. 
 
Analiza riscurilor sociale 
Analiza riscurilor altor tipuri de riscuri 
Zone cu risc crescut 

- Zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicatii 
- Clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilității lor, așa 

cum sunt teatrele, hotelurile, spitalele, școlile, centrele comerciale 
- Instalații tehnologice 
- Alte elemente (zone inundabile, zone predispuse alunecărilor, prăbușirilor de teren, 

etc). 
 
 
8.Personalități  
 
 Prestigiul unei localități este dat în principal de nivelul și gradul de dezvoltare a acesteia, 
însă și prin personalitățile care au contribuit prin activitatea lor la promovarea acesteia. 
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 Localitatea Mateești a dat societății române personalități importante care merită 
menționate ca: 
- Ion Lupu, interpret de muzică populară și câstigător al trofeului “Floarea din Grădină”. 
- Marian Lupu, interpret de muzică populară care se poate lăuda cu 2 premii câstigate la 
concursul “Maria Tănase” din Craiova. 
- Invățătorul Valentin Negrea 
- Mihail Roșianu, fost diplomat și demnitar comunist. 
 
9. Monumente istorice 
 
MONUMENTELE ISTORICE DE PE TERITORIUL COMUNEI MATEEȘTI TRECUTE PE LISTA 
MONUMENTELOR ISTORICE 
 

SITURI ARHEOLOGICE 
1. Cod LMI : VL-I-m-B-09540 Sit arheologic de la Greci 
2 Cod LMI : VL-I-s-B-09549 Sit arheologic de la Mateești 

 
ASEZARE 

3. Cod LMI : VL-I-m-B-09540.01 Așezare care datează din Epoca romană, situată în sat Greci, 
comuna Mateești 
4. Cod LMI : VL-I-m-B-09540.02 Așezare care datează din Latene, situată în sat Greci, comuna 
Mateești 
5.  Cod LMI : VL-I-m-B-09540.03 Așezare care datează din Hallstatt, situată în sat Greci, comuna 
Mateești 
6. Cod LMI : VL-I-m-B-09540.04 Așezare care datează din Epoca bronzului, situată în sat Greci, 
comuna Mateești 
7. Cod LMI : VL-I-m-B-09549.01 Așezare care datează din Latene, situată în sat Mateești, 
comuna Mateești 
 

MONUMENTE DE ARHITECTURĂ 
8. Cod LMI : VL-II-m-B-09806 Biserica de lemn ‘Cuvioasa Paraschiva’ care datează din 1720, ref 
1803, situată în sat Mateești, comuna Mateești 
9. Cod LMI : VL-II-m-B-09944 Biserica ‘Sf. Nicolae’ și ‘Sf. Gheorghe’ care dateaza din 1859, 
situată în sat Turcești, comuna Mateești 
10. Cod LMI : VL-II-m-B-09945 Biserica ‘Cuvioasa Paraschiva’ și ‘Toți Sfintii’ care datează din 
1833, situată în sat Turcești, comuna Mateești 
11. Cod LMI : VL-II-m-B-09946 Ruinele bisericii ‘Intrarea în Biserica’ care datează din sec. XVIII, 
situată în sat Turcești, comuna Mateești 
 

MONUMENTE MEMORIALE 
12. Cod LMI : VL-II-m-B-09807 Casa Constantin Drăghici care datează de la sf. Sec. XIX, situată în 
sat Mateești, comuna Mateești 
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13. Cod LMI : VL-IV-m-B-10028 Cruce de piatra care datează din 1795, situată în sat Greci, 
comuna Mateești 
14. Cod LMI : VL-IV-m-B-10029 Cruce de piatra care datează din 1803, situată în sat Greci, 
comuna Mateești 
15. Cod LMI : VL-IV-m-B-10037 Cruce de piatra care datează din 1777-1778, situată în sat 
Mateești, comuna Mateești 
16. Cod LMI : VL-I-m-B-09549.02 Punct fosilier care datează din Paleolitic inferior, situat în sat 
Mateești, comuna Mateești 
1Cod LMI : VL-I-m-B-09549.03 Punct fosilier care datează din Paleolitic, situat în sat Mateești, 
comuna Mateești 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA MATEESTI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

32 
 

III. ANALIZA SWOT 

 

1.    Delimitare conceptuală 

 Analiza SOWT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a 
riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Mateesti, fiind împărţită pe 
capitolele de mai jos, în vederea evaluării potențialului tehnic, economic și social al zonei. 
 Analiza SWOT reflectă o analiză a punerii în valoare și a corelării punctelor tari, slabe, 
oportunități și riscuri, în scopul promovării teritoriului și a atragerii de investitori. 
 De asemenea, concluziile analizei SWOT pot reprezenta pentru lideii comunității un 
instrument de fundamentare și elaborare a programelor de acțiune și dezvoltare a localității pe 
termen mediu și lung. 
 Analiza SWOT reflectă un mod de analiză și capacitatea mediului intern al Primăriei de a 
răspunde factorilor de macromediu negativi sau pozitivi de la nivelul localității, în sensul 
remedierii punctelor slabe, exploatării punctelor tari, fructificării oportunităţilor şi diminuării 
ameninţărilor. 

2.   Domenii de analiză 

 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect sau a unei strategii de 
dezvoltare în scopul elaborării unei diagnoze cât mai complete, asupra factorilor studiați și a 
mediului în care acționează. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses 
(puncte slabe), Opportunities (oportunități) și Threats (riscuri). 

 Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de 
prezumții în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. In urma acestei analize 
se poate decide dacă zona își poate îndeplini planurile de actiune, și în ce condiții. 

 Din analiza noțiunilor de  “oportunități” și “riscuri” se vor desprinde “punctele tari” și 
“punctele slabe” ale localității analizate ce vor reprezenta elemente de reflexie în elaborarea 
strategiei pe termen scurt și mediu. 

 

1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

P
U
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E 
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 Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 3950 ha, din care teren arabil 
1290 ha, livezi și pepiniere pomicole 50 ha, vii și pepiniere viticole 8 ha, pășuni 1145 
ha, fânețe 330 ha, păduri 790 ha, ape și bălți 39 ha, construcții 127 ha, căi de 
comunicații 68 și terenuri degradate 103 ha 

 Terenul arabil reprezintă una din resursele naturale având suprafața de 32.7 % din 
totalul terenului comunei 

 Principalele activități economice agricole și non-agricole desfășurate de către 
locuitorii comunei sunt: exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea animalelor, 
silvicutura 

 In comună se cresc: ovine, bovine, caprine, porcine, păsări, cabaline, iepuri de casă și 
familii de albine 

 In comună se cultivă grâu, porumb, legume, lucernă, floarea soarelui 
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 Slaba dotare tehnică a tuturor sectoarelor din zootehnie și agricultură 
 Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiștilor în agricultură în 

domeniul rural în stadiul actual (slaba eficiență economică a exploatărilor agricole 
nu permite angajarea în totalitate a specialiștilor existenți) 

 Promovarea insuficientă a zonei rurale și a produselor specifice 
 Diversificarea slabă a activităților economice în zona rurală 
 Lipsa unui piețe organizate de desfacere a produselor agricole 
 Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole 
 Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea și popularea infrastructurii 

zootehnice 
 Accesul redus la informații și servicii de consultanță alocate pentru aceste tipuri de 

servicii 
 Insuficiența activităților și serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale 

O
P

O
R

TU
N

IT
A
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 Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea unor programe de finanțare în 
agricultură si dezvoltare rurala 

 Inființarea unor organizații și asociații profesionale de sprijin a producătorilor 
 Crearea de noi locuri de muncă 
 Inființarea asociațiilor agricole 
 Creșterea veniturilor populației din agricultură 
 Impădurirea terenurilor agricole și neagricole 
 Valorificarea potențialului tradițional 
 Existența cadrului legislativ pentru înființarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole 
 Existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală 

A
M

EN
IN

TA
R

I 

 Slaba informare a producătorilor agricoli privind oportunitățile de finanțare prin 
accesarea fondurilor europene 

 Concurența importului de produse agroalimentare de pe piața UE 
 Cadru legislativ instabil 
 Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate 

din Fondurile Structurale FEADR 
 Eroziunea și degradarea calității solurilor ce pot conduce la scăderea randamentului 
 Capacități reduse de prelucrare a producției vegetale ce pot determina pierderi în 

perioadele de vârf de producție 

 

2. INFRASTRUCTURĂ 
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 Comuna Mateești are în administrație 3 sate: Mateești (reședința de comună), Greci, 
Turcești 

 Drumuri modernizate în procent de 37 % 
 Rețea de telefonie, internet și televiziune prin cablu existentă în localitate 
 Existența unei rețele de electricitate, realizată în totalitate 
 Existența rețelei de apă potabilă în procent de aproximativ 80% 
 Serviciu de salubrizare asigurat de SC. URBAN S.A. VALCEA 
 Eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă a legislației privind protecția 

mediului 
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 Infrastructura de transport slab dezvoltată 
 Inexistența rețelei de canalizare 
 Nu există rețea de alimentare cu gaze 
 Interesul scăzut al agenților economici în protecția mediului înconjurător 
 Insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea 

ambalajelor 
 Educația ecologică este superficială 
 Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de 

teren 

O
P

O
R
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A
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 Inființare rețea canalizare 
 Extindere rețea de alimentare cu apă 
 Asfaltare și reabilitare drumuri comunale și drumuri de interes local 
 Modernizare drumuri agricole 
 Extindere, etajare și mansardare sediu primărie 
 Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospeciala PSI, buldo-

excavator, volă, tractor cu remorcă și alte dotari) 
 Modernizare drumuri agricole 
 Imbunătățirea serviciilor de transport 
 Amenajarea spațiilor verzi din localitate 
 Consilierea și informarea populației pentru protecția mediului și colectarea selectivă 

a deșeurilor 

A
M
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 Lipsa resurselor financiare pentru finanțare și co-finanțarea proiectelor finanțate 
prin Fonduri Structurale 

 Lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor 
întreprinzători 

 Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate 
de Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura și mediu 

 Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului 

 
 

3. ECONOMIE 
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 Producțiile agricole pot fi utilizate ca surse de materii prime în industria alimentară 
 Intensificarea procesului de consultanță agricolă și de accesare a fondurilor 

europene prin camerele agricole 
 Exploatarea și prelucrarea lemnului 
 Creșterea animalelor 
 Potențial existent pentru obținerea de produse ecologice 
 Suportul administrației locale oferit noilor investitori 
 Comerț cu amănuntul de mărfuri alimentare și nealimentare, cât și cu diverse 

produse agricole și zootehnice (fructe, cereale, animale și păsări vii), articole de uz 
casnic și gospodăresc 
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 Inexistența unui sistem de control al calității produselor agricole 
 Lipsa pregătirii investitorilor locali pentru accesarea de proiecte europene 
 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de marketing 
 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii și pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare 
 Lipsa unei corelări între cererea și oferta de forță de muncă și investiții reduse în 

resursele umane 
 Informarea succintă cu privire la normele europene 
 Ponderea redusă a sectoarelor industriale cu tehnologii noi în domeniu de vârf 

O
P
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R
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A
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 Programe guvernamentale pentru sprijinirea inițiativelor locale, în special în 
domeniul dezvoltării agriculturii, zootehniei și a infrastructurii aferente 

 Reconversia unor capacități, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate 
condițiilor locale 

 Creșterea asistenței financiare din partea UE pentru IMM-uri, prin Fonduri 
Structurale 

 Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autorităților locale, cu investitori 
locali sau străini 

 Sprijinirea cetățenilor în obținerea subvențiilor destinate dezvoltării agriculturii 
 Dezvoltarea de parteneriate între autoritățile publice locale, societatea civilă și 

comunitatea de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de agrement 
 Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispoziția întreprinzătorilor 

locali, în vederea dezvoltării propriilor afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza 
unui acord avantajos pentru ambele părți 

A
M
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 Instabilitatea legislativă 
 Lipsa de receptivitate și flexibilitate a populației locale la cerințele pieței care 

determină decalaje economice mari, greu de recuperat 
 Reducerea ponderii populației active și îmbătrânirea acesteia 
 Scăderea continuă a producției prin scăderea productivității muncii 
 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în perspectivă 
 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită 

infrastructurii fizice și sociale neadecvate, raportat la potențialul comunei 
 Migrarea populației către alte zone mai dezvoltate sau către alte țări 

 

4.TURISM 
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 Existența condițiilor dezvoltării turismului rural 
 Popas turistic “Tărăncuța” – restaurant, cazare-mese festive, nunți, etc 
 Conservarea tradițiilor și ospitalitatea locuitorilor din mediul rural 
 Obiective incluse în lista monumentelor istorice ca monumente de interes local 
 Târg săptămânal mixt (duminica) 
 Eveniment “Intâlnire cu fiii satului”, organizat anual, toamna, la căminul cultural 

Mateești 
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P
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E  Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numărului de 

turiști pe teritoriul acesteia 
 Resurse financiare insuficiente 
 Criza puternică privind aspectele tehnice, financiare și educaționale cu care se 

confruntă în prezent turismul 
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  Promovarea turismului cultural-religios 

 Crearea de evenimente culturale care să devină tradiționale 
 Dezvoltarea și promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea tradițiilor 

locale și a interferenței diferitelor culturi în domeniu 

A
M

EN
IN

TA
R

I  Reacția redusă a mediului local la schimbările și provocările zilelor noastre, 
conducând la scăderea competitivității teritoriului comunei, în favoarea altor 
teritorii, considerate mai interesante de către turiști și investitorii în turism 

 Nerespectarea reglementărilor legale care are ca rezultat afectarea mediului, a 
zonelor protejate, poluarea mediului și a apelor 

 Migrarea turistică către alte regiuni cu un potențial mai bine dezvoltat și promovat 

 
 

5.EDUCAŢIE , CULTURĂ SI SANATATE 
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 In comună există 2 școli gimnaziale și 3 grădinițe 
 Existența în comună a unui cămin cultural situat chiar în centrul localității 
 Comuna deține și 9 biserici ortodoxe (2 în satul Greci, 3 în satul Turcești și 4 în satul 

Mateești) 
 Existența unui dispensar medical și a două cabinete medicale 
 Activități în domeniul asistenței sociale, deservite de personal calificat 
 Existența unui cabinet veterinar 
 Existența unei farmacii 
 Existența unei biblioteci, situată în centrul localității 
 Implicarea administrației locale în proiecte de modernizare sau reparații 
 Implementarea programelor de integrare a copiilor de alte etnii în unitățile 

învățământului obligatoriu 
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 Insuficiența cuprinderii școlarilor în învățămîntul liceal, deoarece în comună nu 
există liceu 

 Nivelul relativ redus al pregătirii școlare și respectiv profesionale a majorității 
locuitorilor comunei 

 Nivel scăzut al salariilor în învățământ 
 Fonduri insuficiente destinate asistenței medicale 
 Gama serviciilor oferite insuficientă pentru diferitele categorii de persoane 

defavorizate 
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 Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural 
 Amenajare baza sportivă Mateești 
 Modernizare dispensar uman Mateești 
 Reabilitare grădiniță sat Greci 
 Asigurarea condițiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor și a altor categorii 

de personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a școlii 
 Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a tinerilor, de 

exemplu ateliere protejate, birouri de consiliere, etc, în parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditați 

 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în localitate și creează 
locuri de muncă 

 Organizarea la nivel local a unor competiții sportive (concursuri/întreceri) pentru 
elevi pe diferite ramuri sportive 

 Realizarea de campanii de informare-educare-comunicare pe probleme de sănătate 
public 

A
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 Scăderea gradului de instruire școlară a populației tinere 
 Scăderea natalității datorită nesiguranței zilei de mâine 
 Accentuarea procesului de îmbătrânire a populației 
 Tendința de reducere a exigenței în procesul de evaluare didactică 
 Legislația din domeniu în continuă schimbare 
 Menținerea decalajelor între performanțele elevilor din mediul urban și mediul rural 
 Reacție nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse 
 Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active asistate 

 
 

6.RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII 
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 Populația comunei în număr de 3096 locuitori 
 Rata infractionalității extrem de redusă 
 Disponibilitatea de a muncii în condiții de motivare adecvată 
 Pe raza localității îsi desfășoara activitatea firme având ca domenii industria 

lemnului, panificație, construcții civile, transport marfă, agricultura, comert. 
 Repartizarea echilibrată a populației pe sexe 

P
U

N
C

T
E 

SL
A

B
E 

 Imbătrânirea populației 
 Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale, în general, și la fenomenul mobilității și reconversiei 
profesionale, în special 

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinatate, mai cu seamă a celor 
cu pregătire profesională înaltă 

 Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei 
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O
P

O
R

TU
N

IT
A

TI
 

 Posibilitatea accesării unor programe de finanțare guvernamentale pentru 
reconversie profesională și crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri 

 Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei 
 Implicarea autorităților locale în problemele comunității 
 Organizarea de cursuri de formare și reconversie profesională în comună 
 Imbunătățirea și perfecționarea competențelor profesionale a persoanelor adulte 

care activează în domeniile de bază ale zonei 
 Creșterea nivelului de pregătire profesională a forței de muncă 
 Implementarea unor proiecte care să stimuleze implicarea romilor în activități 

aducătoare de venit 

A
M

EN
IN

TA
R

I 

 Creșterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți 
 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte asupra pieței muncii, economiei locale 

și asistenței sociale în perspectivă 
 Estomparea tradițiilor locale, odata cu trecerea timpului 
 Migrarea forței de muncă 
 Amplificarea pregătirii teoretice a forței de muncă în detrimentul aspectelor 

aplicative 
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IV. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA 
 
 

 In cazul proiectarii  strategiilor pe termen lung trebuie să se ia în considerare cu foarte 

mare atenție capacitatea viitoare de atingere a tintelor prevazute.  Trebuie luat în calcul și 

faptul că rezultatul real nu poate fi prevăzut in totalitate deoarece situațiile neprevăzute pot și 

ele să exercite o influență importantă asupra lor, influienta ce poate fi favorabila sau 

nefrvorabila asupra tintelor de atins.  

 Obiectivele de dezvoltare ale comunei Mateești se pot realiza numai în condițiile unei 

strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, si funcție de 

aceasta, să se stabilească și structura nivelului de calificare si pregatire a celor ce trebuie să 

pună în valoare implementarea proceselor necesare atingerii strategiei proiectate, asigurându-

se totodată cu prioritate principii indispensabile unei dezvoltari durabile cum ar fi: 

Durabilitate- condiții mai bune de trai pentru toți locuitorii comunei dar în special pentru 

persoanele defavorizate, precum și un minim de condiții necesare pentru un trai decent, 

sănătatea și bunăstarea tuturor; 

Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național și chiar 

internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv; 

Sprijin financiar- să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface 

nevoile de investiții și dezvoltare; 

O bună administrare- reacția eficientă și efectivă la problemele comunității prin 

responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu societatea civilă. 

 Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabilă, sunt: 

 orientarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de 

muncă; 

 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunității, 

strategia și acțiunile sale; 

 sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții; 

 să determine eficientizarea managementului. 

 Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în considerare 

următoarele criterii:  

- coeziunea și solidaritatea cetățenilor 

- puterea comunei 

- dezvoltarea durabilă 

- obiective de calitate globale locale - integrare 
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 Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locală sunt legate de 

adoptarea unui anumit model de funcționare, care să poată fi luat ca sistem de referință în 

evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încât procesul de implementare a acesteia să poată fi 

monitorizat și evaluat de către toți partenerii implicați: 

- cetățenii și societatea civilă; 

- comunitatea economică și componentele ei majore (administrația, infrastructuri urbane, 

sisteme financiar-bancare, etc.); 

- tehnocrații (experți, evaluatori, auditori, tehnologi).  

 Cele trei procese de bază principale: social, economic și mediu vor fi completate de alte 

procese caracteristice comunei Mateești, procesele de urbanism și infrastructura, conturând un 

proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcțional, cu 

o viziune unitară integrată.  

 Acestea corespund domeniilor și sectoarelor definite încă în faza de evaluare a situației 

existente și a potențialului local. 

 Capacitatea strategiei și a planurilor de acțiune de a răspunde nevoilor actuale, utilizând 

eficient resursele existente și adaptându-se viziunii generațiilor tinere reprezintă, de asemenea, 

un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol. 

 Pentru fiecare domeniu planificarea strategică se face pe 3 niveluri: 

- nivel strategic - pe termen lung 

- nivel tactic - pe termen mediu 

- nivel de proiecte - pe termen scurt, eșalonat 

 In acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei Mateești pentru 

perioada 2015 - 2020 și se prefigurează tendințele pentru perioada următoare. 

 Această strategie se adresează în special comunității locale, care și-a arătat interesul 

pentru obiectivele ei și pe care le susținem, așa cum reiese din consultarea prin chestionar a 

locuitorilor comunei. 

 Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Mateești constau în: 

-       dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;  

-       protecția mediului;  

-       întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei;  

-       regenerare rurală. 

 Proiectarea strategiei pornește de la următoarele premise: 

 îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei (locuințe și locuri de muncă la 

standarde europene);  

 ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al construcțiilor, serviciilor și al 

imaginii în general;  
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 oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub 

forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor 

permanente între parteneri;  

 adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comună. De aceea, procesul de planificare 

trebuie să fie creativ, participativ și anticipativ. 

 Conform premiselor de formulare a strategiei și a perspectivelor de dezvoltare a 

comunei Mateești, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-un 

plan strategic să asigure un pachet de acțiuni ce vor duce la creșterea economică, creșterea 

bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității mediului de viață al 

comunității. 

 Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică 

datorată poziției geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activități 

economice/investiții. In acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creșterea gradului 

de atractivitate a comunei (prin îmbunătățirea imaginii, a calității vieții, prin revitalizare rurală) 

și facilități de atragere a firmelor private (prin investiții în infrastructură, oferta de terenuri și 

clădiri, servicii strategice, facilități fiscale, etc.) 

 Luând în considerare faptul că o comuna nu este un sistem închis, iar realizarea celor 

cinci obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la 

dezvoltare și/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum și realizarea 

programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii: 

 dezvoltarea durabilă, în așa fel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de 

cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatorilor 

de piață; 

 întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor publice în 

raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și cu 

cerințele populației;  

 schimb de experiență în scopul schimbului de informații între localități cu privire la 

utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de proiect);  

 realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între 

sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare 

a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului  și ale regiunii din care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de resurse energetice și 

materiale într-un ciclu natural; 
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 utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, respectiv emiterea de 

reglementări pentru eco-taxe și funcționarea utilităților publice în sistem de piață, 

evaluarea investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu 

la întocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului în sectorul energetic;  

 design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele 

de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, 

orientarea spațială a clădirilor, "structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficiența 

energetică;  

 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, ori pentru a 

recupera moștenirea culturală a unei comunități și/sau tradițiile întregii comunități locale; 

 evitarea multiplicării serviciilor publice, care nu servesc unei nevoi locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în 

baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială;  

 analiza capacității tehnice de execuție; 

 evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane; 

 evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obținute; 

 identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia;  

 corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității; 

 evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității municipalități de a asigura accesul 

acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază; 

 protecția mediului; 

 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 

program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiții, 

dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare; 

 asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații topografice, informații 

statistice privind economia locala și regională, regulamentul de urbanism, planul de 

urbanism general și planurile de urbanism zonal). 

 
 
OBIECTIVE GENERALE 
 
 Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei sunt: 
- protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 
Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate; 
-  optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună; 
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- garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la infrastructura 
(apa, canalizare, gaze, căi de transport, telefonie); 
- reabilitarea și modernizarea școlilor conform standardelor europene; 
- luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea 
ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investitionale.  
- asigurarea condițiilor pentru păstrarea tradițiilor locale; 
- respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform planului de 
urbanism general, ca instrument de planificare spațial. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
Agricultură și dezvoltare rurală: 
- dezvoltarea și diversificarea economiei rurale 
-varietatea activităților în domeniile agricole și zootehnice generatoare de venit la bugetul local 
-sprijinirea organizării de asociații ale producătorilor comunei pentru a beneficia de 
oportunitățile care decurg din aceasta; 
-înființare de puncte de colectare și desfacere a fructelor și legumelor rezultate din activitate; 
-realizarea unei piețe de desfacere și a unui târg comunal. 
 
Infrastructura: 
-conservarea și întreținerea mediului natural; 
-reabilitarea și modernizarea infrastructurii pentru crearea condițiilor de dezvoltare a turismului 
și asigurarea facilităților de urbanism pentru toți locuitorii comunei. 
 
Transport: 
-reabilitarea și modernizarea străzilor comunei și a drumurilor adiacente care deservesc 
nevoilor curente ale locuitorilor și activităților economice 
-amenajarea și modernizarea drumurilor agricole din extravilanul localității care deservesc 
exploatațiile agricole sau asigură legături cu alte drumuri de interes public 
 
Utilități: 
-extinderea rețelei de alimentare cu apă; 
-realizarea rețelei de canalizare si de epurare a apelor uzate; 
-dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență 
-lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de iluminat public în satele aparținătoare 
-renovarea clădirilor care aparțin de patrimoniu și punerea în valoare a acestora 
 
Sănătate: 
-dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate; 
-educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de 
timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea și promovarea modului de viață 
sănătos. 
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Mediu: 
-realizarea stației de epurare și tratare a apelor reziduale; 
-informarea locuitorilor comunei asupra consecințelor produse de deversarea apelor uzate în 
locuri neamenajate; 
-preîntâmpinarea consecințelor negative ale anumitor acțiuni ale locuitorilor comunei asupra 
mediului pentru conservarea calității acestuia; 
-folosirea cu măsură a resurselor de apă 
-stabilizarea terenului în zona alunecărilor existente; 
-prevenirea alunecărilor de teren prin împădurirea terenurilor neproductive; 
-realizarea unui parc cu dotări de agrement 
 
Economie: 
-stimularea persoanelor care nu sunt încadrate în activitate prin crearea unor programe de 
ocupare a posturilor în comună; 
-stimularea dezvoltării economice în vederea atragerii de venituri la bugetul local. 
-promovarea de programe si proiecte de catre agricultori in scopul accesarii de fonduri FEADR. 
 
Comerț și servicii: 
-mărirea numărului de întreprinderi mici și mijlocii pentru a oferi populației zonei o gamă cât 
mai largă de servicii; 
 
Mediul de afaceri: 
-sprijinirea întreprinzătorilor locali pentru dezvoltarea serviciilor și activităților productive din 
comună. 
 
Turism și sport: 
-susținerea activităților locale prin măsuri eficiente de marketing; 
-reabilitarea și conservarea capitalului turistic; 
-pregătirea resurselor umane; 
-realizarea unui complex sportiv 
 
Educație și cultură: 
Invățământ: 
-reabilitarea și modernizarea școlilor pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de 
învățământ 
-accesul liber la sistemul educațional perfermant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural; 
-sprijinirea permanentă a calității procesului de învățământ; 
-crearea unui mediu favorabil populației care dorește să se perfecționeze ; 
-crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de actul educațional; 
-îndrumarea școlilor pentru formarea profesională. 
 
Cultura: 
-împărtășirea obiceiurilor și tradițiilor generațiilor viitoare în scopul păstrării acestora 
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-reabilitare cămin cultural  
-organizarea evenimentelor socio-culturale în spațiile special amenajate pentru activități de 
cultură și artă 
 
Resurse umane:  
Populația: 
-crearea de condiții familiilor tinere care doresc să locuiască în comună; 
-aplicarea unui management corespunzător administrării forței de muncă; 
 
Piața muncii: 
-crearea unui număr suficient de locuri de muncă care să acopere un număr variat de domenii 
de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; 
-sprijinirea persoanelor care se află în șomaj pentru a-și găsi un loc de muncă. 
 
Servicii sociale: 
-întărirea legăturilor interinstituționale și cele cu societate civilă, ONG și realizarea de 
parteneriate publice-private 
-îmbunătățirea și extinderea sistemului de servicii de asistență socială și comunitară pentru 
populația comună. 
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V. PROGRAM DE INVESTIȚII 
 
 
 Din inventarul public al localității unde sunt cuprinse imobile de inventar ce cuprind în 
mare parte imobile din proprietatea publică sau privată a primăriei, majoritatea dintre acestea 
necesită lucrări de investiții pentru modernizare, reabilitare, extinderi, lucrări de amenajare și 
îmbunătățiri funciare pentru amenajare torenti.  
 Toate aceste lucrări se pot realiza numai pe bază de proiectare cuprinzând teme de 
proiectare, elaborare de studii de fezabilitate, proiecte tehnice cu detalii de execuție, lucrări 
geo, topo, cadastru funciar, evaluări economice, expertize tehnice, consultanță, achiziții publice 
și alte lucrări specifice în funcție de specificul și natura obiectivului ce face obiectul investiției. 
 Din situația nr.1, privind programul de investiții prognozat pe perioada 2015-2020 se 
evidențiază: 

- Prezentarea denumirii obicetivului cuprins în inventarul primăriei 
- UM: exprimă unitatea de măsură a capacității fizice a obiectivului 
- Anul înființării obiectivului: pune în evidență data de înființare a obiectivului 
-    Lucrări propuse: este prezentată o scurtă descriere a lucrărilor propuse a se realiza 

prin programul de investiții 
- Stadiul actual: reflectă stadiul și nivelul actual al documentației de avizare-

proiectare sau al execuției lucrărilor de modernizare-extindere 
- Investiția specifică: reprezintă investiția specifică raportată la unitatea de masură 

a capacității obiectivului. Are rol indicativ in dimensionarea extimativa a volumului de investitii 
- Valoarea estimativă a investiției se poate estima din studii de SF sau PT dacă 

există sau pe baza investiției specifice din standard de cost similare realizate. 
 Din situația nr. 2, programul de investiții pe surse de finanțare pe perioada 2015-2020, 
se evidențiază programul de investiții al perioadei, defalcat pe posibile surse preliminate a fi 
realizată investiția. 
 Din sursele potențiale de finanțare, evidențiem că bugetul local dispune de o capacitate 
redusă de finanțare. Din veniturile totale realizate de localitate, ponderea cea mai ridicată este 
alocată funcționării și întreținerii în funcție a activităților curente ale comunității. Alocare de 
investiții din bugetul local pentru programul de investiții este foarte mică și acoperirea acestora 
rămâne pe seama bugetului de stat și a accesării de proiecte pe fonduri europene 
nerambursabile sau pe cooperări în limitele legislației în vigoare. 
 Ca politică strategică locală se va aborda includerea în programul de acțiune pentru 
perioada următoare includerea în buget a cheltuielilor pregătitoare pentru pregătirea de 
proiecte de investiții, astfel încât acestea să corespundă cu cerințele de prezentare a 
documentațiilor privind cerințele de finanțare. In acest sens se impun a fi realizate: 

- teme și studii de prefezabilitate 
- studii geologice și ridicări topografice 
- expertize tehnice 
- cadastru funciar și imobiliar 
- studii de impact 
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- studii pentru avize, acorduri, necesare autorităților avizate 
- studii de fezabilitate specializate și profilate pe structura fondului ce va fi propus 

pentru accesare 
- cererea de finanțare ce presupune pregătirea și asamblarea întregii documentații 

necesare accesării fondurilor de finanțare 
 Situatia nr.3 , programul de investiții defalcat pe ani 
 O investiție, în funcție de natura, complexitatea și sursa de finanțare, se poate realiza pe 
un an sau pe mai mulți ani. De regulă, majoritatea investițiilor de infrastructură rurală se 
realizează pe parcursul mai multor ani, în funcție și de capacitatea sursei de finanțare și 
totodată de capacitatea de mobilizare a constructorului și a modului de asigurare a avizelor de 
către beneficiar. 
 Repartizarea programului de investiții pe ani depinde de următorii factori: 

- de perioada maximă a acordării sprijinului financiar asigurată de fondul 
finanțator. De regulă, perioada de implementare a unui proiect este cuprinsă între 2-3 ani 

- de perioada de început condiționată de existența tuturor avizelor, acordurilor și 
autorizațiilor de construcții 

- de durata autorizației de construcții 
- de modul de asigurare a surselor de finanțare pe parcursul executării lucrărilor, 

de existența permanentă a unui cash flow pozitiv al proiectului 
- de capacitatea tehnică și financiară a executantului, de a nu se bloca pe parcursul 

execuției proiectului, fiind necesară reeșalonarea graficului de execuție. 
 Printr-un mod de fundament cât mai realist a celor 3 situații se poate aprecia care este: 

- capacitatea tehnică și financiară a unităților administrativ teritoriale  de a asigura 
un program de investiții astfel încât să conducă la asigurarea bunăstării comunității 

- la nivel UAT trebuie organizată capacitatea de pregătire și promovare proiecte 
pentru obiectivele din inventar ce necesită modernizare-dezvoltare 

- permanent să se cunoască de conducerea UAT programele de depunere, cereri 
de finanțare pe specificul obiectivelor din inventar 

- UAT să facă parte dintr-un GAL finanțat prin programul LEADER, program lansat 
de FEADR, unde se pot accesa fonduri atât pentru investiții publice, cât și investiții private, în 
sprijinul dezvoltării durabile a localității. 
 Programul de investiții aferent inventarului public prognozat pe perioada 2015-2020, la 
data elaborării stategiei mai are unele necunoscute și coordonate nedefinite privind modul de 
asigurare a surselor potențiale de finanțare prezentate în situația nr. 2 precum și a perioadei de 
realizare a programului de investiții pe ani calendaristici. 
 Astfel, programul de investiții, pe măsură ce consiliul local va identifica și stabili sursele 
de finanțare, programe locale, alocări financiare, bugetare, proiecte aprobate pe fonduri 
nerambursabile sau din alte surse, va deveni un instrument de lucru pentru dezvoltarea 
localității.
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SITUATIA 1 
Programul de investitii prognozat intre perioada 2015-2020 

Nr. 
crt 

Denumire 
obiective 

U.M. Capacitate 
fizica 

Anul 
infiintarii 
obiectivului 

Lucrari 
propuse 

Stadiul 
actual 

Investitie 
specifica 
euro/UM 

Valoare 
estimativă 
investitie-
euro 

Observatii  

1.  Înfiintare retea 
canalizare 

ml 15.000 2015 Infiintare  SF 135 
euro/ml 

2.000.000  

2.  Stație de 
tratare și 
epurare a 
apelor uzate 

buc. 1 2015 Construire SF 270.000 
euro/buc 

270.000  

3.  Extindere 
retea de 
alimentare cu 
apa 

km 10 2015 Extindere  - 20.000 
euro/km 

200.000  

4.  Asfaltare si 
reabilitare 
drumuri 

km 20 2016 Asfaltare/reabi
litare 

PT 100.000 
euro/km 

2.000.000  

5.  Modernizare 
drumuri 
agricole 

km 5 2017 Modernizare - 100.000 
euro/km 

500.000  

6.  Extindere si 
reabilitare 
sediu primarie 

mp 285 2015 Extindere, 
reabilitare, 
mansardare 

PT 530 
euro/mp 

150.000  

7.  Reabilitare 
gradinita sat 
Greci 

mp 200 2015 Reabilitare PT 1000 
euro/mp 

200.000  

8.  Constructie 
sala de sport 

mp 200 2016 Construcție - 750 
euro/mp 

150.000  

9.  Amenajare mp 7.500 2015 Amenajare PT 15 100.000  
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baza sportiva euro/mp 

10.  Modernizare 
dispensar 
medical 

mp 270 2016 Modernizare - 370 
euro/mp 

100.000  

11.  Reabilitare, 
modernizare si 
dotare camin 
cultural  

mp 607 2015 Reabilitare, 
modernizare, 
dotare 

PT 1235 
euro/mp 

750.000  

12.  Dotare cu 
echipamente, 
calculatoare 
Școala 
Gimnazială 
Mateești și 
Școala 
Gimnazială 
Turcești 

buc. 2 2016 Dotare - 10.000 
euro/buc 

20.000  

13.  Amenajare 
șanțuri și 
rigole în satele 
Greci, 
Mateești, 
Turcești 

m.l. 15.000 2017 Amenajare - 3,5 
euro/ml 

50.000  

14.  Înființare 
trotuare în 
satele 
Mateești și 
Turcești 

m.l 2.000 2017 Înființare - 25 
euro/ml 

50.000  

15.  Construire 
Piață 
agroalimenta-

Buc. 1 2016 Construire - 100.000 
eruo/buc 

100.000  
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ră 

16.  Înființare 
parcuri pentru 
copii în satele 
Mateești și 
Turcești 

Buc. 2 2016 Înființare - 25.000 
euro/buc 

50.000  

17.  Dotarea cu 
utilaje și 
echipamente 
pentru 
Serviciul de 
gospodărie 
comunală și 
salubritate 

Buc. 1 2017 Dotare - 10.000 
euro/buc 

10.000  

18.  Efectuarea de 
lucrări de 
modernizare și 
renovare a 
Bisericilor din 
satele Greci, 
Mateești, 
Turcești 

Buc. 6 2015 Modernizare/ 
renovare 

- 35.000 
euro/buc 

200.000  
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SITUATIA 2 
Programul de investitii pe surse de finantare pe perioada 2015-2020 

 

Nr. 
crt 

Denumire obiectiv Anul 
infiintarii 
construc
tiei 

Valoare 
estimativa 
investitie – 
euro 

Surse potentiale de finantare Observatii  

Buget local Buget de 
stat 

Fonduri 
structurale 

Credite 
bancare 

Parteneri/sponsorizari 

1.  Infiintare retea 
canalizare 

2015 2.000.000 2 %  98 %    

2.  Stație de tratare 
și epurare a 
apelor uzate 

2015 270.000 2 %  98 %    

3.  Extindere retea 
de alimentare cu 
apa 

2015 200.000 50 % 50 %     

4.  Asfaltare si 
reabilitare 
drumuri 

2016 2.000.000 10 %  90 %    

5.  Modernizare 
drumuri agricole 

2017 500.000   100 %    

6.  Extindere si 
reabilitare sediu 
primarie 

2015 150.000 100 %      

7.  Reabilitare 
gradinita 

2015 200.000   100 %    

8.  Constructie sala 
de sport 

2016 150.000   100 %    

9.  Amenajare baza 
sportiva 

2015 100.000 100 %      

10.  Modernizare 
dispensar 

2016 100.000   100 %    
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medical 
 

11.  Reabilitare, 
modernizare si 
dotare camin 
cultural  

2015 750.000 15 % 85 %     

12.  Dotare cu 
echipamente, 
calculatoare 
Școala 
Gimnazială 
Mateești și 
Școala 
Gimnazială 
Turcești 

2016 20.000   100 %    

13.  Amenajare 
șanțuri și rigole în 
satele Greci, 
Mateești, 
Turcești 

2017 50.000 10 %  90 %    

14.  Înființare 
trotuare în satele 
Mateești și 
Turcești 

2017 50.000 10 %  90 %    

15.  Construire Piață 
agroalimentară 

2016 100.000  100 %     

16.  Înființare parcuri 
pentru copii în 
satele Mateești și 
Turcești 
 

2016 50.000 100 %      
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17.  Dotarea cu utilaje 
și echipamente 
pentru Serviciul 
de gospodărie 
comunală și 
salubritate 
 

2017 10.000   100 %    

18.  Efectuarea de 
lucrări de 
modernizare și 
renovare a 
Bisericilor din 
satele Greci, 
Mateești, 
Turcești 

2015 200.000   100 %    
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SITUATIA 3 
Program de investiții defalcat pe ani 

Nr. crt Denumire obiective Valoarea 
estimativă 
euro 

Din care : perioada preliminata pe anii 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 In 
continuare 

1.  Infiintare retea 
canalizare 

2.500.000  1.000.000  10000
00 

 5000
00 

 

2.  Stație de tratare și 
apurare a apelor uzate 

270.000  70000 200000     

3.  Extindere retea de 
alimentare cu apa 

200.000 100.000 100.000      

4.  Asfaltare si reabilitare 
drumuri 

2.000.000  1.000.000 1.000.000     

5.  Modernizare drumuri 
agricole 

50.000  20.000 20.000 10.000    

6.  Extindere si reabilitare 
sediu primarie 

150.000 50.000 100.000      

7.  Reabilitare gradinita 200.000 50.000 150.000      

8.  Constructie sala de 
sport 

150.000  50.000 100. 
000 

    

9.  Amenajare baza 
sportiva 

100.000 50.000 5.000      

10.  Modernizare 
dispensar medical 

100.000  50.000 50.000     

11.  Reabilitare, 
modernizare si dotare 
camin cultural  

750.000  300.000 450. 
000 

    

12.  Dotare cu 
echipamente, 

20.000  15.000 5.000     



COMUNA MATEESTI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

55 
 

calculatoare Școala 
Gimnazială Mateești și 
Școala Gimnazială 
Turcești 

13.  Amenajare șanțuri și 
rigole în satele Greci, 
Mateești, Turcești 

50.000   20.000 30.000    

14.  Înființare trotuare în 
satele Mateești și 
Turcești 

50.000   25.000 25.000    

15.  Construire Piață 
agroalimentară 

100.000  30.000  70.000     

16.  Înființare parcuri 
pentru copii în satele 
Mateești și Turcești 

50.000  15.000 15.000 20.000    

17.  Dotarea cu utilaje și 
echipamente pentru 
Serviciul de 
gospodărie comunală 
și salubritate 

10.000   5.000 5.000    

18.  Efectuarea de lucrări 
de modernizare și 
renovare a Bisericilor 
din satele Greci, 
Mateești, Turcești 

200.000 50.000 50.000 50.000     
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 La nivelul localității se impune consultarea membrilor acestora privind direcțiile de 
acțiune a dezvoltării strategice prin consultarea tuturor partenerilor sociali din comunitate 
privind: 

- Identificarea priorităților în investiții pentru obiectivele din inventarul public și 
privat al primăriei 

- Consultarea sectorului privat prin promovarea programului LEADER, în scopul 
identificării de proiecte care să conducă la consolidarea solicitantului, crearea de avantaje la 
nivelul comunității prin crearea de locuri de muncă, creșterea gradului de utilizare a fondului 
funciar, crearea de bunuri și servicii la nivelul comunității, etc. 
  Prin acțiunile de promovare a programului LEADER și de prezentare a oportunităților de 
finanțare, se vor înregistra și procesa cererile sectorului privat privind solicitarea de proiecte de 
investiții. 
  Aceste cereri vor fi analizate pe domenii și grupe de activitate în concordanță cu regulile 
de grupare din PNDR 2014-2020 pe măsuri și submăsuri de finanțare. Prin prelucrarea 
solicitărilor rezultate din acțiunile de promovare a programului LEADER, se va obține un prim 
program privind necesarul de investiții identificat în sectorul privat. Acest program va sta și la 
baza strategiei de dezvoltare a GAL-ului din care va face parte comuna Mateești, în sensul 
fundamentării alocațiilor financiare pe măsuri și submăsuri de finanțare. 

- Consultarea sectorului ONG (organizații nonprofit și neguvernamentale, 
organizații ale societății civile) în scopul cunoașterii prioritățlor acestora, cu predirecție pentru 
informare și difuzare de cunoștințe pe domeniile sanitar, învățământ, asistență socială, formare 
fermieri, etc. 

- Consultarea persoanelor fizice-agricultori, care obțin venituri din agricultură, a 
tinerilor proveniți din exploatații agricole individuale ce doresc să se instaleze ca șef de 
exploatație sau să promoveze proiecte de accesare pentru modernizarea propriilor exploatații. 
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VI. PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU  

DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 

 

1. CONSIDERATII GENERALE 

 Planul Local de Acțiune (PLA) este un instrument de planificare și implementare a 

potentialilor investitii și conține un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-

un termen determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul 

de realizare a planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat 

pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

 Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care 

utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine 

definită. 

 Periodic, PLA va fi revizuit, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluția 

macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de 

opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale 

mai scurte, cu atât marja de eroare în privința evaluării resurselor la un proiect este mai mică, 

având în vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate 

în calcul la o prognoza economică se multiplică. 

 Planul Local de Acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 

comunei Mateești, reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării comunității 

locale pentru atingerea unor parametri specifici societății moderne, astfel ca durabilitatea să 

devină punctul forte al acesteia. 

 Dimensiunile dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu și tehnologice au fost 

analizate în cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar 

obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referințe pentru 

dezvoltările ulterioare. 

 Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Mateești reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării comunității locale 

pentru atingerea unor parametri specifici societății moderne. 

 Scopul Planului de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri și proiecte 

necesare fazei de planificare și implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât 

procesul să poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru comuna 

Mateești. 
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 Necesitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor 

care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

 La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte 

astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităților)  

b. Planul de executare (implementarea activităților)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităților).  

 Pentru a avea o dezvoltare coerentă, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 

● Administrația Locală - prin Instituția Primarului și Consiliului Local, care trebuie să-și 

replanifice dezvoltarea instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar 

planului de acțiune 

● Comunitatea Locală – cetățeni și organizații, actori principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine și participare activă;  

● Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, ca și suport financiar și logistic (informații și 

tehnologii moderne).  

 

Planul de acțiune cuprinde:  

 programul de management, care planifica  o serie de activități de organizare și inițiere a 

implementării, apoi urmărind evoluția implementării să ia măsurile cuvenite. 

 modul de implementare în care competențele și atribuțiile sunt grupate pe  structuri de 

implementare grupate pe funcții ale structurii manageriale: previziune, organizare, 

coordonare, antrenare 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul unității de management. 

Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorității de realizare a 

obiectivelor și măsurilor programate conform criteriului presiune - stare - răspuns.  

 Acest criteriu se aplică astfel:  

- se măsoară presiunea necesității îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul inițial; 

această presiune se cuantifică pe nivelurile maximă, medie, mică;  

- se evaluează situația inițială, de fapt, stadiul în care se află acțiunea (studiu de fezabilitate, 

studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.); 

- se presupune aplicarea măsurii; 

- se măsoară starea ipotetică finală, sf, care se cuantifică sub formă de răspuns;  

  Planul Local de Acțiune, prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de 

planificare și implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi 

evaluată continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin 

indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilității) selectionați ca relevanți pentru 
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comuna Mateești. Utilitatea unui plan de acțiune este data de amploarea și complexitatea 

acțiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a comunei. 

 Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Mateești, suportul necesar trebuie să 

fie asigurat de către: 

1.   Primarul și Consiliul Local, care trebuie să-și replanifice dezvoltarea instituțională pentru 

acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Acțiune; 

2.  Comunitatea Locală – cetățeni și organizații, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine și participare activă; 

3.   Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, drept suport financiar și logistic 

(informații și tehnologii moderne). 

 

 Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Funcția de previziune - cuprinde activități care privesc: 

®    realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor și 

mijloacelor de realizare pe anii 2015 - 2020 

®    întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare și 

realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 

®    elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 

marketing, analize cost beneficiu etc. care să fundamenteze modalitățile și mijloacele necesare 

pentru realizarea obiectivelor 

2. Funcția de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuții și 

responsabilități, de legare de competențe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: 

persoane individuale, agenți economici, grupuri și comitete, primărie, comisii de specialitate din 

consiliul local. 

3. Funcția de coordonare- cuprinde activitățile prin care se armonizează hotărârile, deciziile și 

acțiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul 

funcțiilor de mai sus (previziune și organizare). 

4. Funcția de antrenare- cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor, a structurilor 

constituite și a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de 

dezvoltare locală. 

5. Funcția de control și evaluare -cuprinde activitățile prin care performanțele obținute sunt 

măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea gradului de avansare a 

programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină 

abateri de la planificare și se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor și pentru 

continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.  
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2. PRINCIPII ȘI CONDITII 

 Pentru realizarea Planului Local de Acțiune, primarul comunei Mateești, ca autoritate 

publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de decizie și 

execuție, aceasta presupune atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și 

mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar 

și analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. 

     Rezolvarea problemelor curente, cât și a celor ce vor apărea în viitor depinde în foarte 

mare măsura de gradul de competență al conducerii administrației publice locale. 

     Materializarea capacității instituționale este un proces de durată în care administrația 

publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față de 

accesul cetățenilor la activitatea administratiei. 

     In acest sens o principală preocupare a managerului primăriei a fost de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 

3. OBIECTIVE GENERALE 

 Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Mateești sunt: 

-  Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze, energie electrică și canalizare) a 

tuturor locuitorilor și al consumatorilor economici din comună; 

-  Reabilitarea și modernizarea în conformitate cu necesitățile și standarde europene a școlilor; 

-  Optimizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie; 

-  Protecția mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

-  Garantarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în zootehnie și agricultură 

prelucrarea lemnului; 

-  Combaterea excluderii și dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunități 

investiționale. 

 

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 

     Condițiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susținerea și 

participarea activă, respectarea legilor și onorarea obligațiilor primăriei comunei, precum și 

implicarea cetățenilor la luarea deciziilor în ceea ce privește rezolvarea propriilor probleme.  

 Administrația Publică Locală, fiind o interfață între cetățean și instituțiile statului, 

trebuie să elaboreze si să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei 

locale reale și consolidarea cadrului instituțional. 
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Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

-  susținerea dezvoltării comunității în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei; 

-  sprijinirea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apă, gaze 

naturale, energie electrică, etc.) ; 

-  creșterea responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere pentru respectarea limitelor 

stabilite de cheltuieli și utilizarea economică a alocațiilor bugetare; 

-  verificarea strictă a bugetului local și distribuirea lui în mod eficient; 

-  adaptarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 

 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

-  organizarea de licitații pentru achiziționarea de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile 

instituțiilor bugetare din banii publici; 

-   reducerea creșterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de personal 

angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 -  reevaluarea întregului sistem de servicii publice și transmiterea unor activități către sfera 

privată. 

 

Consolidarea finanțelor publice: 

-  asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităților social-economice 

și culturale ale populației, pentru dezvoltarea comunei; 

-  întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii și menținerea 

echilibrului bugetar; 

-  constituirea de fonduri extrabugetare pentru susținerea unor programe de interes local; 

-  susținerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creștere a economiei de piață. 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

-  sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale; 

-  participarea la proiecte investiționale comune cu sectorul economic în domeniile social, 

cultural și de mediu. 

 Consolidarea managementului administrației publice locale constă în: 

a. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

-  Preocuparea primăriei comunei Mateești pentru pregătirea continuă a funcționarilor publici 

pe domeniile prioritare dezvoltării comunei. 

b. Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională 

-  Stabilirea necesităților și oportunităților de instruire; 
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-  Corelarea necesităților cu potențialul uman existent; 

-  Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

c. Folosirea eficientă a resurselor umane 

-  Stabilirea regulamentului de organizare și funcționare a personalului și a regulamentului de 

ordine interioară; 

-  Personalul trebuie să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

d. Creșterea responsabilității și a independenței profesionale 

-  Responsabilitatea  funcționarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 

-  Conștientizarea importanței activității fiecărui angajat; 

-  Transparența funcționării sistemului instituțional pentru fiecare angajat; 

-  Acordarea de stimulente financiare în funcție de eficiența și competivitatea activităților 

depuse. 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administrație și cetățean 

-  Serviciul public trebuie să fie orientat în folosul cetățeanului; 

-  Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntați cetățenii și agenții economici; 

-  Intărirea și extinderea cadrului de participare a societății civile la procesul decizional; 

-  Crearea unei strategii de comunicare operativă cu cetățenii; 

-  Implementarea unui sistem de management al calității.    

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calității serviciilor publice 

-  Administrarea eficientă a banilor publici; 

-  Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte și programe cu finanțare nerambursabilă; 

-  Cheltuirea eficientă a veniturilor. 

g. Dezvoltarea managementul informațiilor 

-  Corelarea și integrarea bazelor de date din instituție; 

-  Analizarea nevoilor în domeniul software. 

 

5. PROIECTIA FINANCIARĂ 

 Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului în 

care se implică, oricât de interesantă și de inovatoare este realizarea unui proiect. De aceea, 

trebuie acordată toată atenția documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului 

prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate și proiectului tehnic (evoluția estimată a 

veniturilor și cheltuielilor pentru următoarea perioadă de timp - de regulă următorii câțiva ani, 

indicatori de rentabilitate etc.). 

 Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 

comunității locale. 
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 Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenție și monitorizat pe tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului 

nu vor avea o structura omogenă și, din acest motiv, trebuie să se facă distincția între diferitele 

destinații ale resurselor de care dispune primaria comunei Mateești. 

 O primă distincție importantă este cea dintre cheltuielile inițiale - care vor fi efectuate 

pentru a pune în miscare noul proiect - și cele aferente realizării efective a proiectului.  

 Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada inițială. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este și mai îndepărtată în timp 

fața de momentul întocmirii studiului de fezabilitate și/sau proiectului tehnic.  

 Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli și să se 

determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  

 In cazul în care acest moment este mai îndepartat în realitate decât s-a presupus inițial, 

s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se previzionează 

cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine și mărimea resurselor necesare.  

 Un volum prea mare va ține resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea 

redus creează riscul unor întreruperi forțate ale realizării proiectului. Va trebui să se poată 

justifica nivelul pentru care s-a optat. 

 Datele referitoare la veniturile și cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilității proiectului. In aprecierea acestei rentabilități este bine să se evalueze cum vor 

arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  

 De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de 

realizat datorită schimbărilor legislației. Din aceeași cauză, bugetul local pe următorii 6 ani nu se 

poate exprima exact.  

     Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependență față de bugetul de stat și 

necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de 

funcționare. 
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VII. VIZIUNEA COMUNITARĂ 

 Viziunea cetățenilor comunei Mateești este în spritul dezvoltării  zonei din punct de 

vedere economic și social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investițiilor și 

investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban și 

punerea în valoare a poziționării geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător. 

 Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale implicate în 

procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, care au fost exprimate 

prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale 

comunei. 

     Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 150 de chestionare cetățenilor 

comunei Mateești din județul Vâlcea pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile 

de dezvoltare ale comunei pe următorii 6 ani. 

 Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt sintetizate mai 

jos:  
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SONDAJ PRIVIND CONSULTAREA MEMBRILOR COMUNEI DESPRE PROGRAMUL STRATEGIC DE 
INVESTITII AL LOCALITATII 

 
 

Gradul de prioritate  
(ordinea priorităților este cotată de la 1 ca fiind cel mai prioritar până la gradul 5) 

Nr. crt Investiții  1 2 3 4 5 Fără 
răspuns 

1.  Înființare rețea canalizare X      

2.  Stație de tratare și epurare a apelor uzate X      

3.  Extindere rețea de alimentare cu apă X      

4.  Asfaltare și reabilitare drumuri  X     

5.  Modernizare drumuri agricole   X    

6.  Extindere și reabilitare sediu primărie X      

7.  Reabilitare grădiniță X      

8.  Construcție sală de sport  X     

9.  Amenajare bază sportivă X      

10.  Modernizare dispensar medical  X     

11.  Reabilitare, modernizare și dotare cămin 
cultural  

X      

12.  Dotare cu echipamente, calculatoare Școala 
Gimnazială Mateești și Școala Gimnazială 
Turcești 

 X     

13.  Amenajare șanțuri și rigole în satele Greci, 
Mateești, Turcești 

  X    

14.  Înființare trotuare în satele Mateești și Turcești   X    

15.  Construire piață agroalimentară  X     

16.  Înființare parcuri pentru copii în satele 
Mateești și Turcești 

 X     

17.  Dotarea cu utilaje și echipamente pentru 
Serviciul de gospodărie comunală și salubritate 

  X    

18.  Efectuarea de lucrări de modernizare și 
renovare a Bisericilor din satele Greci, 
Mateești, Turcești 

X      

19.  Alte propuneri       
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 Sondajul de opinie privind consultarea membrilor comunității despre prioritățile din 
programul strategic de investiții, la care au participat 150 de intervievați selectați din arealul 
localității pe criterii de vârstă, mediu social, sex, categorii profesionale, acoperă 6.15% din 
populația în vârstă de peste 18 ani. 
 Chestionarul a avut ca scop supunerea atenției publice a priorităților din programul de 
investiții al localității ce cuprinde 19 obiective, cu posibilitatea ca poziția 19 sa fie detaliată cu 
alte priorități de care comunitatea ar avea nevoie și care nu sunt cuprinse în cele 18 poziții 
nominalizate. 
 Din prelucrarea chestionarelor și centralizarea acestora conform centralizatorului 
anexat, rezultă că obiectivele cu gradul 1 de prioritate la care au răspuns cei mai mulți 
respondenți sunt: 
1. Înființare rețea canalizare 
2. Stație de tratare și epurare a apelor uzate 
3. Extindere rețea de alimentare cu apă 
4. Extindere și reabilitare sediu primărie 
5. Reabilitare gradiniță 
6. Amenajare bază sportivă 
7. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 
8. Efectuarea de lucrări de modernizare și renovare a Bisericilor din satele Greci, Mateești, 
Turcești 
 6 obiective sunt cu gradul 2 de prioritate, iar la gradul 3 sunt încadrate 4 obiecte. Toate 
obiectivele din programul de investiții sunt cuprinse în primele 3 poziții, de unde rezultă că 
toate proiectele propuse sunt considerate a fi prioritare. 
 
 Rezultatele aferente procesului de consultare vor oferi date și informații necesare 
procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a localității, a formulării propunerilor de 
proiecte pentru teritoriul GAL din care va face parte comuna Mateesti. 
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VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 
 

PROIECT NUMĂRUL 1 

INFIINTARE RETEA CANALIZARE 

CARACTERISTICI FIZICE: Inființare rețea canalizare, capacitate fizică 15.000 ml 
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

2.500.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte 
benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin: 

- vor fi revigorate domenii ca proiectarea și 
construcțiile 
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- zona va deveni mai atractivă pentru investitori 

REZULTATELE OBȚINUTE: Accesul populației la infrastructura edilitară 
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației 
Imbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei 
Scaderea factorului de poluare 
Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi 
inundațiile 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Turiștii care tranzitează zona 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 2 

STATIE DE TRATARE SI EPURARE A APELOR UZATE 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

270.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Construire stație de tratare și epurare a apelor uzate în 
vederea atingerii următoarelor obiective: 
-utilizarea eficientă a resurselor de apă 
-asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile 
-asigurarea calității corespunzatoare a apei potabile 

REZULTATELE OBȚINUTE: Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației 
Scăderea factorului de poluare 
Accesul populației la infrastructura edilitară 
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POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori 
Turiștii care tranzitează zona 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 3  

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

200.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Creșterea standardului de viață al cetățenilor și 
asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la 
nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea 
accesului la utilități a tuturor locuitorilor comunei 

REZULTATELE OBȚINUTE: Acoperirea necesarului și satisfacerea cerințelor de apă 
ale populației 
Utilizarea eficientă a resurselor de apă 
Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile 
Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în 
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toată comuna 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Turiștii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 4 

ASFALTARE SI REABILITARE DRUMURI  

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

2.000.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Asfaltarea și reabilitarea drumurilor comunale și 
drumurilor de interes local va avea efecte benefice 
asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin 
conectarea diferitelor zone la drumurile locale, 
îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate 
și cu satele componente 

REZULTATELE OBȚINUTE: Asfaltarea și reabilitarea rețelei de drumuri locale și 
comunale 
Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, 
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educație, cultură, recreere 
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Turiștii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 5 

MODERIZARE DRUMURI AGRICOLE 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

500.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Adaptarea infrastructurii agricole la noile structuri de 
proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire 
a proprietăților în vederea creșterii competitivității 
sectorului agricol 
Creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea 
aprovizionării și o mai bună valorificare a produselor 
rezultate 

REZULTATELE OBȚINUTE: Modernizare drumuri agricole 
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POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Turiștii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 6  

EXTINDERE SI REABILITARE SEDIU PRIMARIE 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

150.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Crearea de condiții moderne pentru funcționarii publici, 
a persoanelor contractuale și a cetățenilor care apelează 
la serviciile oferite de către autoritatea publică locală 
Extinderea și reabilitarea întregii clădiri și a încăperilor 
acestora 

REZULTATELE OBȚINUTE: Reabilitare și extindere sediu primărie 
Servirea promtă a cetățenilor 
Crearea condițiilor adecvate desfășurării programului de 
lucru pentru funcționarii publici 
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Imbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor comunei 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Funcționarii publici ai administrației locale 
Agenții economici din zonă 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 7  

REABILITARE GRADINITA 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

200.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Reabilitarea grădiniței din satul Greci 
Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru 
pregătirea profesională, echipamente IT și materiale 
specifice pentru documentare 

REZULTATELE OBȚINUTE: Accesul la educație gratuit a tuturor copiilor comunei 
Asigurarea numărului de locuri necesar preșcolarilor 
Asigurarea procesului de educare în condiții normale 
conforme cu standardele europene 
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POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Copiii de vârsta preșcolară 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 8 

CONSTRUCTIE SALA DE SPORT 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

150.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Construirea unei săli de sport în comuna Mateești 

REZULTATELE OBȚINUTE: Desfășurarea activităților sportive ale elevilor în 
condițiile optime de confort și siguranță 
Imbunătățirea condițiilor de viață a tinerilor comunei 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
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ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 9 

AMENAJARE BAZA SPORTIVA 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

100.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Amenajare bază sportivă 

REZULTATELE OBȚINUTE: Desfășurarea activităților sportive ale elevilor în 
condițiile optime de confort și siguranță 
Imbunătățirea condițiilor de viață a tinerilor comunei 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
 



COMUNA MATEESTI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

84 
 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 10 

MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

100.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Modernizarea dispensarului medical uman Mateesti 
Achizitionarea de echipamente si material necesare unei 
bune functionari a dispenasrului 

REZULTATELE OBȚINUTE: Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor 

medicale la standardele impuse de legislația în domeniu      

Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti                   

Indrumarea și coordonarea către spitalele județene a 

persoanelor aflate în stare critică                                              
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Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea de 

sănătate a populației 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Cadrele medicale care lucrează în cadrul dispensarului 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 11 

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CUTURAL 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vălcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

750.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Revigorarea mediului cultural 
Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor 
comunei 
Crearea de facilități pentru petrecerea timpului liber 

REZULTATELE OBȚINUTE: Reabilitarea și modernizarea căminului cultural 
Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori  
Turiștii care tranzitează zona 
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ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 12  

DOTARE CU ECHIPAMENTE, CALCULATOARE SCOALA 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

20.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru 
pregătirea profesională, echipamente IT și materiale 
specifice pentru documentare 

REZULTATELE OBȚINUTE: Asigurarea calității procesului de învățământ 
Asigurarea unei educații individualizate care să susțină 
nevoile și potențialul fiecărui copil 
Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a 
îmbunătății gradul și calitatea ocupării forței de muncă 
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POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Populația de vârstă școlară 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 13 

AMENAJARE SANTURI SI RIGOLE 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

50.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se urmărește 
îmbunătățirea accesului populației și agenților economici 
la infrastructura de bază conform normelor europene 

REZULTATELE OBȚINUTE: Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale 
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori 
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ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 14  

INFIINTARE TROTUARE 

CARACTERISTICI FIZICE: infiintare trotuare in satele Mateesti si Turcesti  pe o distant de 2000 
m.l. 
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

50.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se urmărește 
îmbunătățirea accesului populației și agenților economici 
la infrastructura de bază conform normelor europene 

REZULTATELE OBȚINUTE: Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale 
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori 
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ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 15  

CONSTRUIRE PIATA AGROALIMENTARA 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

100.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități 
rentabile în agricultură și zootehnie și valorificarea 
produselor agricole locale, cu accent pe produsele 
traditionale și/sau ecologice și sprijinirea accesului la noi 
piețe, cu precădere europene 

REZULTATELE OBȚINUTE: Construirea unei piețe agroalimentare ca punct de 
desfacere a producțiilor agricole locale 
Crearea de noi locuri de muncă pentru membrii 
comunității 
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Apariția unor noi operatori economici 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori 
Turiștii care tranzitează comuna 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 16  

INFIINTARE PARCURI PENTRU COPII 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

50.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea 
unor parcuri și spații verzi pentru locuitorii comunei 

REZULTATELE OBȚINUTE: Acces la parcurile de joacă și recreere a tuturor copiilor 
comunei 
Stimularea implicării părinților în educația copiilor 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potențialii investitori 
Turiștii care tranzitează comuna 
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ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 17  

DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIE 
COMUNALA SI SALUBRITATE 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

10.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE:  

REZULTATELE OBȚINUTE:  

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
 

ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
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Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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PROIECT NUMĂRUL 18  

EFECTUAREA DE LUCRARI DE MODERNIZARE SI RENOVARE BISERICA 

CARACTERISTICI FIZICE:  
 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/  
SOLICITANTUL:  

 

Consiliul local al primăriei Mateești 

ȚARA:  
REGIUNEA PROIECTULUI:  
JUDEȚUL:  
LOCALITATEA:  

 

România 
Jud. Vâlcea 
Comuna Mateești 

 

 

TIPUL PROIECTULUI: Proiect nou 
In continuare 
In curs de execuție 

VALOAREA PROIECTULUI:  
(estimativ-euro fără TVA)  

 

200.000 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE  
FINANȚARE:  

 

buget local  
buget de stat  
fonduri europene/structurale  
credite bancare  
parteneriate/sponsorizări 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se dorește reabilitarea  
bisericii comunei 

REZULTATELE OBȚINUTE: Imbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților  
religioase;  
Asigurarea mediului spirtual al comunei 

POTENȚIALII BENEFICIARI  
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ 

Locuitorii comunei  
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
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ACTIVITĂȚILE  
PROIECTULUI: 

 

Tema de proiect 
Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic  
Aprobarea începerii proiectului 
Pregătirea și depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitațiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
PREVIZIONATĂ: 

Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile 
de finanțare. 
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IX. LISTA POTENȚIALELOR PROIECTE GRUPATE PE ACTIVITĂȚI PREVĂZUTE IN 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII 

 

Nr. crt Denumire activitate/proiect Obiective de urmărit pentru a fi 
cuprinse în proiecte și programe de 
finanțare 

CAP. 1: AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ Și DEZVOLTARE RURALĂ 

1.  Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere 

Programul AFIR și strategia GAL, 
pentru promovare proiecte pe 
măsurile de agricultură și dezvoltare 
rurală 

2.  Susținerea formelor asociative Promovare și sprijin în asocierea 
fermierilor pentru grupuri de 
producători și alte forme asociative 
funcționale în mediul rural 

3.  Sprijinirea fermierilor și deținătorilor de păduri 
să utilizeze serviciile de consiliere și 
consultanță în vederea îmbunătățirii 
performanțelor generale ale activității acestora 
conform înregistrării APIA 

Pregătirea documentației pentru 
obținere sprijin financiar prin APIA 

4.  Impădurirea terenurilor agricole și neagricole Promovare proiecte pentru 
împăduriri terenuri agricole 
degradate 

5.  Inființarea grupurilor de producători-campanii 
de informare 

Campanii de informare pentru 
promovarea spiritului asociativ și a 
formării de grupuri de producători 
în special pentru legumicultori si in 
alte activitati specific zonei. 

6.  Promovarea inițiativelor de dezvoltare rurală Promovare proiecte pentru 
dezvoltarea activității nonagricole 
pentru sectorul privat si in special 
pentru valorificarea resurselor 
locale 

7.  Imbunătățirea și perfecționarea competențelor 
profesionale a persoanelor adulte care 
activează în domeniile agriculturii, 
silviculturii(inclusiv proprietarii de păduri) și 
industriei agroalimentare 

Organizare programe și cursuri de 
informare și difuzare de cunoștințe 
pe domeniul agroalimentar și silvic 

8.  Calificarea și recalificarea, instruirea și 
perfecționarea persoanelor ocupate în 
agricultura de subzistență 

Organizare programe și cursuri de 
calificare pentru activități 
nonagricole în scopul asigurării de 
venituri complementare față de 
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activitățile agricole 

9.  Prevenirea creșterii numărului de persoane 
implicate în agricultura de subzistență 

Pregătire și orientare a populației 
locale prin cursuri și dezvoltare 
activitate care să conducă la 
diversificarea activității nonagricole. 
Promovare prin GAL de măsuri care 
să sprijine sectorul nonagricol 

10.  Crearea de facilități persoanelor fizice sau 
juridice pentru încurajarea realizării unor 
împăduriri de mici dimensiuni, plantații de 
livezi și păduri de protecție 

Promovare proiecte pentru 
împăduriri terenuri degradate, 
perdele de protecție înființare sau 
modernizare livezi de pomi fructiferi 

11.  Reabilitarea și întreținerea pășunilor Program de supraînsămânțare și 
întreținere pasuni 

CAP. 2: INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII ȘI TRANSPORT 

12.  Realizare de alei pietonale în comună Poziție* 1.14- realizare și extindere 
construcții. Trotuare. 

13.  Modernizarea drumuri comunale Promovare proiecte pentru 
modernizare, drumuri comunale 
secundare din arealul satului 

14.  Extinderea rețelei de alimentare cu apă  Poziția 1.6- proiect de extindere a 
rețelei de apă potabilă 

15.  Realizarea sau extinderea rețelei de canalizare  Pozitia 1.7-proiect de realizare a 
retelei de canalizare 

16.  Realizare stație de epurare şi tratare a apelor 
reziduale- în execuție 

Poziția 1.5 și 1.6-  proiect realizare 
stație de epurare ape uzate 

17.  Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și 
extravilan reactualizare PUG 

Program de realizare cadastru 
extravilan + PUG. Cadastru intravilan 
realizat 

18.  Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat 
public în comună 

Poziția 1.1- extindere iluminat public 
și modernizare cu lămpi economice 

19.  Dotare cu utilaje și echipamente pentru 
serviciul de gospodărire comunală și salubritate 

Poziția 1.29- achiziții și dotări cu 
utilaje pentru servicii de gospodărire 
comunală 

20.  Imbunătățirea serviciilor de transport pentru 
persoane prin modernizare stații de autobus 

Modernizare servicii de transport 
prin modernizare stații sau crearea 
de noi stații în puncte strategice 

21.  Reabilitarea drumurilor agricole Poziția 1.11- modernizare drumuri 
agricole, cadastrarea și înregistrarea 
drumurilor agricole cu statut juridic 
incert 

22.  Amenajarea spațiilor verzi din localitate, 
inclusiv cele situate lângă trotuare 

Poziția 1.26 și 1.14- amenajare spații 
verzi, amenajare spații de agrement, 
amenajare spații verzi longitudinal 23.  Construire/modernizare parcări și trotuare 
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trotuarelor 

24.  Crearea unui sistem video modern pentru 
creșterea siguranței cetățenilor 

Implementare sistem de 
supraveghere video la nivelul 
localității pentru creșterea 
siguranței cetățenilor 

25.  Conectarea instituțiilor publice din localitate la 
internet prin conexiuni broadband și 
promovarea conceptului de e-educatie, e-
guvernare,e-sănătate 

Asigurarea conectării localității la 
infrastuctura de comunicații 
electronice, moderne, cu viteze 
mari, promovarea tehnologiei de e-
educatie,e-guvernare,e-sănătate 26.  Asigurarea accesului la internet al populației 

prin crearea de acces point internet în zona 
parc-primărie 

27.  Asigurarea de facilități pentru investitorii care 
dezvoltă servicii IT în localitate 

28.  Asigurarea spațiilor necesare astfel încât 
cimitirul să corespundă nevoilor localității: 
-modernizare și extindere cimitir 
-modernizare și extindere capele conform 
standardelor in domeniu 
-modernizare căi de acces in  cimitir 

Promovare proiect sistematizare 
cimitir și modernizare biserică 

29.  Construirea de rampe de acces în toate 
instituțiile de interes public în vederea facilității 
accesului persoanelor cu dizabilități 

Program de realizare cu eforturi 
locale și în regie proprie pentru 
urgențe 

30.  Implementarea unor mijloace de supraveghere 
și sistematizare a traficului (benzi producătoare 
de zgomot pentru atenționare), semnalizarea și 
protejarea trecerilor de pietoni în mod 
deosebit în proximitatea unităților de 
învățământ  

Program de creșterea securității și 
diminuarea accidentelor pe arterele 
publice principale în special unde 
traficul de copii este intens 

31.  Extindere construire zone noi de locuit Asigurarea de infrastructura 
/apă/canalizare/energie electrică 
pentru zone noi de locuit 

CAP. 3: MEDIU 

32.  Studiu de fezabilitate amenajare groapă pentru 
deșeuri inerte și din construcții 

Elaborare și promovare proiect 
pentru deșeuri inerte sau contract 
cu cel mai apropiat depozit de 
deșeuri inerte. 
Se impune program de educație 
civică pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor din gospodării individuale 
și agenți economici. 

33.  Dotări pentru intervenții în caz de situații de 
urgență ( autospecială PSI, buldo-

Elaborare proiect achiziții 
echipamente pentru intervenții 
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excavator,volă,tractor cu remorcă și alte 
dotări) 

situații de urgență prin AFIR-pentru 
achizitii cu valori mari sau prin GAL-
pentru achizitii cu valori mici. De 
inclus în strategia GAL ca solicitare 
de programe pentru instruire si 
informare privind educație 
cetățenească 

34.  Consiliere si informarea populatiei pentru 
protectia mediului si colectarea selectiva a 
deseurilor 

35.  Implementarea unui sistem integrat de 
colectare selectivă a deșeurilor la nivel de 
localitate sau în parteneriat cu alte 
administrații locale învecinate 

36.  Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 
depozitate prin realizarea unei stații de 
compost 

Program de colectare a deșeurilor 
biodegradabile pe o platformă 
amenajată de primărie și 
promovarea unui parteneriat public 
privat de construire a unei centrale 
pe biomasa în cogenerare ce poate 
oferi cetățenilor energie termică 
pentru încălzire sere și 
solarii(proiect integrat de gestiune 
deșeuri capabil de autofinantare) 

37.  Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice și a blocurilor de locuințe prin lucrări de 
reabilitare termică 

Proiecte pentru construcțiile vechi 
ce se reabilitează vor reduce 
pierderile de energie în scopul 
reducerii consumului de energie. La 
autorizarea noilor constructii se va 
evalua regimul asigurarii confortului 
termic al cladirilor. 

38.  Reducerea consumului energetic al localității 
prin modernizarea reţelei de iluminat public şi 
înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi 
solare sau alte sisteme care reduc consumul de 
energie electrică  

39.  Acordarea de facilități pentru realizarea de 
infrastructuri de generare şi distribuire a 
surselor de energie alternativă, promovarea 
culturilor energetice şi a proiectelor de energie 
eoliană, biomasă, energie solară  

Primăria are în vedere elaborarea 
unui pachet de facilități pentru 
atragere parteneriate în 
promovarea unor instituții de 
producere energie regenerabilă din 
biomasa. 

40.  Ameliorarea progresivă a capacității de 
producție a terenurilor agricole degradate, 
menținerea biodiversitătii şi dezvoltarea 
continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale 
pădurilor  

Se vor promova proiecte de 
împadurire a terenurilor degradate 
si exploatarea padurilor pe baza de 
amenajament silvic. 

41.  Reducerea eroziunii solului prin lucrări de 
apărare a malurilor împotriva eroziunii în 
zonele afectate de acest fenomen şi acţiuni de 
împădurire în zonele de formare a viiturilor, în 
zonele inundabile şi în luncile râurilor  

Sudiu de fezabilitate pentru lucrări 
de eroziune, gospodărire ape pe 
teritoriul localității 
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42.  Realizarea de perdele de protecţie in arealul 
căilor de comunicaţii, localităţilor și câmpului  

Program de informare și educație 
civică cu proprietarii de terenuri și 
detinatorii de infrastructură 

43.  Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor 
naturale prin modernizarea sistemului de 
intervenţii în situaţii de urgenţă (sistemul de 
avertizare ) 

Program permanent cu responsabilii 
sistemului de intervenții în situații 
de urgență 

44.  Dezvoltarea activităţilor de conștientizare a 
populației asupra necesităţii conservării 
mediului înconjurator şi de implicare a acesteia 
în activităţi de protejare a mediului  

Sistem de informare publică și 
educație cetățenească permanentă 

CAP. 4: ECONOMIC 

45.  Modernizarea şi diversificarea pieţelor 
agroalimentare în localitate  

Pregătire proiecte pe domenii de 
aplicare și promovate de aplicanți 
pe domenii, în vederea accesării 
fonduri nerambursabile prin AFIR-
proiecte mari și AFIR-GAL- proiecte 
mici 

46.  Susţinerea iniţiativelor asociative pentru 
creșterea eficienţei economice a exploataţiilor 
agricole, creșterea puterii de negociere pe 
pieţele de desfacere şi a capacităţii de 
valorificare superioară a producţiei  

47.  Stimularea înființării unor centre de prestări 
servicii pentru agricultură (mecanizare, 
reparaţii utilaje, furnizare seminţe, 
îngrăşăminte, insectofungicide etc.), prin 
acordarea de facilități  

48.  Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi 
puse la dispoziția întreprinzătorilor locali, în 
vederea dezvoltării propriilor afaceri, în 
agricultură și zootehnie, în baza unui acord 
avantajos pentru ambele părți  

49.  Identificarea oportunităților de parteneriat 
public-privat în vederea demarării de activităţi 
în domeniul industrial  

50.  Informarea cetățenilor asupra programelor de 
finanțare nerambursabilă  

51.  Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor 
destinate dezvoltării agriculturii  

Asigură accesul cetățenilor la baza 
de date APIA si corelarea acesteia cu 
registrul agricol 

52.  Realizarea unui studiu asupra situaţiei 
resurselor material si umane din localitate şi 
furnizarea acestor informaţii potenţialilor 
învestitori  

Realizarea unui studiu de piață al 
localității cu prezentare puncte tari, 
oferte de produse. 
Registru agricol centralizat 
electronic de la nivelul localității, 
poate sta anexat la oferta localității 

53.  Elaborarea unei baze de date disponibile pe 
internet privind oportunităţile locale de 
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dezvoltare a afacerilor în localitate  

54.  Elaborarea unui program de atragere a 
investiţiilor  

55.  Elaborarea unui Ghid de produse şi servicii 
oferite de mediul de afaceri local  

56.  Promovarea IMM-urilor din localitate şi a 
produselor/serviciilor acestora prin susținerea 
participării comunei la târguri şi expoziții, 
elaborarea de materiale de prezentare a 
localitătii cu secțiune de economie inclusă, 
promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi 
schimburi de experienţă cu localitate din 
străinătate  

Elaborarea ofertei integrate a IMM-
urilor locale și includerea acesteia în 
programul de promovare al 
localității. 
Promovarea IMM-urilor cu ocazia 
organizării de evenimente ale 
comunei 

57.  Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui 
birou de informare şi consultanţă în domeniul 
economic şi juridic  

58.  Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din 
domeniul industrial şi al serviciilor prin 
acordarea de facilități la plata taxelor și 
impozitelor asupra terenurilor și clădirilor  

Acordarea de facilitate pentru 
intreprizatori prin aplicarea de taxe 
locale reduse . 

59.  Identificarea spaţiilor disponibile şi a 
terenurilor aparţinând Primăriei, care pot fi 
concesionate eventualilor investitori  

Comunicarea IMM-urilor si a altor 
investitori despre programe proprii 
ale localitatii privind acordarea de 
facilitati (terenuri si spatii cu 
unilitati) pentru investitori in 
atragerea acestora in investitii locale  

60.  Construirea infrastructurii publice necesare 
desfășurării activităţilor economice (utilităţi, 
construire spaţii de desfacere a produselor, 
spaţii pentru funcţionarea firmelor gen 
incubator de afaceri);  

61.  Organizarea de evenimente, în parteneriat cu 
AJOFM pentru promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor  

Realizarea de legături de afaceri, de 
informare, de schimburi de 
experiență cu alte localități 

62.  Promovarea programelor derulate de guvern 
pentru stimularea înfiinţării 
microintreprinderilor  

63.  Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile 
publice locale, societatea civilă şi comunitatea 
de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de 
agrement  

64.  Facilitarea dezvoltarii unor evenimente și 
activităţi tematice de promovare a pescuitului 
sportiv, agroturismului si activitati de agrement 

65.  Diversificarea către activităţi non-agricole, 
crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi  
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CAP. 5: TURISM 

66.  Alocarea prin PUZ a unei zone turistice si de 
agrement in perspectiva dezvoltarii turismului 
rural  

Se pot propune realizări de proiecte 
cu profil de agroturism, turism rural. 
Identificarea vocației zonei , ca fiind 
un simbol/punct de atracție și 
promovare de produse și servicii sub 
atuul cel mai de preț al localității 
 

67.  Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de alimentaţie 
publică  

68.  Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul 
Uniunii Europene şi realizarea de schimburi 
cultural-turistice  

69.  Crearea de evenimente culturale care să devină 
tradiţionale  

70.  Crearea unui brand al comunei și promovarea 
obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin 
internet, pliante, broşuri şi info-chioşc  

CAP. 6: EDUCATIE 

71.  Reabilitarea sau modernizarea școlilor / 
grădinițelor din comună (a se specifica 
denumirea exactă a fiecarei locații și genul 
lucrării)  

Pozitia 1.3 si 1.2- program de 
modernizare gradiniță și școală. 
 

72.  Amenajarea unei baze sportive în comună (a se 
specifica locația)  

Pozitia 1.10- modernizare teren 
fotbal. 
 

73.  Construcția unei săli de sport în cadrul școlilor 
(a se specifica locația)  

Se va moderniza sala de sport. 
 

74.  Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și 
recreere pentru copiii comunei (a se specifica 
locația)  

Se va moderniza centrul de joacă 
pentru copii (parc). 
 

75.  Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de 
învăţământ din localitate şi îmbogăţirea 
fondului de carte al bibliotecilor şcolare  

Se va moderniza biblioteca. 

CAP. 7: CULTURA 

76.  Reabilitarea sau modernizarea sau construcția 
căminului cultural (a se specifica locația 
căminului cultural și genul lucrării)  

Pozitia 1.12- proiect pentru 
reabilitare și modernizare cămin 
cultural 

77.  Reabilitarea sau construcția bisericii din 
comună (a se specifica locația)  

Proiect pentru reabilitare și 
modernizare biserică 

78.  Montarea de panouri informative pentru 
localizarea spaţială a obiectivelor culturale  

Pentru monumente istorice și 
atestări 

79.  Amenajarea spaţiului bibliotecii şi îmbogăţirea 
fondului de carte  

Proiect pentru modernizare 
biblioteca localității 

80.  Campanii de marketing cultural pentru a creşte 
vizibilitatea evenimentelor propuse sau 
consacrate  

Elaborare și difuzare program 
cultural al localității, promovare 
evenimente 
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81.  Elaborarea şi realizarea unui program de 
manifestări culturale sezoniere  

CAP. 8: TINERET 

82.  Înființarea unui Centru Comunitar de 
Comunicare, Educație şi Resurse pentru Tineri;  

Elaborare programe culturale la 
nivelul localității și program anual 
de evenimente culturale, 
educationale și de informare 

83.  Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor 
din localitatea în vederea susţienerii unor 
servicii sociale destinate altor categorii de 
beneficiari (persoane vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi)  

84.  Dezvarea de servicii prin care să se sprijine 
integrarea socială a tinerilor, de exemplu 
ateliere protejate, birouri de consiliere etc în 
parteneriat cu furnizori de servicii acreditați  

85.  Promovarea derularii de activităţi culturale 
pentru tineri: înfiinţarea de echipe de dansuri 
populare, dansuri moderne, înființarea de 
publicaţii locale (inclusiv publicaţii electronice)  

86.  Crearea unei legături între comunitatea locală 
şi AJOFM, Primarie şi Inspectoratul Scolar 
Judeţean în vederea analizării situaţiei şi 
elaborării unor strategii comune şi eficiente în 
domeniul tinerilor și formării profesionale  

Participare tineri la programe de 
formare profesională pentru adulți 
și programe de informare ale AFIR 

87.  Acordarea de facilităţi tinerilor care înfiinţează 
o afacere în localitate și creează locuri de 
muncă  

Programe de accesare fonduri AFIR 
pentru instalare tinerii fermieri 

88.  Organizarea la nivel local a unor competiţii 
sportive (concursuri / întreceri) pentru elevi pe 
diferite ramuri sportive  

Programe cultural-educative 

CAP. 9: SANATATE 

89.  Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 
dispensarului uman din localitate  

Programe de acțiuni monitorizate de 
primărie pentru asigurarea și 
dezvoltarea activității de sănătate 
publică de pe raza teritoriului 
localității 

90.  Înfiinţarea unui centru de permanenţă pentru 
dezvoltarea asistenţei ambulatorii  

91.  Asigurarea necesarului de resurse umane în 
domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități de 
cazare în locuințe de serviciu în scopul atragerii 
de specialiști;  

92.  Realizarea de campanii de informare-educare–
comunicare pe probleme de sănătate publică 
(de ex. educație pentru sănătate în şcoli şi liceu 
în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică și 
Inspectoratul Școlar Județean  
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93.  Organizarea unor evenimente publice pentru 
promovarea sănătăţii populației, în parteneriat 
cu Direcția de Sănătate Publică  

CAP. 10: ASISTENTA SOCIALA 

94.  Implementarea, împreună cu alte autorităţi 
publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 
regională, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii serviciilor sociale: azil de bătrâni, 
case de copii, etc  

Programe de acțiuni monitorizate de 
primărie pentru asigurarea și 
dezvoltarea activităților de asistență 
socială de pe teritoriul localității și 
din regiune 

95.  Dotarea unităţilor prestatoare de servicii 
sociale cu echipament special (medical, social, 
terapie reparatorie)  

96.  Încheierea de parteneriate public private cu 
ONG-uri acreditate în domeniile:  
Servicii specializate pentru persoane vârstnice 
aflate în nevoie;  
Servicii specializate pentru persoane cu 
handicap;  
Calificării şi formării profesionale a adultului;  
Servicii specializate pentru copii aflaţi în 
dificultate şi familii monoparentale  

97.  Crearea unei reţele cu alte autorităţi publice 
locale în vederea finanţării unor servicii 
ultraspecializate destinate grupurilor 
vulnerabile, la nivelul mai multor comunităţi  

98.  Crearea unei reţele de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice  

99.  Crearea unui serviciu de acompaniere la 
domiciliu pentru persoane vârstnice 
dependente, care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei reţele de voluntariat în 
parteneriat cu unităţile școlare din comună;  

CAP. 11: ADMINISTRATIA PUBLICA 

100.  Lucrări de reabilitare și extindere a sediului 
primăriei  

Program permanent de acțiune la 
nivelul administrației locale, pentru 
creșterea pregătirii profesionale a 
personalului, în vederea 
implementării și exploatării cu 
succes a softurilor informatice 
prevăzute pentru aplicații ale 
consiliilor locale, e-guvernare, 
registru agricol, etc, în scopul 
asigurării populației de servicii 

101.  Dotari ale administratiei locala (calculatoare, 
copiatoare, scanere, birouri etc.)  

102.  Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, 
salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse de 
alimentare de rezervă  

103.  Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate 
pentru toate serviciile din cadrul administraţiei 
locale în vederea eficientizării procesului de 
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furnizare a serviciilor către populaţie  operative în regim online și de bună 
calitate. 104.  Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin 

standardizarea elementelor de identitate 
vizuală – formulare tip, materiale informative, 
adrese, răspunsuri  

105.  Creşterea eficienţei în administraţia locală prin 
facilitarea, urmărirea şi documentarea 
proceselor de lucru utilizând programe 
informatice de management al documentelor  

106.  Creşterea nivelului de pregătire profesională a 
salariaţilor din administraţia locală prin 
realizarea unui program anual de pregătire 
profesională şi participarea la cursuri de 
formare profesională continuă  

107.  Constituirea în cadrul primariei a unei Unităţi 
de Implementare a Proiectelor şi instruirea 
membrilor săi pentru atragerea şi 
implementarea de proiecte UE  

*Pozitiile mentionate pe coloana 2 fac referire la obiectivele prezentate in situatia nr. 1: 
Programul de investitii prognozat in perioada 2015 – 2020. 

 
 


