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Efectele crizei economice internaţionale din perioada 2008-2009,
situația geopolitică instabilă din regiunile învecinate Europei, au determinat
Uniunea Europeană să-şi regândească direcțiile de dezvoltare pentru exercitiul
2014-2020. Astfel, Strategia Europa 2020 trasează noile orientări ale politicii
europene, care corespunde cu o nouă alocare a fondurilor europene
nerambursabile pe care și țara noastră le poate accesa. Din perspectiva dată a
fost necesară reevaluarea direcțiilor strategice de dezvoltare ale comunei
noastre şi s-a prefigurat nevoia elaborării strategiei de dezvoltare a comunei
SÎNGERU pentru perioada 2017-2022. Documentul elaborat este menit să
identifice problemele localității, oportunitățile de dezvoltare locală şi în raport cu
acestea să găsească cele mai bune soluții de rezolvare prin valorificarea
resursele de care dispune localitatea. Demersul nostru este ca prin această
lucrare, fiecare cetăţean, locuitor, investitor, demnitar, funcționar, turist etc., săși facă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare a comunei SÎNGERU, să
participe activ la aducerea acestui loc în rândul localităților prospere. De
asemenea, dorim ca prioritățile de dezvoltare identificate de către echipa de
realizare, prin întâlniri cu locuitorii, prin sondajele realizate în rândul populației,
să-și găsească rezolvarea pe termen scurt şi mediu.
Adresăm pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au
contribuit la elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii
care au dus la identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care
s-au implicat activ în acest proces ne-au ajutat pe noi, administrația publică
locală, să regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem mai bine rolul și rostul
în viața comunităţii noastre.
GHEORGHE RADU
Primarul comunei SÎNGERU
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Prezentare metodologică
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se
înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin
strategia Europa 2020. Europa 2020 reprezintă strategia de creştere a Uniunii
Europene pentru perioada 2010-2020. Urmărind obiectivele strategiei Europa
2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii,
strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul
educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii
sociale si îmbunătăţirea competitivităţii în general. Pe baza acestui document,
fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub
forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie
la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între
instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin
sprijinirea componentei de formare profesională, dobândire de competenţe şi
diseminare a informaţiei. De asemenea, PNDR are în vedere o creştere
durabilă care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea
practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat
investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi
crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere
favorabilă incluziunii. Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă,
PNDR îşi propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole
Comune legate de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor
naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale
dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele şase
priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un mod
sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din
România. România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialului
său economic şi social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la
nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50 % din media
UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale. Din punct de vedere al dezvoltării,
zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele urbane şi se
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caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al
populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de
exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agroalimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în
agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea
activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor
nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în
cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma
zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată
a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie
publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni.
Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a oune
în serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un
spațiu pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin
munca sa și l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o
adevărată “capodoperă rustică” a omului.
Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca
scop creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale,
ceea ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi.
Programele de dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale,
ceea ce necesită un timp îndelungat, iar problemele rurale sunt foarte complexe
și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare programe
succesive, cu efecte durabile.
Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii
locale din SÎNGERU, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi
reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul acestei Strategii este de a
susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii
strategice care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe,
oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă localitatea.
Strategia de dezvoltare locală a Comunei SÎNGERU reprezintă
instrumentul de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga
comunitate locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia și acțiunea către
obiective superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată prin acest mijloc
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se vor evita abaterile datorate urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce pot
interveni în anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de
progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de
prezentare al tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât direcțiile
de dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare
proiecte ale administrației publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia
de dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei
SÎNGERU. Importanța acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării
viitoare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de
posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.
Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul
tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă administraţiei
publice,

mediului

de

afaceri,

instituţiilor

publice,

organizaţiilor

neguvernamentale, dar şi cetăţeanului simplu interesat de evoluţia viitoare a
comunităţii sale. Se prevede că acest instrument va fi deosebit de util în
programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea resurselor financiare
(naţionale și europene) pentru realizarea unor proiecte de anvergură pentru
Comuna SÎNGERU.
Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele
principii:
 validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie
să respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice;
 principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale
cu documentele de planificare de rang superior precum şi cu documente locale;
 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare
între administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important
atât în etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare;
 implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate;
 transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi
să reflecte interesele comunităţii ca întreg;
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 coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână
deschis ideilor și completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în
funcţie de modificările care se produc la nivelul comunităţii).
Viziunea de dezvoltare a Comunei SÎNGERU trebuie să inglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor
comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, SÎNGERU trebuie să se
dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente fiecarui
domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și
comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa
cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional
potențialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și
materializarea unor demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin
atragerea de surse publice și private. Astfel, se propune ca localitatea
SÎNGERU să se impună ca un actor local.
Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de
alte comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în
funcţie de aceste caracteristici. Intrebările cele mai importante sunt: ce
diferenţiază Comuna SÎNGERU de alte comune asemănătoare judeţului
PRAHOVA, din România şi din regiune (Europa Centrală şi de Est) ? Care
sunt elementele strategice pozitive şi negative care pot fi identificate la
nivelul comunei noastre?
Studiul fizionomiei comunei SÎNGERU constă în analiza aspectului
exterior dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii
locuinţelor, a construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi
economico-sociali. Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura cu
aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului
general al comunei.
Comuna SÎNGERU este alcătuită din șase sate, fiind separate între ele
de suprafeţe agricole. Cele șase sate sunt SÎNGERU, Butuci, Mireșu Mare,
Mireșu Mic, Piatra Mică și Tisa.
Sistemul aşezărilor rurale determină structura teritorială a producţiei
materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv
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zone de amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură
socială. Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au
dezvoltat, precum şi condiţiilor istorice.
Satele comunei SÎNGERU sunt dezvoltate într-o structura amorfa,
constituita spontan în timp, ca așezari ce aveau rolul de a apăra hotarele țării.
Au o formă alungită, fiind considerate, din punctul de vedere al formei, ca fiind
sate lineare sau sate drum, foarte adunate. Locuinţele sunt dispuse pe ambele
părţi ale drumurilor. În timp, extinderea vetrelor nu a beneficiat de un plan de
sistematizare, astfel că localnicii au determinat, prin construcţii noi, o textură
mai neregulată, dar nu întâmplătoare. Noile construcţii încă mai ţin cont de
specificul satului adunat. Structura satelor se referă la modul de grupare al
locuinţelor în cadrul vetrei, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi socioeconomici. Structura morfologică a satelor din această zonă este dată de
caracterul adunat al acesteia.
Localităţile comunei SÎNGERU sunt caracterizate de anumite funcţii
specifice unui teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi
economice, culturale, în care se desfăşoară viaţa. Principala funcţie a celor
șase sate este cea agricolă dată de majoritatea populaţiei ce lucrează în acestă
ramură economică.
Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură.
Aceştia din urmă produc necesarul agricol pentru consumul propriu în
gospodării, nefiind salariaţi ai unei asociaţii agricole sau ai unei ferme de
exploatare agricolă.
Funcţia comercială este de asemenea prezentă în toate localităţile şi,
prin aceasta se asigură necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul
magazinelor universale, în majoritate alimentare.
Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. În localitate
funcționeaza 1 Cabinet Medical Stomatologic, 2 Cabinete Medicale Individuale
unde îşi desfasoara activitatea 2 medici si 2 cadre medii. De asemenea, la
nivelul comunei exista și un punct farmaceutic.
Funcţia culturală este determinată de desfăşurarea activităţilor de
învăţământ, culturale şi de recreere intelectuală. Comuna dispune de 3 Camine
Culturale în satele Sîngeru, Mireșu Mare si Butuci, 2 saloane de dans, unul în
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satul Tisa și unul în satul Sîngeru (aflat într-o stare avansată de degradare care
a primit autorizație de demolare), trei parohii de cult ortodox si 2 baze sportive
(2 terenuri cu gazon sintetic unul în satul Sîngeru, unul în satul Mireșu Mare).
La nivelul comunei functioneaza şi îşi desfasoara activitatea o Biblioteca
Comunala.
Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul SÎNGERU. Tot
aici se află şi sediul Poliţiei. În concluzie comuna SÎNGERU oferă oportunități
foarte bune pentru dezvoltarea de activități economice în comerț, constructii sau
agricultură. Este nevoie de personal calificat în toate domeniile. Numai așa
putem ridica productivitatea la calitatea cerută de piața unică europeană.
Trebuie să investim în viitor, în generația de mâine și să exploatăm
avantajele competitive pe care le avem: poziționarea geografică și asocierea
intercomunitară pentru dezvoltare locală, terenuri extravilane și intravilane.
Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei
este Planul de Urbanism General care este refăcut și actualizat, astfel încât
dezvoltarea pe care o vizam să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre
sociale sau să afecteze arhitectura tradițională a comunei.
Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și
copii nostri. Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate
dezvolta și performa pe piata muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de
servicii sociale de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și
refacere.
De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica
a acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră
mai curată și mai sigură.
În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune
de dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa
regională a comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi,
importanţa contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut
pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei
SÎNGERU ca şi comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei
administraţii locale eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile
comunităţii, importanţa activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare
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a dezvoltării comunitare şi, în fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe
antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa comunităţii.
Viziunea propusă pentru comună este: Comuna SÎNGERU va fi un
centru al inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti
şi să studiezi; o comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu
cetăţeni activi şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată. ceastă viziune a
rezultat în urma unor întâlniri organizate şi facilitate de Primăria comunei
SÎNGERU cu reprezentaţi ai ONG-urilor şi ai unor instituţii de stat şi private din
comuna noastră.
Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare Strategică
sunt următoarele:
1. Realizarea analizei preliminare.
Planificarea

strategică

presupune

o

analiză

preliminară

a

caracteristicilor comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:
 elemente de istorie a comunităţii;
 analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice,
elemente de infrastructură, etc);
 analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean.
Principala misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în
care se plasează comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale deţinute de
aceasta.
2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.
Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării
strategice a comunei SÎNGERU . Această viziune trebuie să ţină seama de
elementele principale ale analizei preliminare.
3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.
Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au
fost elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri
publice. Domenii strategice principale:
 dezvoltare şi competitivitate economică;
 dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);
 dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă, relaţia
cu unităţile de învăţământ, etc);
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 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social,
sănătate).
Metodologia presupune următoarele elemente principale:
 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);
 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;
 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor
strategice identificate;
 modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.
Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au
fost invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe
baza acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să reflecte realitatea şi să
reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii.
4. Articularea documentului strategic.
Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii
strategiilor sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta
este necesar să fie analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi de
societatea civilă din SÎNGERU forma lui finală putând fi asumată ca document
de planificare strategică pentru comunitate.
Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a
comunei SÎNGERU:
 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale
planificării strategice);
 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate);
 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să
reflecte interesele comunităţii ca întreg);
 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână
deschis ideilor şi completărilor viitoare).
Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către
obiectivele superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs
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să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot
interveni în anumite momente.
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CAPITOLUL 1. CONTEXT DE DEZVOLTARE
1.1. Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii
Europene întro 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. Priorități stabilite în cadrul
Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaştere şi inovare (cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu
utilizarea eficientă a resurselor existente conduc la creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate
conduce la furnizarea de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea
habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea patrimoniului rural), care pot conduce
în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin extensivizarea
agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii
cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială
şi teritorială prin deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale,
dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de
asistenţă

în

vederea

restructurării

agriculturii

şi

sprijinirea

veniturilor

agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga
Europă.
Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● 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;
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● 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 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru
șapte iniţiative:
1. „O Uniune a inovării” - îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la
finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea
transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi
locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare” - consolidarea performanţei sistemelor de
educaţie şi facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa” - accelerarea dezvoltării serviciilor
de internet de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă
digitală unică gospodăriilor şi întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” decuplarea creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o
economie cu emisii scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile
de energie, modernizarea sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei
energetice;
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea
mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze
industriale solide şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” modernizarea

pieţei

muncii

şi

acordarea

autonomiei

cetăţenilor,

prin

dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii
ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a
ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea
coeziunii sociale şi teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi
locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă
cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă
demnă şi de a juca un rol activ în societate.
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Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul
propunerilor de regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor
şi comuni-cării;
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 şi prevenirea 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 abilităţi, educaţie şi învăţare continua;
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia
publică; Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva
anului 2020”, PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună,
puternică, formată din doi piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un
instrument de sprijin dedicat obiectivelor comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv
(Obiectivul 1. Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul
agricol, iar celelalte două sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală –
(Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor naturale şi Obiectivul 3.
Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se face o
diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală).
Obiectivul propus este generarea unei creşteri durabile,inteligente şi
favorabile incluziunii pentru Europa rurală. În politicile europene se pune accent
pe menţinerea potenţialului de producţie sustenabilă de alimente în întreaga
U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen lung a cetăţenilor
europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente la
nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care
oferă cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în
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mod sustenabil, cu respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă,
sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi sănătatea publică.
Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole viabile, care creează
locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii economice,
sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele
mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de
producţie contribuie la atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere
semnificativă a producţiei locale ar avea, consecinţe în privinţa emisiilor de
gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale caracteristice, ducând totodată
la opţiuni mai limitate pentru consumatori. Cadrul Strategic pentru Amenajarea
Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel teritorial obiectivele de
coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4.

administrarea

înţeleaptă

a

patrimoniului

natural

şi

cultural.

Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională,
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă. Mai mult,
Carta Verde a Coeziunii Teritoriale dă o perspectivă teritorială asupra coeziunii
economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
- cooperare: depăşirea factorului divizare.
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic
Guidlines) indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi:
-îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a
serviciilor şi protejarea mediului înconjurător;
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-încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate
pe cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a
noilor instrumente TIC;
-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, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman;
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se
adresează zonelor urbane pot lua diferite forme:
-acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale,
prin îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării,
dezvoltarea serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din
U.E.;
-acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin
revitalizarea cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental,
reconversia sit-urilor brownfield, protejarea şi valorificarea patrimoniului lor
istoric şi cultural;
-promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii
Europene, prin crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar.
Dezvoltarea acestei reţele presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură,
tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman (promovarea cooperării etc.).
O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban. În plus, un
mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai atractiv
pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de
Dezvoltare Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor
sus-menţionate şi asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra
mediului înconjurător. Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de
Coeziune şi a oraşelor - COM(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a
dimensiunii urbane a politicilor U.E. şi concentrare a resurselor investite de
Comisie în stimularea creşterii economice şi a ocupării în mediul urban, oferind
50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în dezvoltarea urbană,
grupate în următoarele priorităţi:
- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul,
serviciile, calitatea mediului înconjurător şi cultura;
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- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor
cu mediul rural şi zonele periurbane;
- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea
inovării, antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM;
- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o
parte, şi grupuri sociale, pe de altă parte;
- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor
interesaţi în procesul decizional şi prin eficienţa planificării;
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate
mediului urban.

1.2. Contextul național
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se
înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin
strategia Europa 2020. Europa 2020 reprezintă strategia de creştere a Uniunii
Europene pentru perioada 2010- 2020. Urmărind obiectivele strategiei Europa
2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii,
strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul
educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii
sociale si imbunatatirea competitivitatii in general. Pe baza acestui document,
fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub
forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie
la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între
instituţiile de cercetare şi fermieri şi alti actori ai economiei rurale dar si prin
sprijinirea componentei de formare profesionala, dobandire de competente si
diseminare a informatiei. De asemenea, PNDR are în vedere o creştere
durabilă care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea
practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat
investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi
crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere
favorabilă incluziunii. Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă,
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PNDR îşi propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole
Comune legate de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor
naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată, atât cât şi obiectivelor specifice ale
dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele şase
priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un mod
sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din
România. România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialul
său economic şi social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la
nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50 % din media
UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale. Din punct de vedere al dezvoltării,
zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele urbane şi se
caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al
populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de
exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agroalimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în
agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea
activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor
nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în
cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma
zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată
a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie
publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu exacerbate de
schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi, în
general, a teritoriului naţional. Acordulu de Parteneriat propus de Romania2 (AP
Ro) asigura convergenţa cu strategia europeană pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii, precum şi cu scopul specific al fiecărui fond, în
conformitate cu obiectivele Tratatului, inclusiv în ceea ce priveşte coeziunea
economică, socială şi teritorială. Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere
economică reflectate în obiectivul global al Acordului de Parteneriat, economia
românească trebuie să se transforme într-o economie modernă şi competitivă,
abordând cele cinci provocări în materie de dezvoltare:
I. Competitivitatea;
II. Oameni şi societatea;
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III. Infrastructura;
IV. Resursele;
V. Administraţia şi guvernarea.
Din cele cinci provocări în materie de dezvoltare ale AP Ro, în strategia
PNDR sunt abordate integral primele 3 povocari respectiv Competitivitatea,
Resursele şi Oamenii şi societatea şi parţial Administraţia şi guvernarea în urma
analizei şi a identificării nevoilor socio‐ economice și a deficitelor structurale ale
României se conturează necesitatea unui program investiţional abordat pentru
atingerea a 9 obiective tematice (OT) din cele 11 menţionate în Cadrul Strategic
Comun (CSC). Strategia PNDR pentru perioada 2014-2020 urmăreşte să ofere
soluţii la nevoile identificate prin intermediul analizei SWOT. Totodată, strategia
urmăreşte continuarea progreselor înregistrate de la aderarea Românei la UE
în 2007 susţinute prin PNDR 2007-2013. Intervenţiile pentru perioada 20142020 vor contribui la consolidarea dezvoltarii pe termen mediu şi lung a
sectorului agricol şi de dezvoltare rurală. Obiectivele propuse şi ţintele aferente
sunt în concordanță cu prioritățile strategice naționale prezentate în AP Ro,
proiectul strategiei privind dezvoltarea agriculturii si dezvoltarii rurale pe termen
mediu

si

lung

2020-2030

(Banca

Mondială),

Strategia

Națională

de

Competitivitate, Proiectul strategiei pentru cercetare, dezvoltare și inovare și de
alte documente strategice aferente (3,4,5,6,7,8,9,10). Un alt document de
referinta îl reprezintă “Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a
sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural în perioada 2014-2020-2030”
prescurtat „Cadrul naţional strategic rural” care are drept scop stabilirea
obiectivelor de dezvoltare durabilă a sistemului agroalimentar românesc şi a
spaţiului rural pentru reluarea creşterii economice a României. Astfel aceste
documente au indentificat ca si problematica principală îmbunatatirea funcției
economice și de mediu a spaţiului rural şi a sectorului agricol și vor fi abordate
prin intermediul celor şase priorităţi de dezvoltare rurală din Regulamentul
Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
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CAPITOLUL 2. Analiza socio-economică a
Comunei SÎNGERU
2.1. Scurt istoric
Istoricul comunei nu este prea cunoscut. Se stie insa ca in satul
component Tisa (inspre Marlogea – Apostolache) se presupune sa fi existat, in
sec. IV a.H. – I p.H., o cetate dacica, unica in zona. Cunoastem si un hrisov, din
17 aprilie 1631, semnat de Leon Tomsa, prin care voievodul intarea lui Nedelco
vii in dealul Bobului si ocini in Fundeni (DRH, XXIII, 364-367).
Apoi, avem stire despre SÎNGERU din „memoriile” (1788) generalului
Bauer, din „Istoria Daciei” (1815) lui D. Fotino, precum si din Analele
parlamentare din 1831, cand se specifica apartenenta localitatii plaiului Despre
Buzau a fostului judet Sacuieni si se preciza ca avea o populatie de 100 de
familii (Ecaterina Zaharescu, Vechiul judet al Saacului, in lumina istorica si
antropogeografica, Cunoasterea Prahovei, an. I, nr. 1/ian. 1939, p. 85).
DTSR (1872) amintea SÎNGERU drept comuna a plasii Cricov, avand in
componenta si satele: Butuci si Laposul Vechi. Dictionarul General al Judetului
Prahova (1897) si MareleDictionar Geografic al Romaniei (V, 414) mentionau
SÎNGERU drept comuna a plasii Podgoria, avand in subordine si satele Butuci
si Mires. Se preciza, de asemenea, ca in urma reformei agrare din 1864
fusesera improprietariti 336 locuitori. Trebuie precizat ca in timpul rascoalei din
1907, SÎNGERU a atins culmea in judetul Prahova, unde ridicarea taranilor ia
amploare si o violenta deosebita
In dimineata zilei de 15 mart. 1907, atrasi de „sunetele clopotelor
bisericii si ale trompetelor”, cateva sute de tarani din SÎNGERU s-au strans la
Primarie unde, dupa ce au rupt contractele de invoieli agricole – luate cu forta
din mainile secretarului „… au devastat casele proprietatilor Filip Corlatescu si
M(isu) Babeanu, trecând și în comuna Lapos… unde au devastat si casele
proprietarului M(ihalea) Georgescu” pe care „l-au schingiuit in mod oribil si
gratie preotului din sat a scapat de a nu fi omorat, acesta inchizandu-l in
biserica din sat”, precizeaza ziarul „Adevarul” (Din Buzau si Prahova, Adevarul,
an. XX, nr. 6301 din 9/22 mart. 1907). Autoritatile instiintate intre timp, trimit
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pentru reprimarea rascoalei, doua companii din Regimentul 32 Mircea si un
escadron de cavalerie. Astfel, gratie fortei, incercarile rasculatilor de a-si face
singuri dreptate au fost inabusite. S-a deschis „actiune publica de parchet
contra unui numar de 104 tarani, din care sunt arestati 27”, numai la SÎNGERU
(Raportul nr. 1118/28 mart. 1907 al Cabinetului I Instructie, publicat in Rascoala
taranilor din 1907 – documente din arhiva Ministerului Justitiei si a Ministerului
Instructiunii si Cultelor, tiparite de V.Ion, vol. II, Ed. de Stat, Buc., 1948, p. 147).
In perioada interbelica, com. SÎNGERU mai avea in componenta satele:
Butuci si Miresu de Sus. Dupa razboi, a facut parte din raionul Cricov, apoi, prin
HCM 1116/1968 a luat conformatia actuala, dar in perioada „sistematizarii”
ceausiste (1975) s-a propus dezafecatarea a trei sate: Butuci, miresu Mic si
Piatra Mica. Mai tarziu, prin Decizia nr. 275/29 ai 1989 a Com. ex. Al Cons.
Pop. al jud. Ph pentru aplicarea Legii nr. 2/1989, comunele Lapos, Salcia si
SÎNGERU au fost comasate intr-o singura comuna cu numele: SÎNGERULapos, avand ca sate componente: SÎNGERU (resedinta), Butuci, Glod, Lapos,
Mires, Piatra Mica, Pietricica, Salcia si Tisa. Revolutia din dec. 1989 a readus
situatia la normal, adica la conditiile de pana in 1989 prin abrogarea legii
amintite, situatie administrativ-teritoriala in care se afla si astazi cele trei
comune.
Denumirea comunei
Denumirea SÎNGERU apare în documente abia după 1750 şi se pare
că se trage de la dejugătoarea din preajma unui arbust de sânger, care
depăşea proporţiile normale ale unei plante de acest soi (din familia
cornaceelor), înalt până la 4 m, cu ramuri purpurii (uneori pe o parte verzui),
frunze opuse, ovale sau eliptice, flori albe în cime umbeliforme şi cu fructe
drupe sferice negricioase – (Cornus sanguinea).
Dintr-un hrisov dat de Matei Basarab mănăstirii Apostolache, la 25 iul.
1652, reiese că vechiul nume al localităţii SÎNGERU era: Fundeni (vezi DIR,
XVII, vol. 1, l. 380-381 şi 510, vol. 2, p. 436-450). Denumirea aceasta, se pare,
este mai veche şi explică situarea comunei în cadrul judeţului. În acest caz, ea
apărea în documentele Ţării Româneşti de pe la începutul veacului al XV-lea.
Faptul că acesta era vechiul său nume e confirmat şi de o însemnare din 5 mai
1749 de pe vremea lui Grigore Ghica. Comuna este formată din satele:
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SÎNGERU (reşedinţă – situată oarecum central), Butuci, Mireşu Mare, Mireşu
Mic, Piatra Mică şi Tisa.

2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă
Evaluarea şi examinarea comunei SÎNGERU se va face pe anumite
domenii care sunt cuprinse în priorităţile operaţionale ale Planului Naţional de
Dezvoltare care reprezintă “documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat,
care va orienta dezvoltarea socio - economică a României în conformitate cu
Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Comuna SÎNGERU este alcătuită din șase localităţi, cuprinzând:
 SÎNGERU, ca reşedinţă de comună;
 Butuci;
 Mireșu Mare;
 Mireșu Mic;
 Piatra Mică;
 Tisa.
Comuna SÎNGERU se situează în partea de sud-est a județului
Prahova, pe valea superioară a râului Cricovul Sărat, la latitudinea de 45 08’N
și longitudinea de 26 21’E. Comuna este poziționată la o distanță de
aproximativ 50 km de Ploiești în zona dealurilor subcarpatice, în sectorul
cuprins între Valea Buzăului și Valea Cricovului Sărat, iar la sud la limitele
cîmpiei cu dealurile precarpatice. Comuna este stăbătută de Cricovul Sărat
precum și de afluenții acestuia Salcia și Sărățica.
Comuna se învecinează cu :


Comuna Lapoș - în E;



Comuna Salcia - în N;



Comunele Tătaru și Călugăreni - în S;



Comunele Apostolache și Chiojdeanca în V ;



Comuna Jugureni - în S-E.
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CAPITOLUL 3. Analiza situaţiei existente
3.1. Aşezare şi relief
Comuna SÎNGERU este situată în judeţul Prahova, judeţ ce cuprinde
un teritoriu care se întinde, de la Nord spre Sud, de pe culmile înalte ale
Munţilor Bucegi, până în Câmpia Ploieștilor, pe malurile râului Ialomiţa.
Teritoriu administrativ al comunei SÎNGERU are suprafaţa de 3.990 ha.
Comuna SÎNGERU se află la aproximativ 50 km distanţă de Ploieşti, la 21 km
distanţă de Mizil.

3.2. Reţeaua hidrografică
Comuna SÎNGERU dispune de o rețea hidrografică bogată, tributară
Cricovului Sărat, afluent al Prahovei. Cricovul Sărat izvorăște din vârful Poiana
Hoților, din județul Buzău iar bazinul hidrografic are o suprafață de 654kmp. El
erodează puternic malul stâng primind ca afluenți: Salcia, Mireș, Tisica, Lopatna. În
partea de sud-est a satului Mireșu Mic, în punctul “La Sare” este semnalată, din
timpuri străvechi (Evul Mediu), prezență unor izvoare sărate, care apar la suprafața
solului. Ele erau folosite pentru tratarea afecțiunilor reumatice.
Cricovul Sărat primește doi afluenți cu debite foarte scăzute, respectiv
pârâul Salcia și pârâul Sărățica. Lungimea totală a cursurilor de apă pe teritoriul
comunei SÎNGERU este de 7,5 km.
La nivelul comunei se mai întâlnesc numeroase viroage, formate de apele
care se scurg de pe versanții dealurilor, care au debite ocazionate de precipitații
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sau de topirea zăpezilor. Caracterul vijelios al acestor ape, cu caracter
nepermanenta condus la lărgirea albiei râului Cricovul Sărat la 150-200m.
Caracteristicile apelor care strabat comuna SÎNGERU fac ca acestea să
antreneze în aval roci, maluri și resturi vegetale, prezentând riscul producerii de
inundații și eroziuni ale solului.

3.3. Factori de risc natural şi antropic
Ţinând seama de poziţia geografică, aşezarea, relieful zonei şi
activităţile ce se desfăşoară pe teritoriul comunei putem identifica, mai mulţi
factori de risc, și anume:
 Alunecare de teren, în toată zona comunei unde altitudinea
terenului urcă brusc până la câteva sute de metrii înălțim, chiar pe lângă DJ
238, în zona satului Tisa. Acești factori pot apărea în special din cauza ploilor
din abundență, astfel șiroaiele ar putea năvăli, spre vale, spre case de pe
versamții dealurilor dinprejurul comunei;
 de cutremur, care este mai expus acestui risc, din punctul de
vedere al amplasării în cadrul Subcarpaților de Curbură, zona Vrancea.
(conform PUG, Comuna SÎNGERU, jud. PRAHOVA, pp.33)

3.4. Clima
Clima ce caracterizează teritoriul comunei SÎNGERU este temperat
continentală. Condițiile climatice cu contrastele dintre iarna și vară diminuate
față de câmpie se caracterizează prin temperaturi medii anuale de de 8°-9°C la
contactul cu muntele. În iulie, temperatura medie este de 17°-18°C spre munte.
Extremele de temperatură s-au înregistrat:
- maxima a fost de +39°C;
- minima a fost de -30°C.
Cantitatea medie anuală de precipitații este de peste 800mm/mp în
vecinătatea dealurilor supcarpatice. Luna cea mai ploioasă, iunie, primește
140mm/mp în părțile dinspre zona colinară, iar luna cu cele mai puține
precipitații este februarie, când cad în medie între 35 și 50mm/mp.
În această regiune fenomenul de îngheț apare între 21 octombrie și 1
noiembrie iar frecvența medie a zilelor cu T 0°C este de 101,2 zile pe an.
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Vânturile dominante sunt cele din sectorul nordic, nord-vestic și sudic,
sud-estic, calmul atmosferic prezentând valori destul de mari, de 42%. Cel mai
însemnat este Crivățul care bate mai puternic și mai des, aducând în timpul
iernii viscole, iar primăvara multe ploi.

3.5. Solul
Ca și înveliș al scoarței terestre, solul reprezintă pentru orice regiune
componenta cea mai dinamică a suportului topografic aflat într-un proces
neîntrerupt de solificare. Comuna SÎNGERU dispune de o gamă largă de soluri.
La formarea lor influenţă mare o au condiţiile de relief, roca, clima dar şi
vegetaţia.
Comuna SÎNGERU este situată in zona dealurilor subcarpatice,
aspectul reliefului este de versanți abrupți, orientați pe direcțiile sud si est.
Solul dominant este brun și brun-roșcat de pșdure asociat cu soluri
podzolice argiluviale care favorizează practicarea agriculturii, pomiculturii și
viticulturii.

3.6. Vegetaţia
Vegetaţia lemnoasă este formată din arbori si arbuşti. Pădurile de
foioase, fag, carpen, stejar, plop, ocupa o suprafata importanta din teritoriul
comunei. Dintre arbusti domina alunul,porumbarul, macesul, paducelul, catina,
murul si cornul.
Locuitorii din Sîngeru cunosc în genere, proprietăţile curative ale
multora din numeroasele plante medicinale, pe plan local, utilizandu-se
denumirea populară pentru identificare.
Astfel de plante sunt: cimbrişorul de mai , catina, cicoarea, ciresul,
visinul (coditele fructelor), ciubotica cucului, coada manzului, coada soricelului,
fasolea (tecile uscate), fragul, cornul, frasinul (frunza), macesul (fructele lui),
mesteacanul, murul, musetelul, nucul, patlagina, pelinul, pinul (mugurii),
paducelul, plopul, porumbul (matasea acestuia), salcia (coaja), salcamul
(florile), socul (florile), trandafirul (petalele), trei frati patati (panseluta de camp),
urzica si zmeurul. Asemenea plante vindecatoare sunt folosite sub forma de
ceai si constituie „un izvor de apa vie” impotriva maladiilor şi ar putea fi
valorificate prin recoltare, uscare si depozitare in conditii adecvate. Din
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categoria ciupercilor comestibile putem aminti: Brunişor, Buretele cu perucă,
Buretele de mai, Pâinea pădurii, Burete lăptos, Bureţi de prun, Bureţie de rouă,
Ghebe.
Flora care intră în structura vegetaţiei pajiştilor, poienilor şi fâneţelor
este formată din numeroase specii erbacee şi arbuşti.

3.7. Fauna
Fauna comunei Sîngeru este formată din nevertebrate şi vertebrate,
reprezentate de specii sălbatice şi specii domestice-crescute de om pe lângă
casa lui. Speciile de animale nevertebrate sunt foarte numeroase, ocupând
toate mediile de viaţă. Dintre nevertebrate amintim: coropişniţa, lăcusta,
cosaşul verde, greierul, cârtiţa, cărăbuşul de mai. Animalele vertebrate,
componente ale ecosistemelor forestiere formează o varietate de specii
importante pentru economia locală.
Mamiferele sălbatice sunt bine reprezentate, unele existând prin fâneţe,
poieni, altele în pădurile din apropiere sau în cele montane. Se întâlnesc specii
precum: iepurele comun, vulpea, veveriţa, ariciul, porcul mistreţ, căprioara,
cerbul.
Dintre rozatoare mentionam veverița, viezurele, șoarecele de câmp
precum și pârșul de alun.
Dintre păsări putem enumera: cucul, pupăza, ciocârlia, fazanul,
vrăbiile, ciocârlanii, rândunica, mierla.

3.8. Resursele localităţii
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului
comunei, funcţia dominantă în profilul economico – social, fiind dezvoltarea
agriculturii cu cele două ramuri principale: creşterea animalelor şi cultura
vegetală.
Tabelul 1: Structura fondului funciar în comuna SÎNGERU
Structura fondului funciar
Hectare
%
Suprafata totala
3.990
100%
Suprafaţa agricolă
2.496
62,6
Păduri
1.109
27,8
Ape, bălți
49
1,2
Construcţii şi curţi
170
4,3
Căi de comunicații și căi ferate
71
1.8
Terenuri degradate si neproductive
95
2,4
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de mai jos,
suprafața agricolă ocupă 2.496 ha, reprezentând un procent de 62,55% din
suprafaţa totală administrativă.
Graficul 1. Distibuţia suprafeţei totale a comunei SÎNGERU
Ape, bălți,
49, 1.2%

Paduri si alta
vegetatie forestiera,
1109, 27.8%

Construcţii şi curţi,
170, 4.3%
Căi de comunicații
și căi ferate, 71,
1.8%
Terenuri degradate
si neproductive, 95,
2.4%

Suprafaţa agricolă,
2496, 62.6%

Series1; ; 0; 0%

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

Tabelul 2: Componentele suprafeţei agricole în comuna SÎNGERU
Suprafaţa agricolă
Suprafaţa arabilă (ha)

2015
598

Vii și pepiniere viticole (ha)

40

Păşuni (ha)

1.348

Fânețe

415

Livezi și pepiniere pomicole

95

TOTAL

2.496 ha

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

Graficul 2. Componentele suprafeţei agricole în comuna SÎNGERU
Vii și pepiniere
viticole, 40, 1.6%
Livezi și pepiniere
pomicole, 95, 3.8%
Păşuni,
1348, 54%

Fânețe,
415, 16.6%

Series1; Suprafaţa
arabilă; 598; 24%

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

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÎNGERU 2017-2022

28

3.9. Infrastructură
O componentă importantă a spațiului rural și un element de prim ordin
al resurselor dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale:
infrastructura fizică și infrastructura socială, care au un impact direct asupra
gradului de civilizație și de dezvoltare a satelor.
3.9.1. Infrastructura de transport rutier
O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea
promovării incluziunii sociale și a dezvoltării economice locale în general, este
reprezentată de infrastructură. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie
în asigurarea accesului la rutele de comunicare naționale și, prin urmare,
reprezintă principalele centre economice, sociale și culturale ale județului și
obiective de interes local.
Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde în
mod esențial de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază
existente. În perspectiva, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție
competitivă pentru investiții, oferind în același timp populației locale standarde
adecvate de viață în comunitate și servicii sociale corespunzătoare. Drumurile,
în mediu rural, reprezintă principala cale de transport. Dezvoltarea și implicit
calitatea acestora și a traficului ce se desfășoară pe aceste drumuri mai au mult
de recuperat până a ajunge la ceea ce reprezintă normalitate la nivelul Uniunii
Europene.
Deși infrastructura de bază a zonelor rurale (drumurile, alimentarea cu
apă și infrastructura canalizării) a fost susținută în ultimii ani atât prin fonduri
naționale, cât și prin fonduri UE, aceasta este încă subdezvoltată, limitând
creșterea economică și gradul de ocupare a forței de muncă, și afectează
negativ calitatea vieții populației rurale.
Drumurile comunale sunt în administrarea comunei şi sunt în general
bine întreţinute, ca şi cele 3 drumuri judeţene ce străbat localitatea (DJ 238, DJ
234, DJ 102 C).
Comuna SÎNGERU se află poziţionată în apropiere de oraşe
importante, ceea ce îi creşte potenţialul economic, iar distanţa pe căi de
comunicaţie rutieră până la reşedinţa de judeţ Municipiul Ploieşti este de
aproximativ 50 km, respectiv 21 km până la Mizil.
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Modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale
comunei în perioada 2017 – 2022. Din totalul drumurilor clasificate se remarcă
o pondere mică a celor ce sunt asfaltate sau betonate (doar 13,2km). Majoritea
drumurilor la nivelul comunei SÎNGERU se prezintă într-o stare foarte bună și
bună. Lungimea drumurilor publice clasificate este de 29km reprezentând
70,68% din totalul drumurilor din comună (drumuri județene, comunale, vicinale,
forestiere în total 49,5km). Total drumuri neasfaltate 20,5km.
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna
SÎNGERU sunt autoturismele proprii, mijloacele de transport în comun
microbuze.
Rețeaua

stradală

a

comunei

SÎNGERU

prezintă

o

serie

de

disfuncționalități. Dintre cele mai importante amintim: lipsa unor trasee
amenajate pentru deplasarea utilajelor agricole, care să evite tranzitul
localităților, precum și evitarea drumurilor județene; lipsa spațiilor amenajate
pentru circulația pietonală; amenajarea necorespunzătoare și parțială a unor
intersecții rutiere. Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea
trotuarelor în comună, fac parte din proiectele prioritare ale comunei în
următoarea perioadă și trebuie să se facă în concordanță cu extinderea
rețelelor de utilități.
3.9.2. Utilităţi publice
I. Alimentare cu apa
Majoritatea locuitorilor din comună se alimentează cu apă din fântâni
săpate la adâncimi cuprinse între 3-12 m, apă ce nu îndeplineşte condiţiile de
potabilitate prevăzute de standardele şi normele sanitare în vigoare.
Sistemul de alimentare din fântâni prezintă dezavantajele majore ale
exploatării stratului de apă freatic, şi anume:
-

debite reduse;

-

potabilitate incertă;

-

lipsa măsurilor de protecţie sanitară;

-

riscul infestării cu agenţi patogeni de la latrine şi depozite de

gunoi;
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-

riscul poluării cu diverse substanţe chimice, urmare a utilizării

îngrăşămintelor chimice folosite pentru combaterea dăunătorilor în agricultură şi
silvicultură.
II. Canalizare
Ȋn prezent comuna SÎNGERU nu beneficiază de canalizare și nici de o
stație de epurare a apelor rexiduale.
III. Alimentare cu gaze naturale
Ȋn prezent locuitorii comunei SÎNGERU nu dispun de alimentare cu
gaze naturale, dar această utilitate edilitară face parte din proiectele prioritare
ale comunei în perioada 2018 – 2022. Încălzirea și prepararea hranei se
asigură și cu combustibil solid-lemn.
IV. Alimentare cu energie electrică
În prezent, satele comunei SÎNGERU sunt alimentate cu energie
electrică din sistemul energetic național. Exista retea de iluminat public care
este mentinuta permanent în stare optimă de funcționare. Consumatorii sunt
alimentați, prin branșamente aeriene. Alimentarea cu energie electrica a
comunei SÎNGERU se face din rețele aeriene de 20kv, prin intermediul
posturilor de transformare aeriene. Rețelele electrice de joasa tensiune care
alimenteaza consumatorii casnici sau industriali, parcurg toate caile de
comunicatii ale comunei, în traseu aerian, în general în traseu comun cu
retelele electrice de joasă tensiune. Gospodăriile din comună sunt racordate la
acest sistem în proporţie de 100%.
V. Telecomunicaţii şi internet
Infrastructura de comunicaţii este reprezentată la nivelul comunei
SÎNGERU de servicii de telefonie, precum şi de servicii radio şi televiziune.
Locuitorii dispun de servicii de telefonie fixă şi telefonie mobilă.
Locuitorii comunei beneficiază de serviciul de telefonie mobilă în
proporţie de 99%, televiziune prin satelit şi cablu în proporţie de 60%.
3.9.3. Locuinţe
Comuna SÎNGERU are un caracter specific de zonă colinară.
Construcţiile sunt grupate de-a lungul reţelelor stradale, având funcţiunea
dominantă de locuit – gospodăria.
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Suprafaţa ocupată de locuinţe în intravilanul comunei este de circa
77.6219 mp. Din datele furnizate de către Consiliul Local SÎNGERU, putem
afirma că numărul de gospodării din comună se ridică la 1.964.
Tabelul 3: Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe, 20062015
Fondul de locuinţe

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1862
Locuinţe existente – total (nr.)
Locuinţe
în
proprietatea
1
majoritară de stat(nr.)
Locuinţe
în
proprietatea
1861
majoritar privată (nr.)

1863

1865

1867

1870

1954

1958

1961

1960

1964

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1862

1864

1866

1869

1954

1958

1961

1960

1964

Suprafaţă locuibilă – total (mp)
Suprafaţă locuibilă – proprietate
majoritară de stat (mp)

69627 69671 69805
45

45

69938

45

Suprafaţă locuibilă – proprietate
69582 69626 69760
majoritar privată (mp)

45
69893

70133 76282 76698 76893 76854 77219
45

-

-

-

-

-

70088 76282 76698 76893 76854 77219

Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2015

Fondul de locuinţe construite este unul dintre punctele forte ale spaţiului
rural analizat, care spre deosebire de alte elemente componente ale acestui
spaţiu, a înregistrat după 1990 o evoluţie favorabilă atât din punct de vedere
cantitativ, cât şi calitativ.
Graficul 3. Evoluţia locuinţelor în comuna SÎNGERU în perioada 2006-2015
Series1; 2011;
Series1; 2012;
Series1; 2013;
Series1;Series1;
2014; 2015;
1954
1958
1961
1960 1964

Series1; 2010;
Series1; 2009;
Series1; 2008;
Series1; 2007;
Series1; 2006;
1870
1867
1865
1863
1862

Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2015

Graficul 4. Evoluţia suprafeţei locuibile în perioada 2006-2015
2014; 2015;
2013; Series1;
Series1;Series1;
2012; Series1;
Series1; 2011;
77219
76854
76282 76698 76893

Series1; 2010;
Series1;Series1;
2008; 2009;
Series1; Series1;
2006; 2007;
70133
69938
69805
69671
69627

Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2016
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O trăsătură specifică a fondului de locuinţe din mediul rural analizat o
constituie prdecentul de 100% a locuinţelor aflate în proprietate privată. O
situaţie a locuinţelor comunei SÎNGERU este cea prezentată în tabelul Nr.4 și în
graficul nr. 5.
Graficul 5. Ponderea suprafeţei locuibile, după forma de proprietate, în
comuna SÎNGERU, în anul 2015
Series1;
Suprafaţă
locuibilă –
proprietate
majoritară de stat
(mp); 0; 0%

Series1;
Suprafaţă
locuibilă –
proprietate
majoritar privată
(mp); 77219;…

Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2015

Tabelul 4: Situaţia construcţiilor de locuinţe în anii 2009-2016
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Autorizaţii de construire eliberate
pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv
pentru colectivităţi) – număr

3

3

3

4

1

5

4

3

Autorizaţii de construire eliberate
pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv
pentru colectivităţi)- mp

300

410

485

375

261

885

648

434

0

1

0

0

0

0

0

0

0

65

0

0

0

0

0

0

Autorizaţii de construire
pentru alte clădiri – număr
Autorizaţii de construire
pentru alte clădiri– mp

eliberate
eliberate

Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2015

Pentru perioada analizată se poate observa că numărul de autorizaţii
de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale a fost unul oscilant, de la 3
autorizaţii în anul 2009 (aproximativ 300mp) la doar 1 autorizaţie în anul 2013
(aproximativ 261mp).

3.10. Populaţia
Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui
teritoriu, astfel cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia
acesteia în timp reprezintă punctul de pornire al tuturor analizelor. Populația
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rurală reprezintă cea mai dinamică componentă a spațiului rural și o resursă
potențială deosebit de importantă pentru dezvoltarea satelor, cu rol hotărâtor în
definitivarea politicilor de dezvoltare rurală.
Populaţia comunei SÎNGERU, reprezentată prin totalitatea oamenilor ce
locuiesc pe teritoriul acestui spaţiu geografic, diferă ca număr în decursul
zecilor şi sutelor de ani. Evoluţia demografică a comunei SÎNGERU, aşa cum
rezultă din statisticile vremii, reflectă atât dezvoltarea în timp a localităţii, cât şi
procesul istoric de formare a satelor acesteia. Numărul exact de locuitori, la o
anumită dată, se poate afla numai în urma recensămintelor. Este cunoscut
faptul că spaţiul comunei SÎNGERU a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri,
dar datele despre populaţia aşezată aici nu sunt precise.
La nivelul anului 2016, în comuna SÎNGERU, conform datelor furnizate
de Institutul Național de Statistică, sunt 5.543 locuitori din care 2.832 de sex
masculin și 2.711 de sex feminin.
3.10.1. Indicatori demografici
În cadrul populaţiei comunei SÎNGERU nu a existat niciodată o egalitate
numerică între sexul masculin şi cel feminin. De exemplu, pentru perioada
analizată, structura populaţiei pe sexe, din comuna SÎNGERU apare conform
tabelului următor:
Tabelul 5: Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei
Indicatori

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Populaţie total:

5442

5461

5494

5494

5497

5462

5477

5484

5488

5518

5543

- masculin

2804

2801

2805

2797

2785

2769

2776

2783

2789

2811

2832

- feminin

2638

2660

2689

2697

2712

2693

2701

2701

2699

2707

2711

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

Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2016,
conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, din numărul total al
locuitorilor 5.543, aproximativ (51,09%) (2.832 persoane) sunt bărbaţi şi 2.711
(48,9%) sunt femei.
Tabelul 6. Sporul natural în comuna, în perioada 2005-2015
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Numărul născuţilor vii

78

93

88

81

96

68

72

79

91

95

78

Număr
decedate

78

57

56

64

66

57

61

58

73

77

79

18

-1

persoane

Sporul natural
0
36
32
17
30
11
11
21
18
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP206D
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Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea
sau scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre
valorile natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii,
respectiv a numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.
Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în
perioada 2005-2015, cu valorea maximă în anul 2009 de 96 născuți vii la mia
de locuitori.
Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată întrun întins spaţiu exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea
biologică a colectivităţii SÎNGERU.
Graficul 6. Evoluţia indicatorilor demografici în perioada 2005-2015
Numărul
Numărul
Numărul
Număr
Numărul
Numărul născuţilor vii;
Număr
născuţilor
vii;
Numărul
Număr
născuţilor
vii;
Numărul
persoane
născuţilor
vii;
născuţilorNumăr
vii; 2009;
Număr
Numărul
Numărul
persoane
96
2014;
95
Număr
vii; Numărul
persoane
2006;2007;
93 născuţilor
născuţilor
vii; 91
decedate;
Număr
2013;
Număr
Număr
Număr
88
persoane
născuţilor
vii; decedate;
persoane
născuţilor
vii;
decedate;
născuţilor
vii;
persoane
2008;
81
2012; 79
2015; 79
persoane
persoane
persoane
persoane
decedate;
2011; 72
decedate;
2015;
2014;
7778
2010; decedate;
68
2013; 73
decedate;
decedate;
decedate;
2009; decedate;
66
2008; 64
2011; 61
2012; 58
2006; 57
2010; 57
2007; 56

Numărul născuţilor vii
Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică, pe anul 2015

Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă
schimbărilor ca urmare a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a
mişcării migratorii (imigrările şi emigrările). Conform Institutului Naţional de

Statistică, situaţia populaţiei comunei SÎNGERU, între anii 2005-2015, se
prezintă astfel:
Tabelul 7. Evoluţia populaţiei în decursul anilor 2005 – 2015
Populaţie
Căsătorii
Divorţuri
Stabiliri
domiciliu
localitate
Plecări
domiciliul
localitate

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26
1

30
4

106
2

31
1

22
4

26
2

13
1

13
2

22
10

22
5

16
4

de
în

27

61

75

56

58

52

52

62

45

72

82

cu
din

87

78

76

77

82

109

55

76

59

74

63
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Stabiliri
de
reşedinţă
în
35
19
18
16
10
16
9
15
11
localitate
Plecări
cu
reşedinţa
din
82
60
55
48
49
50
57
53
49
localitate
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12

8

15

50

53

Grafic. 7. Evoluţia populaţie pe sexe, în comuna SÎNGERU în intervalul
2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- masculin 2804 2801 2805 2797 2785 2769 2776 2783 2789 2811 2832
- feminin

2638 2660 2689 2697 2712 2693 2701 2701 2699 2707 2711

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

Structura populaţie pe sexe se poate observa în graficul de mai sus,
putând afirma că în perioada 2006-2016, ponderea din total populaţie este în
favoarea populaţiei masculine
Din punct de vedere al sosirilor şi plecărilor, la nivelul comunei
SÎNGERU, pentru perioada analizată (2005-2015) se constată o uşoară
superioritate a celor care se stabilesc cu reşedinţa din comuna, comparativ cu
cei care pleacă cu reşedinţa pe aceste meleaguri. În anul 2015 se înregistrează
un număr de 63 plecări cu domiciliu din localitate şi 82 stabiliri de domiciliu,
rezultând astfel un spor migratoriu pozitiv (19 persoane) pentru comuna
analizată.
Grafic. 8. Evoluţia stabilirilor şi plecărilor din localitate, în intervalul 20062015
Plecări
custabilirilor şi plecărilor din localitate, în perioada
Evoluţia
reşedinţa din
2006-2015
Plecări cu
Plecări cu
cu
Plecăricu
cu
localitate; PlecăriPlecări
Plecări
cu
Plecări
cu
Plecări
cu
reşedinţa
din
reşedinţa
din
reşedinţa
din
2006; 82
din
reşedinţadin
din
Stabiliri
de
reşedinţa
din
reşedinţa
reşedinţa
din reşedinţa
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
reşedinţă
înStabiliri
localitate;
localitate;
Stabiliri
de
localitate;
de
de Stabiliri
de
2007;
60
Stabiliri
de
2012;
57
Stabiliri
de
2008; Stabiliri
55
Stabiliri
de
Stabiliri
de
2013;49
53
Stabiliri
de
2011;
50
2015;
50
localitate;
2010;
49
2014;
reşedinţă
în reşedinţă
2009;
reşedinţă
în 48
în
reşedinţă
în
reşedinţăînîn
reşedinţă
reşedinţă
în
reşedinţă
în
reşedinţă în
2006;
35 localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
localitate;
2007; 19
2008; 18
2009; 16
2011;
16
2013;11
15
2014;
2010; 10
2012; 9
2015; 8
Stabiliri de reşedinţă în localitate
Plecări cu reşedinţa din localitate
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12
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Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei
populaţii, reprezintă o componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi
mortalitate. Totuşi, importanţa mişcării migratorii este mai redusă, dacă avem în
vedere procesul reproducerii populaţiei, deoarece, prin intermediul acesteia se
realizează numai o deplasare a unor efective de populaţie dintr-o colectivitate în
alta.Evoluţia în timp a numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării
migratorii. Mişcarea migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care
constă în schimbarea statului rezidenţial. Datorită existenței și permanentizării

fluxurilor de populație urban-rural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere
numerică și procentuală evidentă a numărului de locuitori prezenți în comună.

3.11. Forţa de muncă
În afara ocupaţiilor cu caracter agricol, populaţia din comuna SÎNGERU
este angrenată în activităţi meşteşugăreşti, de zidărie şi construcţii.
Pe lângă cei cu ocupaţii bine definite în cadrul comunei, putem
identifica, odată cu începerea procesului de industrializare ce va cuprinde şi
judeţul PRAHOVA, o deplasare a populaţiei active către oraş. Asfel, paleta
meseriilor practicate de cetăţenii din SÎNGERU a devenit foarte diversificată.
Din cele prezentate, putem concluziona că, cetăţenii comunei
SÎNGERU, pe lângă ocupaţia de bază care este agricultura, erau în acelaşi timp
şi muncitori în industrie, comerţ, etc. De amintit şi faptul că unii dintre ei sunt
oameni de ştiinţă, care şi-au pus viaţa şi activitatea de cercetare în slujba
românilor de pretudindeni.
Populaţia activă este un element important în definirea profilului
economic al unităţii teritoriale studiate. În funcţie de numărul populaţiei ocupate
în fiecare ramură a activităţii productive sau neproductive economice se poate
determina caracteristica unităţii teritoriale. Forţa de muncă constituie un factor
important al dezvoltării rurale în prezent şi viitor, şi poartă amprenta
caracteristicilor economiei predominant agricole. O caracteristică de bază a
forţei de muncă din mediul rural o constituie rata de activitate şi de ocupare mai
ridicate, la care se adaugă nivelul mai redus al şomajului.
Posibilitatea de ocupare a forţei de muncă în activităţile economice şi
servicii din cadrul comunei nu satisface cerinţele resurselor umane de muncă
(populaţia aptă de muncă în vârstă cuprinsă între 16 şi 60 ani).
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Din datele recente reiese că populaţia activă cu domiciliul în localitate
lucrează în următoarele ramuri de activitate din cadrul comunei: agricultură,
viticultură, apicultură, industrie, construcţii, transporturi, depozitare, comunicaţii,
turism, comerţ cu ridicata, amănuntul, reparaţii autovehicule, administraţie
publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. În afara populaţiei ocupate în
activităţile economice şi de servicii din cadrul comunei, există şi persoane
navetiste.
Cu toate acestea, în teritoriu există un disponibil de forţă de muncă
neangajată, fapt care generează fenomenul de şomaj şi de migraţie a unor
locuitori spre alte localităţi, în căutarea de locuri de muncă.
Acest fenomen ar putea fi diminuat prin diversificarea activităţilor
productive şi într-o conjunctură mai favorabilă pentru prelucrarea resurselor
materiale din teritoriu.
Tabelul 8. Situaţia salariaţilor cu loc de muncă pe teritoriul comunei sau în alte
localităţi (număr mediu)
2005

2006

PRAHOVA

173130

173506

SÎNGERU

133

139

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

184485 182610 180022 160904 156988 159105 161424 162331 165442

141

133

103

91

136

143

153

158

168

Pondere
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.09
0.09
0.09
0.10
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM104D

0.10

În cadrul activităţilor economice, populaţia comunei a practicat şi
practică diferite meserii privind agricultura, în industrie, în comerţ, în constructii,
învăţământ, administraţie publică, sănătate şi asistenţă socială, etc.
Tabelul 9. Indicatori privind excluziunea socială
Populaţie

2010

2011

2012

2013

2014

Număr şomeri:
- bărbaţi
- femei

2015

158
119
111
154
141
122
105
63
66
107
87
79
53
56
45
47
54
43
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E

2016

123
71
52

În decursul anilor, în comuna SÎNGERU, pe lângă populaţia activă s-a
aflat şi se află şi o populaţie care a fost şi este inactivă economic. Ea a
constituit şi constituie un lucru normal fiind reprezentată de copiii şi adolescenţii
ce au fost şi sunt elevi şi studenti, de pensionari, de persoane casnice sau
persoane întreţinute de alte persoane, întreţinuţi de stat ca urmare a unor
suferinţe, precum şi alte situaţii. La nivelul comunei SÎNGERU în anului 2016
sunt înregistați un număr de 123 șomeri cu ajutor de somaj (71 de sex masculin
și 52 de sex feminin).
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3.12. Educaţie
Deşi atât DGJPh (1897), cât şi MDGR (V, 414) susţin că şcoala şi-a
început activitatea în comună abia din 1860, actele dovedesc că, încă din 1838,
funcţiona ca învăţător la SÎNGERU, Năstase Moisescu (ŞP, 83), ceea ce
explică faptul că la sfârşit de secol XIX, comuna beneficia de 155 ştiutori de
carte.
Căminul cultural şi-a început activitatea în perioada interbelică şi avea
preocupări deosebite. Prin 1970, în cadrul său s-a deschis un amplu şi bogat
muzeu sătesc. Din comună s-au ridicat câteva personalităţi marcante precum:
criticul literar, profesorul şi redactorul-şef al revistei „Axioma”: Ieronim Tătaru,
poetul Lucian Avramescu, dar şi alţii...
Virginia Breslaşu (n. 1929), învăţătoare şi directoare de cămin cultural
s-a risipit ca poetă (marcantă de o sensibilitate aparte) în reviste, culegeri,
emisiuni radio, festivaluri, pentru a debuta editorial târziu cu „Porţi de înserare”
(1982), în care „încearcă să desluşească lumea, ca un perpetuu miracol care se
răsfrânge în vibraţiile sensibilităţii poetice” (Mariana Ionescu), după care vor
urma: „Vaza cu flori” (1984) şi „Pavăza visării” (1988), când devine membră a
Uniunii Scriitorilor.
Ieronim Tătaru (n. 1937) cu o îndelungată carieră didactică şi
publicistică (profesor, inspector şcolar, director al Casei Corpului Didactic –
Prahova, universitar şi redactor şef al revistei ploieştene „Axioma” (2000) s-a
distins prin câteva opuri de referinţă: „Poetică şi stilistică. Metode, concepte”
(1976), „Din lirica modernă” (1982), „Comentarii stilistice şi literare” (1983), „Din
universul poeziei moderne” (1996), „Itinerar caragialian” (f.a.) ş.a.
Gheorghe Andrei (n. 1937), profesor, ziarist şi scriitor, a publicat:
„Greieraş poznaş” (1974), „Zăpezile fierbinţi” – versuri (1976), „Copac solitar”
(1981), „Ţinutul Sânzienelor” (1984) ş.a.
Lucian Avramescu (n. 1948 – fiul poetei Virginia Breslaşu), cunoscut
în lumea literelor româneşti de la acel poem demn şi grav în care ne asigură că
„Noi n-am plătit istoricii cu ziua”. În 1975, a obţinut premiul pentru debut, al
editurii „Albatros” cu volumul de „Poeme” în care încerca o actualizare a
imaginii satului natal, după care a urmat: „Stele pe dealuri” (1976), „Transplantul
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de albastru” (1978), Un liber albatros” (1978), „Ei, aş! Spunea poetul...” (1980),
„Nu cer iertare” (1981, 1983, 1985), „Bună seara iubito” (1989) ş.a.
În comunitățile rurale, educația și implicit formarea sunt foarte
importante. Totodată, existența infrastructurii școlare creează discrepanțe foarte
mari, atât la nivel rural între sate/comune dar mai ales între rural și urban.
Școala rămâne principala instituție și factor de civilizație din mediul
rural. Învățământul pe aceste meleaguri are vechi tradiții, rădăcinile acestuia
mergând în negura timpului.
Infrastructura socială rurală, prin faptul că este slab dezvoltată în
domeniul învăţământului se constituie într-un element care influenţează negativ
potenţialul capitalului uman, împiedicând chiar dezvoltarea rurală.
Unităţile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea în clădiri proprii,
corespunzătoare, din punct de vedere funcţional, şi cursurile sunt susţinute de
către 48 cadre didactice. Conform datelor statistice, la nivelul anului 2015 erau
înscrişi 790 elevi, repartizaţi astfel: 366 elevi înscrişi în învăţământ primar, 244
elevi înscrişi în învăţământ gimnazial, 26 învăţământ gimnazial liceal și 55
învăţământ profesional . Tot în anul 2015 erau înscrişi 99 de copii în grădiniţe.
Tabelul 10. Situaţia învăţământului pe raza comunei SÎNGERU
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Unități școlare:

6

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

Prescolar

4

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

2

2

2

2

2

2

:

:

:

:

:

:

:

:

:

1

1

1

1

1

1

1

788

760

736

718

742

729

745

791

770

775

790

127

126

138

138

158

150

145

135

126

112

99

661

634

598

580

584

579

600

656

644

663

691

581

560

539

538

541

535

523

558

557

581

610

314

305

283

275

286

287

290

329

338

345

366

267

255

256

263

255

248

233

229

219

236

244

Primar
si
gimnazial
(inclusiv
invatamantul
special)
Liceal
Populația
școlară:
Copii inscrisi in
gradinite
Elevi inscrisi in
invatamantul
preuniversitar
Elevi inscrisi in
invatamantul
primar
si
gimnazial
(inclusiv
Elevi
inscrisi in
invatamantul
invatamantul
special)
primar (inclusiv
invatamantul
special)
Elevi inscrisi in
invatamantul
gimnazial
(inclusiv
invatamantul
special)
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Elevi inscrisi in
invatamantul
primar
si
gimnazial

:

:

:

:

:

:

:

:

557

581

610

Elevi inscrisi in
invatamantul
primar

:

:

:

:

:

:

:

:

338

345

366

Elevi inscrisi in
invatamantul
gimnazial

:

:

:

:

:

:

:

:

219

236

244

Elevi inscrisi in
invatamantul
liceal

:

:

:

:

21

44

77

98

87

54

26

Elevi inscrisi in
invatamantul
profesional

80

74

59

42

22

:

:

:

:

28

55

Personal
didactic:

58

55

47

56

55

55

45

47

54

46

48

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

49

44

37

47

46

46

34

34

41

37

38

Invatamant
primar (inclusiv
invatamantul
special)

17

16

16

16

15

13

13

14

15

15

15

Invatamant
gimnazial
(inclusiv
invatamantul
special)

32

28

21

31

31

33

21

20

26

22

23

:

:

:

:

:

:

:

:

41

37

38

:

:

:

:

:

:

:

:

15

15

15

:

:

:

:

:

:

:

:

26

22

23

:

:

:

:

3

3

5

7

7

3

4

58

55

47

56

55

55

45

47

54

46

48

22

100

10

20

16

16

16

16

2

3

2

3

2

2

2

2

Invatamant
prescolar
Invatamant
primar
gimnazial
(inclusiv
invatamantul
special)

Invatamant
primar
gimnazial

si

si

Invatamant
primar
Invatamant
gimnazial
Invatamant liceal
Invatamant
profesional

Săli de clasă şi
27
24
22
cabinete şcolare
Laboratoare
1
2
2
şcolarehttp://statistici.insse.ro/shop/
Sursa:

În concordanță cu reducerea numărului de elevi, a scăzut și numărul
personalului didactic (58 în 2005 și doar 48 în 2015).

3.13. Culte, cultură şi artă
3.13.1 Culte
Recensământul din 2011 a evidenţiat ponderea foarte mare a
credincioşilor ortodocşi (92,77%),

cu o minoritate de penticostali de 2,31.
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Pentru

3,1%

din

populatia

comunei

nu

este

cunoscuta

apartenenta

confesionala. Pentru 4,09% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională. Activitatea religioasă se desfăşoară în patru biserici ortodoxe,
fiecare cu o parohie de sine stătătoare.
Biserica din Sîngeru
Biserica din SÎNGERU cu hramul Sfântul Apostol Andrei își are
începutul învăluit în legendă. Se spune că pe la sfârșitul veacului al XVIII-lea,
vistiernicul Andrei Bozianu, care avea în grijă banii şi socotelile Ţării, pentru a
scăpa de urmărirea turcilor, s-a refugiat la moşia sa din SÎNGERU. Aici a
îngropat banii sub niște bălării de boziu şi s-a ascuns in scorbura unui copac,
unde, in taina, un servitor credincios ii aducea mâncare. În timp ce stătea
ascuns, a făgăduit lui Dumnezeu ca, daca va scăpa cu viața, va zidi o biserica.
După plecarea turcilor, si-a ținut făgăduința, zidind biserica la anul 1793. In
pisania de piatra, așezata deasupra ușii din pridvor, sunt scrise următoarele: Cu
vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului şi cu îndemnarea D(u)hului Sf(â)ntu,
râdicatu-s-au aceasta sf(â)ntă şi d(u)mn(e)-zeiască biserica ce să cinsteşte şi
să prăznuiește hramul sf(â)n(tu)lui Apostol Andreiu cel întâiu chem(a)tu, în
zilele prea în(ăl)ţatului D(o)mn Io Alecsandru Moruz V(oe)v(o)d. S-au zidit din
temelie si s-au înfrumusețatu cu zugrăveala de pe cum se vede, de dm(nea)lui
jupân Andreiu Boziian biv 3 vis(tier), ca sa fie întru vec(inica) pom(eni)re,
Av(gust) 5, 1793, diac(on) Manole zu(grav).
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Sîngeru
Biserica ortodoxă-Mireșu Mare, Ctitorie: 1893 , Tip: Biserica , Religie:
ortodox, Localitate: MIRES , Comuna: SÎNGERU , Judet: Prahova ,
Episcopie/Arhiepiscopie: Arhiepiscopia Bucurestilor , Mitropolie: Mitropolia
Munteniei si Dobrogei
Biserica “Sf. Dumitru” din satul Tisa, Ctitorită în anul 1892, Religie:
ortodox,

Localitate:

Episcopie/Arhiepiscopie:

TISA,

Comuna:

Arhiepiscopia

SÎNGERU,

Bucureştilor,

Judet:

Prahova,

Mitropolie:

Mitropolia

Munteniei şi Dobrogei.
3.13.2. Cultură şi artă
O componentă importantă a vieţii satului este cea culturală, domeniu
care poate contribui în mod specific la creşterea gradului de atractivitate a
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satului pentru populaţia tânără. Mijloacele prin care se induce cultura în mediul
rural sunt: căminele culturale, bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea.
Localitate cu oameni liberi, harnici şi cu minte sănătoasă, comuna
SÎNGERU are din vechime, o viaţă spirituală bogată. Acţiunile cultural-artistice,
alături de serbările şcolare, au fost desfăşurate începând cu anii de la sfârşitul
celui de-al doilea razboi mondial.
Ȋn comuna SÎNGERU sunt amplasate mai multe monumente istorice
pentru cinstirea eroilor și anume:


Unul dintre cele mai vechi monumente ale comunei este cel

înregistrat în „Lista...” din 1956 sub nr. 2419 – arhitectură.

Este de fapt Complexul curţilor boiereşti Andrei Bozianu cuprinzând:
Biserica „Sf. Andrei”, cu Turnul de clopotniţă (construit între 1793-1799, ultima
dată înscrisă pe o bandă de fier cu care este ferecată uşa, are două nivele din
zidărie, iar al treilea din lemn, făcând corp comun cu zidul împrejmuitor),
Conacul boieresc (construit aproximativ înaintea bisericii) şi zidul de incintă,
situate oarecum vizavi de Primăria comunei.
Biserica a fost ctitorită de tretivistierul Andrei Bozianu pe la 1793, parese după modelul bisericii Doamnei Neaga din Buda-Cislău, cu care ctitorul era
rudă prin strămoaşa sa Muşa, vară primară cu soaţa lui Mihnea Turciul,
măritată cu vtorilogofătul Stanciu Bozianu. Pictura originală a fost executată de
Manole Diaconu – zugrav şi se mai păstrează doar pe tâmplă. Arsă prin 1911,
reparată abia prin 1925. Între 1939-1943 i s-au făcut consolidări, când a fost şi
repictată, în frescă, de Veniamin Precup. Conacul a fost construit înainte, dar a
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continuat finisarea paralel cu construcţia bisericii şi apare semnalat în „diata” lui
Bozianu din 1802, ca edificiu mănăstiresc. Conacul are aspectul unei case
ţărăneşti, de proporţii mari, cu un corp central, cu parter şi etaj, fiecare
prevăzute cu prispă. În epocă, se pare că a avut şi un foişor, care a dispărut
odată cu modificările survenite în sec. XX. Prispa de la parterul corpului central
se crede că se continua la nivelul faţadei clădirii anexă, care a fost folosită
pentru găzduirea monahilor (chilii pentru călugări), mai apoi ca încăperi ale
personalului de serviciu. Nu se ştie cât a funcţionat la lăcaş mănăstiresc, dar e
sigur că la trecerea dincolo de „zare” a ctitorului, devenit între timp stolnic şi
şătrar, acesta a lăsat moşia ca danie mănăstirii de aici. În sec. XIX-lea
acoperişul de şindrilă a fost înlocuit cu tablă.În prezent, prin strădania
autorităţilor locale, în conacul Bozianu funcţionează un muzeu sătesc unicat în
judeţul Prahova prin exponatele sale.

Al doilea monument cuprins în „Lista...” din 1956, la nr. 2420 –
arhitectură este zidul de incintă al fostului conac al marelui stolnic Alexandru
Văcărescu – poetul Alecu V. (fiul poetului Ienăchiţă Văcărescu şi al primei sale
soţii: Elena Rizo, fiica dragomanului Porţii, Iacovache Rizu – poet el însuşi, şi
sora lui Grigore Alexandru Ghica, decedată în 1780) şi al soţiei sale Aniţa (de
care s-a despărţit în 1797, la cinci ani de căsătorie), construit din bolovani de
râu şi mortar pe la sfârşitul sec. al XVII-lea şi amplasat în partea de sus a
satului de reşedinţă, ca şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorită de unul
din urmaşii săi, pe la 1816, lăcaş de rugă din preajma fostului conac.
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Tot în partea de sus a SÎNGERUlui (mai jos de conac, unde drumul coteşte
spre Salcia şi Lapoş) se află o Cruce din piatră de prin sec. al XVIII-lea, iar în
dreptul Oficiului poştal o altă Cruce din piatră, din 1847, ambele necuprinse în
„Lista...” amintită mai sus.

În faţa Căminului cultural, se ridică un Monument al eroilor din SÎNGERU,
având ca simbol vulturul şi o inscripţie: „În amintirea eroilor din SÎNGERU,
căzuţi pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei. Pioasă amintire” şi lista
cu numele a 87 eroi locali.
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Cu prilejul semicentenarului răscoalei din 1907, vizavi de Primăria comunei a
fost ridicat un trunchi de piarmidă, pe faţa căruia s-a montat o placă de
marmură albă cu următoarea inscripţie: „În amintirea ţăranilor din comuna
SÎNGERU care în martie 1907 s-au răsculat... pentru pământ şi libertate. 19071957”.

În 1971, pe faţada şcolii generale din SÎNGERU s-a montat o „placă centenară”,
care reprezintă un gest necesar, deşi nu exprimă realitatea, şcoala începânduşi activitatea, după cum am văzut, din 1838 (deci împlinise atunci 133 de ani).

3.14. Sănătate
Accesul la serviciile de sănătate, alături de aspecte socio-economice,
culturale sau de mediu reprezintă elemente ce influenţează starea de sănătate a
populaţiei. Calitatea serviciilor sanitare este condiţionată de infrastructura specifică,
de numărul personalului specializat, dar şi de nivelul de salarizare din domeniu.
Accesul la serviciile medicale este inegal ca urmare a diferenţelor economice
(costul tratamentului şi al transportului), de aşezare geografică (distanţa faţă de
unităţile medicale) şi de calitate a serviciilor sanitare. Din datele examinate la nivel

judeţean rezultă că în comuna SÎNGERU există infrastructura de bază
necesară furnizării serviciilor medicale către populaţie.
Reforma

sistemului

de

sănătate

are

ca

principale

obiective

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizării
resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a
calităţii serviciilor medicale.
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Măsurile de reformă privesc, în principal restructurarea modului de
organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sănătăţii şi schimbarea
modului de finanţare a activităţii şi sunt centrate pe introducerea asigurărilor
sociale de sănătate.
În Comuna SÎNGERU funcţionează 1 cabinet medical în localitatea şi
un cabinet stomatologic.
De asemenea pe raza comunei SÎNGERU funcţionează un punct
farmaceutic.
Tabelul 12. Sistemului de sănătate din comuna SÎNGERU în perioada
2009-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2
:

2
:

1
:

1
:

1
:

1
:

:
1

2

1

1

1

1

1

:

:

:

:

:

:

:

1

:
:

:
1

:
1

:
:

1
:

1
:

1
:

3

2

2

1

2

2

:

:

:

:

:

2

2

3

2

1

1

1

2

2

:

:

:

:

:

:

:

1

:
:
:
:
:
:
:
1
1
:
:
:
Puncte farmaceutice
:
:
:
:
1
1
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SAN104B

1
:
1

Medici – sector public – persoane
Medici – sector privat – persoane
Medici de familie – sector public –
persoane
Medici de familie – sector privat –
persoane
Stomatologi
Farmacisti
Personal mediu sanitar – sector public –
persoane
Personal mediu sanitar – proprietate
privată
Cabinete medicale de familie – sector
public
Cabinete medicale de familie –
proprietate privată
Cabinete stomatologice - sector public
Farmacii

3.15. Agricultură
Transformările apărute după Revoluția din 1989 și ca urmare a aplicării
Legii fondului funciar au determinat apariția unor forme noi de exploatare a
pământului. Poate cea mai nefastă consecință a aplicării Legii fondului funciar o
constituie microparcelarea terenurilor, în special a celor arabile.
Trecerea de la agricultura de subzistență la cea modernă, intensivă,
racordată la principiile economiei de piață, pe coordonatele protejării mediului
natural și îmbunătățirii nivelului de trai în zona rurală.
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Pentru relansarea agriculturii trebuie accelerată atragerea și stimularea
producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de cooperare și asociere,
trebuie organizate centre agricole puternice.
Pentru Comuna Tinosu, strategia dezvoltării agriculturii trebuie să aibă
în vedere:
- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a
cerințelor populației;
- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de
depozitare, transport;
- realizarea securității alimentare;
- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum.
Agricultura ce se practică la nivelul satului și al comunei, nu cunoaste
un nivel superior nici din punct de vedere al tehnologiei și implicit niciun punct
de vedere al productiei. Productiile obtinute sunt livrate direct pe piata de catre
producatori, pentru schimbul de produse și pentru consumul propriu în
gospodării.
Principalele activitati agricole ce se desfasoara in aceasta localitate, in
special in sectorul privat in gospodarii particulare sunt: legumicultura,
pomicultura, viticultura și zootehnia.
Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursă naturală
importantă pentru preocupările productive ale populaţiei locale.
Comuna SÎNGERU – 2015
Suprafaţa
%
3.990
TOTAL TERITORIU
ha
100
TEREN AGRICOL TOTAL
ha
2.496
62,55
TEREN NEAGRICOL TOTAL din care:
ha
1.494
37,45
- păduri
ha
1.109
74.2
- ape și bălți
ha
49
3,3
- construcţii şi curţi
ha
170
11,4
- căi de comunicație și căi ferate
ha
71
4,8
- alte terenuri degradate (neproductiv, etc.)
ha
95
6,3
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
SPECIFICARE

U.M

Teritoriul comunei SÎNGERU include o suprafaţă agricolă de 3.990 ha,
ceea ce reprezintă 62,55% din întinderea totală a teritoriului administrativ (3.990
ha). Din totalul teritoriului, 2.476 ha suprafață agricolă sunt în proprietate
privată.
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Structura terenurilor agricole pe categorii de folosinţă se prezintă în
anul 2015 astfel:
Suprafaţa
Hectare
%
Agricolă totală (ha) din care:
2.496
100
- arabil
598
23,96
- vii și pepiniere viticole
40
1,60
- livezi şi pepiniere pomicole
95
3,81
- păşuni
1.348
54
- fânețe
415
16,63
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

Modul de utilizare al terenurilor relevă o pondere de 54% pentru păşuni
secondată cu 23,96% de terenurile arabile şi 16% de fânețe. Pentru Comuna
SÎNGERU, strategia dezvoltării agriculturii trebuie să aibă în vedere:
- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a
cerințelor populației;
- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de
depozitare, transport;
- realizarea securității alimentare;
- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum.
Grafic 9. Ponderea terenurilor agricole şi neagricole din suprafaţa totală a
comunei SÎNGERU

TEREN
NEAGRICOL,
1494, 37%
TEREN AGRICOL,
2496, 63%

TEREN NEAGRICOL

TEREN AGRICOL

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

Grafic 10. Situaţia terenurilor neagricole în comuna SÎNGERU, în anul 2015
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Series1; - ape și
bălți; 49; 3%

Series1; construcţii şi curţi;
170; 12%
Series1;
- căi de
comunicație și căi
ferate; 71; 5%

Series1; -păduri si
alta vegetatie
forestiera; 1109;
74%

Series1; - alte
terenuri degradate
(neproductiv, etc.);
95; 6%

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

2.15.1. Producţia vegetală
În ceea ce priveşte cultura plantelor, comuna SÎNGERU se remarcă prin
suprafeţe favorabile culturii porumbului boabe (492 ha și o producție de 1.230
tone).
2.15.2. Pomicultura
În comuna SÎNGERU sectorul pomicol este bine dezvoltat şi poate
reprezenta o oportunitate pentru locuitorii comunei. Producţia obţinută în anul
2015 a fost de aproximativ 659 tone.
Anul

2015

Principalele culturi pomicole în SÎNGERU
Meri
Peri
Caişi şi zarzări
Cireşi şi vişini
Pruni
Nuci

Număr pomi
785
750
350
1600
9650
1300

Producţia obţinută (tone)
84
11
14
8
529
13

Sursa: date furnizate de Primaria SÎNGERU

Ca o activitate complementară activităților agricole tradiţionale şi care
beneficiază de elemente valoroase ale cadrului natural şi ale fondului de locuit
se poate dezvolta în comuna SÎNGERU agroturismul.
3.15.3. Zootehnia
Referitor la creşterea animalelor, comuna analizată prezintă o
concentrare însemnată a pasarilor şi porcinelor, fapt ce se traduce prin producţii pe
măsură. Producţia animalieră reprezintă o îndeletnicire din cele mai vechi
timpuri.

Locuitorii

comunei

au

avut

constant

în atenţie

cunoaşterea,

reproducerea, creşterea, alimentaţia, ameliorarea şi exploatarea animalelor
domestice.
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Principala preocupare este de creştere a păsărilor (găini, gâşte, raţe,
curci) şi ovinelor şi în secundar creşterea porcinelor si bovinelor. Efectivul de
animale este de 1672 capete ovine și caprine, 737 capete porcine, 192 capete
bovine, 116 capete cabaline, iepuri 258 și 8.913 capete păsări.
Importanța sectorului zootehnic este definită de faptul că produsele
animale sunt de interes național, indispensabile în structura bunurilor alimentare
necesare populației.
În acest sector se propune încurajarea zootehniei în localitate deoarece
deține importante suprafețe de pășuni și fânețe, creșterea gradului de
valorificare a potențialului zootehnic, mărirea gradului de ocupare a capacității
complexelor zootehnice.
Măsurile care vor susține realizarea obiectivelor propuse vor fi de
natură tehnică, economico-financiară și de dezvoltare a exploatației zootehnice.
Efectele acestor măsuri vor apărea, mai ales în cadrul sectorului privat al
creșterii animalelor, prin mărirea numărului de animale pe exploatație
zootehnică și îmbunătățirea condițiilor de creștere și exploatare a animalelor.
Efectivul de animale la nivelul comunei SÎNGERU este redat în tabelul
următor:
Efective de animale în SÎNGERU
Bovine
Porcine
Ovine, caprine
Păsări
Cabaline
Iepuri
Familii albine

Număr
192
737
1672
8,913
116
258
1.133

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR201B

Activitatea zootehnică este într-un regres continuu, determinat atât de
reorientarea locuitorilor, cât şi de dispariţia populaţiei vârstnice, şi păstrătoare de
tradiţii, care mai practică o activitate în sectorul primar.
Referitor la mecanizarea agriculturii, dotarea cu tractoare şi maşini
agricole nu a cunoscut o creştere accentuată în sectorul privat. Nu există în dotare
maşini sau utilaje agricole. În cazul majorităţii populaţiei ce practică o activitate
agricolă în perimetrul propriilor gospodării, se utilizează gunoiul de grajd ca şi
îngrăşământ.
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Termen deja încetăţenit în alte ţări membre U.E., dar sub alt generic
(agricultură biologică sau agricultură organică), agricultura ecologică reprezintă o
nouă modalitate de producţie agricolă, raportată la orice sector agricol, ce a prins
contur şi la nivelul ţării noastre. Produsele ecologice comercializate primesc o
etichetă (sigla „ae”) ca semn distinctiv de acreditare din partea MAPDR-ului, dar şi
ca element de vizibilitate pentru consumatori. Momentan, pentru comuna analizată
singurii producători agricoli ecologici sunt cei din domeniul apiculturii, domeniu ce
dobândeşte această calitate prin metodele de producţie ecologică utilizate
(tratamentele aplicate stupilor) sau datorită calităţii mediului înconjurător.

3.16. Economia
Profilul economic al teritoriului este preponderent agricol cu specific
legumicol, această activitate constituind principala sursă de venit şi cu gradul
cel mai mare de ocupare al forţei de muncă pentru comuna SÎNGERU.
Economia comunei SÎNGERU a constat şi constă în totalitatea relaţiilor
sociale şi de producţie foste şi prezente. Agricultura un constituie ocupatia de
baza a locuitorilor, multi dintre ei fiind ocupati și în alte domenii: industrie,
servicii, finante, transport, administratie atât în cadrul localității, cât și in afara
localității și în străinătate.
Potenţialul economic al comunei SÎNGERU este predominant agricol şi
zootehnic.
Analiza realizată pe baza cifrelor statistice este doar una cantitativă ea
bazându-se pe numărul agenţilor economici, şi nu pe cifra de afaceri, profit sau
număr de angajaţi.
O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comuna SÎNGERU
se impune din două motive:
• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor astfel de
entități pe teritoriul unei localități îl are în general pentru dezvoltarea și
autonomia respectivei comunități;
• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se materializează
în fonduri nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de
sectorul de producţie.
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În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole
(prelucrarea unor materii prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un
impact pozitiv asupra comunităţilor rurale, contribuind la asigurarea de venituri
complementare și la creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă.
Activitatea industrială din cadrul comunei SÎNGERU este reprezentată
prin câteva unităţi economice, care prelucrează în general resursele existente
în teritoriu şi angajează o mică parte din populaţia activă a comunei. Comerţul
şi serviciile sunt prezente în comuna SÎNGERU prin activităţi diversificate oferite
populaţiei, astfel: fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, activităţi de
construcţii, zidărie, etc. Mica industrie este reprezentată în comună de către
cele

129

societăţi

comerciale

http://www.firme.info/prahova/SÎNGERU.html)

(date
care

prelucrate
desfăşoară

conform:
activităţi

economce diverse precum: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
autovehicule, Comert cu amanuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al unor
produse, Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și
articole din piele, Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturi si
tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe, etc.
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3.17. Administraţia locală
Conducerea Primăriei comunei SÎNGERU este reprezentată de către
domnul Primar Gheorghe Radu (PNL), împreună cu Domnul Viceprimar
Verzea Georgian Daniel (PNL) şi Secretar Stăiculescu Maria.
Aparatul de specialitate al primarului cuprinde posturi, şi este structurat
astfel:
-

Primar;

-

Viceprimar (1);

-

Secretar (1);

-

Expert local pe problemele romilor (1);

-

Personal nedidactic școli (2);

-

Consilier personal (1);

-

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor (3);

-

Cămin cultural (1);

-

Biblioteca Comunală (1);

-

Compartiment Poliție Locală; (5)

-

Compartiment Audit (1);

-

Compartiment agricol și cadastru (3);

-

Compartiment Financiar-Contabil (4);

-

Compartiment Administrație locală (2);

-

Compartiment Asistenta Sociala (37)

-

Compartiment Întreținere (1);

-

Compartiment Pază (1);
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Consiliul Local SÎNGERU este format din 15 consilieri locali. În urma
alegerilor desfășurate în anul 2016, componența Consiliului Local SÎNGERU
arată astfel:


11 consilieri PNL;



2 consilieri ALDE;



2 consilieri PSD;

Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi
va fi bugetul local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună
colaborare cu Consiliul Judeţean PRAHOVA şi cu Direcţia Generală a
Finanţelor Publice PRAHOVA, a încercat să găsească toate sursele financiare
posibile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse.
Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de
dezvoltare propuse.
Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu
muncă asiduă şi cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local SÎNGERU şi
al angajaţilor primăriei.
Potrivit legii, primăria comunei SÎNGERU îndeplineşte următoarele
categorii principale de atribuţii:
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 atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate
al consiliului local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor
comerciale;
 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;
 atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;
 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;
 alte atribuţii prevăzute de lege.
Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt
prezentate şi actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul
primăriei sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes
public: hotărâri ale Consiliului local, declaraţii de avere, organigrama, programul
de funcţionare al serviciilor publice, datele de contact ale instituţiei şi ale
reprezentantului legal.
Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare.
Există baze de date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic
al primăriei.

3.18. Parteneriate cu societatea civilă, colaborări
Referitor la acest aspect putem menţiona o bună colaborare în cadrul
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară “Managementul Apei” Prahova,
“Managementul deșeurilor” Prahova. ADI “Managementul deșeurilor” Prahova a
fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, gestionării,
exploatării și monitorizării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de
competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în
comun a Proiectului “Managementul deșeurilor în județul Prahova” și a altor
proiecte de interes zonal sau refgional destinate extinderii infrastructurii de
management al deșeurilor.
În cadrul Asociaţiei „Parteneriatul pentru managementul apei –
Prahova”, asociații își propun ca scop realizarea în comun a proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judeţului Prahova şi
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furnizarea în comun a Serviciilor Serviciului sub autoritatea fiecărei Autorităţi
Locale.

3.19. Analiza SWOT
Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi
oportunităţile prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări
planul de dezvoltare propus de prezenta strategie.
De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici
dezvolta, nici atrage investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea
primăriei SÎNGERU a înţeles pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea
acestei Strategii de Dezvoltare Locală. Ceea ce dorim noi să evidenţiem, sunt
concluziile, analiza informaţiilor cunoscute şi sinteza lor printr-o altă
perspectivă, mai aplecată spre dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI, spre
programe şi proiecte. Analiza de faţă stă la baza întregii lucrări şi este forma
modernă de a justifica proiecte. Marea artă a acestei analize este să
transformăm, ceea ce până ieri era o imposibilitate, într-o victorie.
Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică
în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la
o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se
consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că
proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac
parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor
strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele
metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize
preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza
sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului
strategic.
Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii
ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi
continuitatea demersului.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de
promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic
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integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile
apărute în beneficiul comunităţii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele
este

descriptiv:

Strengths

(puncte

tari),

Weaknesses

(puncte

slabe),

Opportunities (oportunităţi), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi

programele existente

corespund necesităţilor de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de
resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea
Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea
strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2017-2022.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile
acesteia, şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi
ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă,
sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are niciun control. Analiza
SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia,
produsele cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi
realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe
mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate
îndeplini planul, şi în ce condiţii.
Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi
„punctele slabe” ale comunei.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar
trebui să stea la bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi
anume:
COMUNA
SÎNGERU

1.DEZVOLTARE
ECONOMICĂ

2. DEZVOLTARE

3.CREŞTEREA

INFRASTRUCTURĂ

ATRACTIVITĂŢII

Creare locuri de
muncă

Competitivitate

Cultural

Programe de
formare profesi
onală

Confort social

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

PUNCTE SLABE

1. Suprafaţa administrativ - teritorială a
comunei SÎNGERU este de 3.990 ha,
din care vii și pepiniere viticole 40ha,
livezi 95ha, teren arabil 598ha, păşune
1.348ha, construcţii şi curţi 170ha;
2. Suprafaţa de teren agricol, în
procent de 62,55% din suprafața totală
a comunei;
3. Efectivul de animale se prezintă
astfel: număr capete de ovine și
caprine 1.672, număr capete de bovine
192, număr capete de porcine 737,
pasari 8.913;
4. Posibilitatea extinderii activităţilor
agrozootehnice;
5. Proprietatea
privată
asupra
terenului
suprafeţei
agricole,
în
proporţie de 99,2% şi a efectivului de
animale;
6. Condiţii pedo-climatice favorabile
viticulturii;
7. Condiţii naturale propice dezvoltării
agriculturii capabile să obţină produse
ecologice;
8. Costuri scăzute pentru terenurile
agricole;
9. Producţii semnificative de pomi
fructiferi;
10. Potenţial pentru dezvoltarea unui
puternic sector zootehnic;
11. Fond forestier important;
12. Existenţa forţei de muncă în
comună;
13. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi
prin utilizarea redusă a îngrăşămintelor.
OPORTUNITĂŢI

1. Competitivitatea
redusă
a
producţiei agricole;
2. Infrastructura slab dezvoltată;
3. Agricultura practicată este una de
subzistenţă;
4. Ponderea mare a persoanelor
vârstnice
care
lucrează
în
agricultură;
5. În sectoarele din agricultură
utilarea tehnică este precară;
6. Promovarea insuficientă a zonei
rurale şi a produselor specifice;
7. Criza relaţiilor de producţie;
8. Sistemul de colectare, prelucrare
şi
valorificare
superioară
a
produselor specifice se face în
cantităţi mici;
9. Imposibilitatea
producătorilor
agricoli de a acumula capital şi de a
demara activităţi care să le aducă
venituri suplimentare.
10.Fondurile financiare insuficiente
pentru modernizarea şi popularea
infrastructurii zootehnice;
11.Criza mijloacelor de producţie;
12.Grad scâzut de mecanizare;
13.Promovarea
insuficientă
a
produselor
alimentare
şi
nealimentare tradiţionale;
14.Lipsa inovării în agricultură;
15.Dificultăţi de comercializare a
producţiei agricole;
16.Serviciile de consultanţă se
confruntă cu numărul scăzut de
specialişti.
AMENINTARI

1. Existenţa Planului Naţional Strategic
pentru Dezvoltare Rurală;
2. Investiţiile
din
agricultură
şi
practicarea agriculturii moderne, de
mare productivitate;
3. Existenţa unei finanţări europene
importante pentru agricultură ţintite pe
categorii specifice;
4. Aprobarea Programului Naţional –

1. Numărul de concurenţi în creştere
pentru produsele agroalimentare de
pe piaţa Uniunii Europene;
2. Fenomene naturale: inundaţii,
eroziune şi alunecări de teren;
3. Migraţia forţei de muncă şi
părăsirea activităţilor agricole;
4. Declinul cercetării – dezvoltării în
vitivultură la nivel naţional;
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Cadru de Restructurare şi Modernizare
a unor unităţi de profil zootehnic şi din
industria alimentară;
5. Sprijinul oferit de AFIR cu privire la
accesarea fondurilor europene;
6. Înfiinţarea
complexelor
agrozootehnice
pentru
creşterea
animalelor (ovine şi bovine);
7. Înfiinţare ferme apicole;
8. Promovarea produselor tradiţionale
locale pe piaţa regională;
9. Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;
10. Existenţa cadrului legislativ pentru
întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;
11. Accesarea
Fondului
European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi
Fondului European pentru Pescuit
pentru proiectele de investiţii.

5. Orientarea tinerilor spre alte
domenii de activitate;
6. Dezechilibrul
accentuat
între
preţurile
imputurilor
tehnologice
(îngrăşăminte, pesticide, seminţe,
lucrări mecanice) şi preţurile de
valorificare a produselor agricole a
determinat în ultimele decenii o
puternică
decapitalizare
a
producătorilor agricoli;
7. Creşterea suprafeţei terenurilor
agricole neutilizate;
8. Absenţa unui cadru legal pentru
protejarea producţiei agricole interne;
9. Cadrul legislativ instabil;
10.
Slaba
informare
a
producătorilor agricoli cu privire la
normele europene;
11.
Concurența reprezentată de
comunele învecinate;
12.
Resurse financiare reduse
pentru finanţarea şi co-finanţarea
proiectelor finanţate prin Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP;
13.
Cunoştinţe sumare legate de
elaborarea
şi
implementarea
proiectelor finanţate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP.
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2. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Localităţi aparţinătoare în număr
de 6: SÎNGERU, ca reşedinţă de
comună, Mireșul Mare, Mireșul Mic,
Tisa, Butuci şi Piatra Mică;
2. Gospodăriile racordate la reţeaua
electrică în procent mare;
3. Existenţa reţelelor de cablu TV în
comuna SÎNGERU;
4. Existenţa
infrastructurii
de
telefonie mobilă şi fixă în comuna
SÎNGERU în procent mare;
5. Îngrăşămintele
şi
pesticidele
folosite în cantităţi mici;
6. Existenţa
unităţilor
medicale
umane.

OPORTUNITĂŢI

1. Drumurile asfaltate şi pietruite în
procent redus.
2. Dezinteresul agenţilor economici
pentru protejarea mediului şi creşterea
calităţii acestuia;
3. Lipsa reţelei de distribuţie a apei
potabile;
4. Lipsa instalaţiilor de producere a
apei potabile;
5. Colectarea şi depozitarea deşeurilor
în locuri care nu respectă legislaţia
europeană de mediu;
6. Reţeaua de canalizare inexistentă în
comună;
7. Amplasare defavorabila pe calea
ferata;
8. Deversări necontrolate şi lipsa
sistemului de canalizare conduc la
poluarea solului dar şi a apelor de
suprafaţă şi subterane;
9. Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
10.
Degradarea
terenurilor
datorate lipsei lucrarilor de regularizare
a paraurilor Dealu Frumos si Pietroasa;
11.
Gradul ridicat de uzură a
reţelei electrice
12.
Educaţia
ecologică
superficială, neimplicarea factorilor de
decizie în formarea unor opinii
viguroase;
17. Colectarea
neselecţionată
a
deşeurilor, în vederea reciclării,
refolosirii, recuperării sau valorificării
lor.
AMENINTARI

1. Alimentarea cu apă potabilă şi
gaze naturale a satelor componente;
2. Modernizarea
drumurilor
comunale;
3. Extinderea
şi
modernizarea
trotuarelor în comună;
4. Realizarea reţelei de canalizare şi
a staţiei de epurare în paralel cu
realizarea unor proiecte integrate de

1. Resurse
financiare
insuficiente
pentru finanţarea şi co-finanţarea
proiectelor finanţate prin Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP;
2. Distrugerea
pădurilor
din
extravilanul comunei
3. Cunoştinţe sumare legate de
elaborarea
şi
implementarea
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infrastructură care vor contribui la
ameliorarea şi conservarea protecţiei
mediului;
5. Îmbunătăţiri funciare în vederea
asigurării şi amenajării pajiştilor
necesare
asigurării
hranei
animalelor;
6. Modernizarea infrastructurii rutiere
prin programe judeţene;
7. Mărirea
suportului
financiar
acordat de Uniunea Europeană prin
Fonduri Structurale pentru finanţarea
proiectelor de infrastructură şi mediu;
8. Posibilitatea
accesării
unor
programe de finanţare comunitare
ale
Uniunii
Europene
pentru
sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural, în special FEADR.

proiectelor finanţate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP;
4. Informaţii sumare legate de normele
europene de mediu în rândul IMM;
5. Cunoştinţe insuficiente legate de
elaborarea
şi
implementarea
proiectelor finanţate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune,
FEADR şi FEP, pentru proiecte de
infrastructură şi mediu;
6. Schimbările climatice;
7. Riscurile de mediu: inundaţii,
alunecări de teren; eroziunea solului,
seceta, cutremurele;
8. Defrişările necontrolate;
9. Instabilitatea legislaţiei;
10.
Indiferenţa faţă de protecţia
mediului.
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3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Forţa de muncă existentă şi
nefructificată la valoarea reală;
2. Existenţa unei comunităţi de afaceri
locale reprezentată prin societăţi
comerciale;
3. Prezenţa unor activităţi economice
neagricole în ultimii ani;
4. Obţinerea produselor ecologice prin
existenţa potenţialului;
5. Potenţial de dezvoltare a turismului
în zonă
6. Preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea
de cercetare-dezvoltare.

1. Resurse financiare la nivel local
insuficiente pentru susţinerea şi
promovarea unor investiţii;
2. Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate şi eficienţă economică
scăzută;
3. Infrastructura
deficitară
de
asistenţă pentru afaceri;
4. Lipsa investiţiilor străine;
5. Absenţa implementării sistemului
de calitate în cadrul proceselor de
producţie şi a produselor;
6. Informarea succintă cu privire la
normele europene.

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Dezvoltarea
şi
diversificare
serviciilor productive;
2. Fenomenul
migratoriu
pozitiv
dinspre mediul urban spre comunitatea
din SÎNGERU;
3. Punerea la dispoziţie de terenuri şi
spaţii din comună care pot fi folosite
pentru dezvoltări antreprenoriale;
4. Valorificare
resurselor
locale,
realizând producţii ce iau calea
oraşului;
5. Participarea la târguri de profil;
6. Programe guvernamentale pentru
încurajarea iniţiativelor locale, în
special
în
domeniul
dezvoltării
zootehniei şi a infrastructurii aferente;
7. Existenţa resurselor locale, care pot
fi valorificate la potenţialul maxim al
lor;
8. Programe naţionale de sprijinire a
IMM prin acordarea de granturi;
9. Posibilitatea accesării creditelor cu
dobândă subvenţionată pentru crearea
de noi locuri de muncă în mediul rural;
10.
Valorificarea tradiţiilor locale
în diverse activităţi economice;
11.
Programe guvernamentale
în derulare de susţinere a sectorului
IMM;

1. Legislaţia în continuă schimbare;
2. Oferte de creditare greu accesibile
(garanţii mari);
3. Numărul în scădere a populaţiei
active.
4. Datorită
infrastructurii
sociale
neadecvate, raportate la potenţialul
comunei investitorii au un interes
scăzut pentru începerea afacerilor în
comună;
5. Nivelul scăzut al taxelor şi
impozitelor locale;
6. Rata ridicată a dobânzii la credite;
7. Creşterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
pieţei muncii, economiei locale şi
asistenţei sociale în perspectivă;
8. Criza economică la nivel global
dar şi naţional;
9. Receptivitate
şi
flexibilitate
scăzută a populaţiei locale la
cerinţele noi ale pieţei, care
determină
în
timp
decalaje
economice mari.
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12.
Asistenţă
financiară
din
partea Uniunii Europene pentru IMMuri, prin Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR şi FEP;
13.
Încheierea de parteneriate a
autorităţilor locale, cu investitori locali
sau străini.
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4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existenţa unităţilor şcolare;
2. Suficienta
cuprindere
a
preşcolarilor
prin
existenţa
grădiniţelor;
3. Existenţa căminului cultural;
4. Rezultate bune obtinute de elevii
din comuna;
5. Programe de investiții pentru
reabilitarea
infrastructurii
educaționale;
6. Aplicarea unor programe pentru
stimularea procesului de învățare
continuă;
7. Majoritatea locuitorilor comunei au
un nivel ridicat de pregătire şcolară şi
profesională;
8. Spiritualitatea creştin-ortodoxă din
comună este reprezentată prin 2
parohii.
OPORTUNITĂŢI

1. Scaderea calitatii invatamantului la
nivel national cu repercursiuni la nivel
local;
2. Scăderea demografică a populaţiei
va conduce la micşorarea populaţiei
scolarizate în învăţământul primar şi
gimnazial;
3. Lipsa unor politici educaționale
care să fie corelate cu cererea de pe
piața muncii;
4. Costul ridicat al programelor de
educatie profesionala a adultilor;
5. Lipsa psihologilor şcolari;
6. Lipsa spaţiilor de joacă pentru
copii;
7. Cadre specializate care fac naveta.

1. Corelarea sistemului național de
educație cu cerințele europene în
domeniu;
2. Investiții private în domeniul
educației;
3. Construirea de noi spaţii de joacă
pentru copii;
4. Realizarea de mini-terenuri pentru
activităţi sportive;
5. Reabilitarea căminelor culturale;
6. Reabilitarea grădiniţelor;
7. Existenţa
unor
programe
comunitare şi naţionale de asigurare a
accesului
la
educaţie
pentru
populaţiile dezavantajate
8. Politici de stimulare a ocupării
posturilor vacante pentru cadrele
didactice şi a menţinerii cadrelor
calificate.

1. Scăderea gradului de instruire
şcolară a populaţiei tinere;
2. Scăderea natalităţii datorată şi
lipsei de coerenţă a politicilor sociale;
3. Grad ridicat de părăsire timpurie a
sistemelor de educație și formare
profesională continuă;
4. Necorelarea între politica de
reorganizare a sistemului de educație
și investițiile realizate;
5. Buget încă insuficient alocat
învăţământului
public
generând
fenomene de dotare materială la
limita necesarului unităţilor sau
recurgerea la finanţare paralelă prin
aportul familiilor;
6. Plecarea cadrelor didactice din
sistemul de învăţământ.

AMENINTARI
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5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Populaţie stabilă în Comuna
SÎNGERU în număr de 5.543 (la 1
ianuarie 2016) din care 2.832 de sex
masculin;
2. Populaţia aptă de muncă în procent
mare;
3. Autorităţile publice locale dotate cu
reţea de calculatoare, internet şi
servicii gestionate cu sistem IT;
4. Specialişti în domenii variate de
activitate cum ar fi: agricultură,
silvicultură şi pescuit, în industrie şi
construcţii precum şi în sectorul terţiar;
5. Rata de activitate şi de ocupare
ridicate;
6. Ospitalitatea
recunoscută
a
locuitorilor;
7. Forţa de muncă poartă amprenta
caracteristicilor
economiei
rurale
predominant agricole
8. Număr relativ redus al persoanelor
inapte de muncă;
9. Nivel al şomajului mai redus;
10.
Infracţionalitatea extrem de
redusă în comună.
OPORTUNITĂŢI

1. Pregătirea şcolară şi deci nivelul
de educaţie al populaţiei rurale mult
mai redus decât în mediul urban;
2. Migrarea persoanelor tinere spre
mediul urban şi străinătate, mai cu
seamă
a
celor
cu
pregătire
profesională înaltă;
3. Perturbarea structurii pe sexe;
4. Locuitorii zonei au o capacitate
financiară relativ scăzută;
5. Adaptarea mai lentă a populaţiei
rurale mature şi vârstnice la
schimbările şi provocările lumii
actuale, în general, şi la fenomenul
mobilităţii
şi
reconversiei
profesionale, în special;
6. Generalizarea
procesului
de
îmbătrânire.

1. Implicarea autorităţilor locale în
problemele comunităţii;
2. Grad
redus
de
ocupare
profesională, deci potenţial important
al forţei de muncă locale, la salarii
competitive la nivel regional (faţă de
polii de creştere);
3. Exemple de succes ale unor
localnici cu iniţiativă;
4. Existenţa
Strategiei
Naţionale
Antisărăcie;
5. Grad relativ redus de inadaptare
socială a locuitorilor comunei;
6. Fondurile comunitare puse la
dispoziţie în domeniul social;
Posibilitatea accesării unor programe
de finanţare guvernamentale pentru
reconversie profesională şi crearea de
noi locuri de muncă pentru şomeri.

1. Ieşirea persoanelor calificate din
viaţa activă, ceea ce duce la
micşorarea numărului acestora;
2. Fenomenul
de
reducere
a
populaţiei rurale;
3. Îmbătrânirea demografică;
4. Creşterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
pieţei muncii, economiei locale şi
asistenței sociale în perspectivă;
5. Dispariţia tradiţiilor locale, o dată
cu trecerea timpului;
6. Majorarea numărului şomerilor în
rândul tinerilor absolvenţi.

AMENINTARI
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CAPITOLUL
propusă

4.

Strategia

de

dezvoltare

4.1. Viziunea comunitară
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are
loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă
informaţiile de bază cu privire la situaţia comunităţii în cauză, este consultarea
publică. Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor
comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în
comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor
privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a
comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura
premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi
de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în
dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de
evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei SÎNGERU, județul PRAHOVA
a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei , cu privire la:
 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;
 condiţii de viaţă şi migraţie;
 încredere în instituţii şi participare cetăţenească;
 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.
În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei SÎNGERU s-a
utilizat pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar
instrumentul folosit a fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu
utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei
discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de interviu permite
operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea
elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare
cauzate de inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de comunicare la
distanță. Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau
personal, care dă o notă de originalitate şi conferă personalitate răspunsurilor
date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar putea fi
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tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele
răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi
intervievaţi din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale s-au
organizat două sesiuni de focus-grup axate pe chestiuni legate de practicarea
agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în principal reprezentanţi ai autorităţii
publice. În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de
interviu pe care s-a elaborat studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la
latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul în
care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind colectate sistematic. În acest
fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare,
putând să decidă asupra căror subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi
omise. În cazul unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de
comparare e redusă, iar întrebările - cheie pot fi omise sau tratate superficial.
Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei SÎNGERU care au statutul de
persoane - cheie în comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii
în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în
comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact
accentuat asupra comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important
al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a
participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără
motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării
opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin
urmare criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur
informativă, fără a avea un impact direct asupra rezultatelor studiului. Ghidul de
interviu utilizat este compus din 7 puncte generice, care urmăresc, în mare
parte, identificarea de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte,
problemele actuale cu care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte,
avantajele pe care le prezintă localitatea, care au potenţialul de a fi
transformate în oportunităţi de dezvoltare socio – economic:
I.

Teritoriul

II.

Populația

III.

Activități economice

IV.

Organizare socială și instituțională
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V.

Analiza generală a comunei

VI.

Politica locală actuală la nivelul comunei SÎNGERU

VII. Strategie dezvoltare
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt
sintetizate mai jos:
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Nr.

Foarte
Oarecare
Puțin
Lipsit de
NS/
Important
important
importanță important importanță NR

Întrebarea

crt

%

%

%

%

%

%

89

11

-

-

-

-

66

23

8

3

-

-

96

4

-

-

-

-

73

18

9

-

-

-

50

27

12

11

-

-

55

23

21

1

-

-

Cât de important consideraţi
că este proiectul de MODERNIZAREA
DRUMURILOR DE INTERES LOCAL,
1.

CONSTRUIREA

UNOR

ALEI

PIETONALE ȘI AMENAJAREA DE
TROTUARE ÎN COMUNA SÎNGERU
pentru

dezvoltarea

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este REAMENAJAREA ALBIILOR
2. PÂRÂURILOR SALCIA ȘI SĂRĂȚICA
în

perspectiva

dezvoltării

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de EXTINDEREA
3.

REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ
ȘI MODERNIZAREA GOSPODĂRIEI
DE APĂ pentru dezvoltarea comunei
SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de EXTINDEREA

4.

REȚELEI DE CANALIZARE ŞI A
STAŢIEI DE EPURARE ȘI TRATARE
A

APELOR

REZIDUALE

pentru

dezvoltarea comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de REABILITARE ȘI
MODERNIZARE

ȘCOLILOR

GRĂDINIȚELOR

DIN

ȘI

A

COMUNĂ
TERMICĂ,

5. (REABILITARE

CENTRALĂ,

MONTARE

REABILITARE CURTE INTERIOARĂ
ȘI ÎMPREJMUIRI) în

perspectiva

dezvoltării comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
6. că este proiectul de ORGANIZAREA
SISTEMULUI

DE

COLECTARE
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SELECTIVA,

A

DEPOZITARE

SPAȚIULUI

DE

TEMPORARĂ

ȘI

DEȘEURILOR

TRANSPORTUL
perspectiva

dezvoltării

în

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de
REŢELEI

7.

GAZE

DE

EXTINDEREA

ALIMENTARE
ÎN

NATURALE

CU

COMUNA

60

36

4

-

-

-

43

26

16

12

3

-

39

27

15

12

4

3

54

38

8

-

-

-

74

26

-

-

-

-

SÎNGERU în perspectiva dezvoltării
comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de
LUCRĂRILOR

REALIZAREA

DE

8. IMOBILIAR

CADASTRU

INTRAVILAN

ȘI

EXTRAVILAN-REACTUALIZARE
PUG

pentru

dezvoltarea

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de
UNUI
9.

ÎNFIINȚAREA

CENTRU

PENTRU

GESTIONAREA

SITUAȚIILOR

URGENȚĂ

ȘI

DE

CAZAREA

TEMPORARĂ A SINISTRAȚIILOR în
perspectiva

dezvoltării

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că

este

proiectul

de

DOTARI

PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE
10.

SITUAȚII

DE

(AUTOSPECIALĂ
EXCAVATOR,

URGENȚĂ
PSI,

BULDO-

TRACTOR

CU

REMORCĂ ȘI ALTE DOTĂRI) pentru
dezvoltarea comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de

DOTĂRI ALE

11. ADMINISTRAȚIE
(CALCULATOARE,
ETC)

în

LOCALE
COPIATOARE,

perspectiva

dezvoltării
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comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de MODERNIZAREA
12. ȘI

DOTAREA

INFRASTRUCTURII

86

14

-

-

-

-

80

13

7

-

-

-

44

30

12

9

3

2

39

27

15

12

3

1

35

24

20

14

6

1

74

18

7

1

-

-

40

17

15

18

6

4

44

22

10

13

4

7

EDUCAȚIONALE pentru dezvoltarea
comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de CONSTRUIREA
13. UNOR SĂLI DE SPORT ÎN CADRUL
ȘCOLILOR

pentru

dezvoltarea

comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
14.

că este proiectul de

AMENAJAREA

UNUI TRASEU TURISTIC

pentru

dezvoltarea comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de ORGANIZAREA
15.

UNOR MANIFESTĂRI CULTURALARTISTICE,

ȘI

SOCIALE

RECREATIVE

pentru dezvoltarea

comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
16.

că este proiectul de
DE

MOBILIER

AMPLASAREA
URBAN

pentru

dezvoltarea comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de REALIZAREA DE
17.

PARTENERIATE
ÎNFRĂȚIRII
LOCALITĂȚI

ÎN

COMUNEI

VEDEREA
CU

STRĂINE

ALTE
pentru

dezvoltarea comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de CONSTITUIREA
UNUI

GAL

CU

LOCALITĂȚILE

18. VECINE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII
COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE
ECONOMIC,

SOCIAL

pentru

dezvoltarea comunei SÎNGERU?
19.

Cât de important consideraţi
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că este proiectul de PARTICIPAREA
COMUNEI LA CONSTITUIREA UNEI
ASOCIAȚII

DE

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARE

pentru

dezvoltarea comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de AMENAJARE
20. PARC

ÎN

perspectiva

SATUL

SÎNGERU

dezvoltării

în

85

13

2

-

-

-

70

25

3

2

-

-

40

27

18

8

3

4

73

19

8

-

-

-

38

21

29

5

4

3

78

14

8

-

-

-

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de REALIZAREA
UNUI SISTEM INTEGRAT PRIVIND
DOTAREA

CU

MIJLOACE

DE

21. ALARMARE ȘI INTERVENȚIE PE
LOCALITĂȚI
DATELOR

ȘI

CENTRALIZAREA

LA

PUNCTUL

DE

COMANDĂ în perspectiva dezvoltării
comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de AMENAJARE
22. SPAȚII DE JOACĂ ÎN COMUNĂ
pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU
?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de SPRIJINIREA
MANIFESTĂRILOR
23.

CULTURAL-

ARTISTICE
ȘI
SPORTIVE
CU
SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA
SÎNGERU ȘI TRADIȚIILE LOCALE în
perspectiva

dezvoltării

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de REALIZAREA DE
24. GRĂDINIŢE

CU

PROGRAM

PRELUNGIT ÎN COMUNA SÎNGERU
pentru Comuna SÎNGERU ?
25.

Cât de important consideraţi
că este proiectul de PROMOVARE ȘI
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A

STIMULARE
ȘCOLARE

PERFORMANȚEI

PENTRU

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

ELEVII
PRIMAR

DIN
ȘI

GIMNAZIAL în perspectiva dezvoltării
comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
26.

că este proiectul de CONSTRUCTIE
SEDIU NOU PRIMARIE în perspectiva

71

22

7

-

-

-

67

18

15

-

-

-

73

18

9

-

-

-

50

27

12

11

-

-

92

8

-

-

-

-

77

21

1

-

-

-

66

23

8

3

-

-

dezvoltării comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
27.

că este proiectul de REABILITARE
CĂMIN CULTURAL în perspectiva
dezvoltării comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că

este

proiectul

RECONSTRUCȚIE

de

ECOLOGICĂ

28. FORESTIERĂ

PE

TERENURILE

DEGRADATE

ALE

perspectiva

dezvoltării

PRIMĂRIEI

în

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de CONSTRUIRE
CENTRU

DE

29. ACTIVITĂȚI
“ŞCOALA

DESFĂȘURARE

DIDACTICE
DUPĂ

perspectiva

DE

ŞCOALĂ”

dezvoltării

TIP
în

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de MODERNIZARE
30. SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC în
perspectiva

dezvoltării

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de IMPLEMENTARE
31.

SISTEM

DE

MONITORIZARE

SUPRAVEGHERE
COMUNEI

VIDEO

ȘI
A

în perspectiva dezvoltării

comunei SÎNGERU?
32.

Cât de important consideraţi
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că este proiectul de SPRIJINIREA
MEȘTEȘUGARILOR LOCALI PRIN
PARTICIPAREA

LA TÂRGURI

PRIN

ȘI

ATRAGEREA
în

INVESTITORILOR

perspectiva

dezvoltării comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de STIMULAREA
33.

PARTICIPĂRII COPIILOR RROMI LA
EDUCAȚIE,
ASPECTELE

EI

SUB

TOATE

în

perspectiva

43

26

16

12

3

-

54

38

8

-

-

-

83

17

-

-

-

-

35

24

20

14

6

1

34

23

18

12

8

6

dezvoltării comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de REALIZAREA DE
PARTENERIATE
34.

ÎN

VEDEREA

OBȚINERII DE FONDURI PENTRU
SUSȚINEREA

EDUCAȚIEI

ȘI

DEZVOLTĂRII

LOCALE

în

perspectiva

dezvoltării

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de DEZVOLTAREA
UNUI

SISTEM

INFORMATIC

35. DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI
AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC
în

perspectiva

dezvoltării

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de ASIGURARE A
ACCESULUI
DIDACTICE

CADRELOR
LA

PROGRAME

36. FORMARE

DE

CONTINUĂ-

PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI DE
EXPERIENȚĂ, SPECIALIZĂRI
perspectiva

dezvoltării

în

comunei

SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
37. că este proiectul de MODERNIZARE
BAZĂ

INFORMATICĂ

ÎN
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INSTITUȚIILE

PUBLICE

COMUNEI SÎNGERU

ALE

în perspectiva

dezvoltării comunei SÎNGERU?
Cât de important consideraţi
că este proiectul de ASIGURAREA

38.

ACCESULUI

SALARIAȚILOR

DIN

INSTITUȘIILE

PUBLICE

ALE

COMUNEI

PROGRAME

LA

FORMARE

DE

CONTINUĂ-

50

27

12

11

-

-

PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI DE
EXPERIENȚĂ, SPECIALIZĂRI
perspectiva

dezvoltării

în

comunei

SÎNGERU?

NS/NR= nu știu/nu răspund
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1.

Majoritatea

subiecţilor

intervievaţi

(89%)

consideră

foarte

important proiectul de MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL,
CONSTRUIREA UNOR ALEI PIETONALE ȘI AMENAJAREA DE TROTUARE
ÎN COMUNA SÎNGERU pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

13, 11%

Foarte important
Important

107, 89%

2.

REAMENAJAREA

ALBIILOR

PÂRÂURILOR

SALCIA ȘI

SĂRĂȚICA este considerată foarte importante de 66% și importante pentru
23% din populaţia intervievată.

4, 3%
10, 8%

27, 23%
79, 66%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important
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3.

Proiectul privind EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU

APĂ ȘI MODERNIZAREA GOSPODĂRIEI DE APĂ pentru dezvoltarea
comunei SÎNGERU este considerat foarte important pentru 96% din subiecţii
intervievaţi şi important pentru 4%.

5; 4%

Foarte important
Important

115; 96%

4.

Din

cei

chestionaţi,

73%

consideră

foarte

importantă

EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE ȘI
TRATARE A APELOR REZIDUALE pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU .

10, 9%

22, 18%
Foarte important
88, 73%

Important
Oarecare importanță
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5.

Din

cei

chestionaţi,

50%

consideră

foarte

importantă

REABILITARE ȘI MODERNIZAREA ȘCOLILOR ȘI A GRĂDINIȚELOR DIN
COMUNĂ (REABILITARE TERMICĂ, MONTARE CENTRALĂ, REABILITARE
CURTE

INTERIOARĂ

ȘI

ÎMPREJMUIRI)

pentru

dezvoltarea

comunei

SÎNGERU .

13, 11%
15, 12%
60, 50%

Foarte important
Important

32, 27%

Oarecare importanță
Puțin important

6.

Din

cei

chestionaţi,

55%

consideră

foarte

importantă

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPAȚIULUI
DE DEPOZITARE TEMPORARĂ ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR pentru
dezvoltarea comunei SÎNGERU .
1; 1%

25, 21%

66, 55%
28, 23%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important
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Din

7.

cei

chestionaţi,

60%

consideră

foarte

importantă

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN
COMUNA SÎNGERU pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU .

5, 4%

43, 36%
72, 60%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

8.

Proiectul de REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU

IMOBILIAR INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN-REACTUALIZARE PUG este
considerat important pentru 43% din locuitorii intervievaţi.

14, 12%

4, 3%

52, 43%

19, 16%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important

31, 26%

Lipsit de importanță
NS/NR
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9.

Proiectul

ÎNFIINȚAREA

de

UNUI

CENTRU

PENTRU

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA TEMPORARĂ A
SINISTRAȚIILOR este considerat foarte important pentru 39% din populaţia
intervievată.

5; 4%

3; 3%

14, 12%
47, 39%
18, 15%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important

33, 27%

Lipsit de importanță
NS/NR

10. Din subiecţii chestionaţi, 54% sunt de părere că proiectul de
DOTARI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ
(AUTOSPECIALĂ PSI, BULDO-EXCAVATOR, TRACTOR CU REMORCĂ ȘI
ALTE DOTĂRI) este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

; 0%
10; 8%

45; 38%

65; 54%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
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11. DOTĂRI ALE ADMINISTRAȚIE LOCALE (CALCULATOARE,
COPIATOARE, ETC) pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU este considerat
foarte importantă pentru 74% din subiecţii intervievaţi.

; 0%

31; 26%

89; 74%

Foarte important
Important

12. Din cei chestionaţi, 86% consideră important proiectul de
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE pentru
dezvoltarea comunei SÎNGERU .

17; 14%

103; 86%
Foarte important
Important
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13. Majoritatea populaţiei intervievate (80%) este de părere ca
proiectul de CONSTRUIREA UNOR SĂLI DE SPORT ÎN CADRUL ȘCOLILOR
este foarte important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

8; 7%
16; 13%

96; 80%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

14. Majoritatea populaţiei intervievate (44%) este de părere ca
proiectul de AMENAJAREA UNUI TRASEU TURISTIC este important pentru
dezvoltarea comunei SÎNGERU.

4; 3%

2; 2%

11; 9%

14; 12%

53; 44%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

36; 30%

Puțin important
Lipsit de importanță
NS/NR
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15. ORGANIZAREA UNOR MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE,
SOCIALE ȘI RECREATIVE este considerat un proiect foarte important pentru
39% din subiecţii intervievaţi.

4; 3% 1; 1%

14, 12%
Foarte important
47, 39%

18, 15%

Important
Oarecare importanță
Puțin important

33, 27%

Lipsit de importanță
NS/NR

16. AMPLASAREA DE MOBILIER URBAN este considerat un proiect
foarte important pentru 35% din subiecţii intervievaţi.

1; 1%

7; 6%
17; 14%
42; 35%
Foarte important
Important
24; 20%

Oarecare importanță
Puțin important
29; 24%

Lipsit de importanță
NS/NR
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17. Din cei chestionaţi, 74% consideră foarte important proiectul de
RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA ÎNFRĂȚIRII COMUNEI CU
ALTE LOCALITĂȚI STRĂINE pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

1; 1%
8; 7%
22; 18%
Foarte important
89; 74%

Important
Oarecare importanță
Puțin important

18. Din cei chestionaţi, 40% consideră foarte important proiectul de
CONSTITUIREA UNUI GAL CU LOCALITĂȚILE VECINE ÎN VEDEREA
DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL
pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

5; 4%
7; 6%
21; 18%

48; 40%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important

18; 15%
21; 17%

Lipsit de importanță
NS/NR
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19. PARTICIPAREA COMUNEI LA CONSTITUIREA UNEI ASOCIAȚII
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE este considerat un proiect foarte
important pentru 44% din subiecţii intervievaţi.

5, 4%

8, 7%

16, 13%
53, 44%

Foarte important
Important

12, 10%

Oarecare importanță
Puțin important

26, 22%

Lipsit de importanță
NS/NR

20. AMENAJARE PARC ÎN SATUL SÎNGERU, este considerat un
proiect foarte important pentru 85% din subiecţii intervievaţi.
2, 2%

16, 13%

102, 85%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
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21. Majoritatea populaţiei intervievate (70%) este de părere ca
proiectul de REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT PRIVIND DOTAREA CU
MIJLOACE

DE

ALARMARE

ȘI

INTERVENȚIE

PE

LOCALITĂȚI

ȘI

CENTRALIZAREA DATELOR LA PUNCTUL DE COMANDĂ este foarte
important pentru dezvoltarea comunei.
4; 3%

2; 2%

30, 25%

Foarte important
84, 70%

Important
Oarecare importanță
Puțin important

22. AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ ÎN COMUNĂ este considerat un
proiect foarte important pentru 40% din subiecţii intervievaţi.

4; 3%
5, 4%
10, 8%
48, 40%
21, 18%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important

32, 27%

Lipsit de importanță
NS/NR
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23. Majoritatea populaţiei intervievate (73%) este de părere ca
proiectul de SPRIJINIREA MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE ȘI
SPORTIVE CU SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA SÎNGERU ȘI
TRADIȚIILE LOCALE este foarte important pentru dezvoltarea comunei
SÎNGERU.

9, 8%
23, 19%

88, 73%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

24. REALIZAREA DE GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN
COMUNA SÎNGERU este considerat un proiect foarte important pentru 38% din
subiecţii intervievaţi.

3; 3%
5, 4%
6, 5%

46, 38%
35, 29%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important

25, 21%

Lipsit de importanță
NS/NR
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25. Majoritatea populaţiei intervievate (78%) este de părere ca
proiectul de PROMOVARE ȘI STIMULARE A PERFORMANȚEI ȘCOLARE
PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL este foarte
important iar 14% că este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

10, 8%
17, 14%

93, 78%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

26. CONSTRUCTIE SEDIU NOU PRIMARIE este considerat un proiect
foarte important pentru 71% din subiecţii intervievaţi.

9, 7%
26, 22%

85, 71%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
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27. Majoritatea populaţiei intervievate (67%) este de părere ca
proiectul de REABILITARE CĂMIN CULTURAL este foarte important iar 18%
că este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

18, 15%

21, 18%
81, 67%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

28. Majoritatea populaţiei intervievate (73%) este de părere ca
proiectul de RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURILE
DEGRADATE ALE PRIMĂRIEI este foarte important iar 18% că este important
pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

10, 9%
22, 18%
Foarte important
88, 73%

Important
Oarecare importanță
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29. Majoritatea populaţiei intervievate (50%) este de părere ca
proiectul de CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI
DIDACTICE DE TIP “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ” este foarte important iar 27%
că este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

13, 11%
15, 12%
60, 50%
Foarte important
32, 27%

Important
Oarecare importanță
Puțin important

30. Majoritatea populaţiei intervievate (92%) este de părere ca
proiectul de MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC este foarte
important iar 8% că este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU

10; 8%

110; 92%
Foarte important
Important
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31. Majoritatea populaţiei intervievate (77%) este de părere ca
proiectul

de

IMPLEMENTARE

SISTEM

DE

MONITORIZARE

ȘI

SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI este foarte important iar 21% că este
important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.
2; 1%

25; 21%

93; 77%

Foarte important
Important

32. Majoritatea populaţiei intervievate (66%) este de părere ca
proiectul

de

SPRIJINIREA

MEȘTEȘUGARILOR

LOCALI

PRIN

PARTICIPAREA LA TÂRGURI ȘI PRIN ATRAGEREA INVESTITORILOR este
foarte important iar 23% că este important pentru dezvoltarea comunei
SÎNGERU.

4, 3%
10, 8%

27, 23%
79, 66%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important
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33. Majoritatea populaţiei intervievate (43%) este de părere ca
proiectul de STIMULAREA PARTICIPĂRII COPIILOR RROMI LA EDUCAȚIE,
SUB TOATE ASPECTELE EI este foarte important iar 26% că este important
pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

14, 12%

4, 3%

52, 43%
19, 16%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
Puțin important

31, 26%

Lipsit de importanță
NS/NR

34. REALIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE
FONDURI PENTRU SUSȚINEREA EDUCAȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII LOCALE
este considerat un proiect foarte important pentru 54% din subiecţii intervievaţi.

10; 8%

45; 38%

65; 54%

Foarte important
Important
Oarecare importanță
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35. Majoritatea populaţiei intervievate (83%) este de părere ca
proiectul de DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT
GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC este foarte
important iar 17% că este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

20; 17%

100; 83%

Foarte important
Important

36. Majoritatea populaţiei intervievate (35%) este de părere ca
proiectul de ASIGURARE A ACCESULUI CADRELOR DIDACTICE LA
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI DE
EXPERINȚĂ, SPECIALIZĂRI este foarte important iar 24% că este important
pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.
1; 1%
7; 6%
17; 14%
42; 35%
Foarte important
Important
24; 20%

Oarecare importanță
Puțin important
29; 24%

Lipsit de importanță
NS/NR
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37. MODERNIZARE

BAZĂ

INFORMATICĂ

ÎN

INSTITUȚIILE

PUBLICE ALE COMUNEI SÎNGERU este considerat un proiect foarte
important pentru 34% din subiecţii intervievaţi.

7; 6%
9; 8%
41; 34%
14; 12%

Foarte important
Important
Oarecare importanță

22; 18%

Puțin important
27; 23%

Lipsit de importanță
NS/NR

38. Majoritatea populaţiei intervievate (50%) este de părere ca
proiectul de ASIGURARE A ACCESULUI SALARIAȚILOR DIN INSTITUȘIILE
PUBLICE ALE COMUNEI LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂPERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ, SPECIALIZĂRI este foarte
important iar 27% că este important pentru dezvoltarea comunei SÎNGERU.

13, 11%
15, 12%
60, 50%
Foarte important
32, 27%

Important
Oarecare importanță
Puțin important
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Strategia de dezvoltare locală a comunei SÎNGERU a fost întocmită pe
bază acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva potenţialului
investitor în economia locală a comunei SÎNGERU , a obiectivelor specifice şi a
proiectelor identificate.

4.2. Misiunea
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă
nevoile actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.
Odata cu intrarea României în Uniunea Europeană, aceasta va trebui
să ajungă la un nivel de trai similar celorlalte ţări, care se află deja în Uniune,
prin atingerea unui PIB de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va
beneficia de finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor
care se află în UE.
Strategia de dezvoltare locală a comunei va fi instrumentul de lucru
al administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va
orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către
premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor
sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei se doreşte a
fi, în aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor
interesaţi în progresul economico - social al comunei, iar pe de altă parte,
tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2022.
Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a
tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile de dezvoltare
specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare
proiecte ale administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în final, strategia de dezvoltare locală
fiind în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei. Importanţa acestui aspect
este dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii locale în
implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării
depline şi conştiente a acesteia.
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În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, administraţia
publică locală lansează procedura de consultare a comunităţii locale din
localitate asupra propunerii finale.
Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie, mai ales cu
privire la viitoarele rezultate. Trebuie luat în considerare şi faptul că rezultatul
real nu poate fi prevăzut deoarece şi situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite
o influenţă importantă asupra lor.

4.3. Obiective strategice
Strategia de Dezvoltare Locală fost realizată pe bază consultării
comunităţii prin aplicarea de chestionare, din care reiese interesul acestora
pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le sprijină.
Obiectivele se vor materializa în proiecte, subprograme sau programe
care vor ţine cont de următoarele:


potrivirea dintre scopurile fixate în obiectivele şi programele

prezentei Strategii de Dezvoltare Locală;


gradul de popularizare, care presupune existenţa mecanismului

de dezbateri şi consultări;


existenţa unor resurse financiare limitate, care determină

modalitatea de cofinanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un
proiect, subprogram sau program;


evaluarea constantă a oportunităţilor realizării unor investiţii în

zonă de către autoritatea publică, care va lua în calcul nu numai resursele sale
financiare prezente, ci şi cele viitoare, de asemenea opţiunile populaţiei, astfel
încât să încurajeze responsabilitatea comunitara şi individuala, precum şi
parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare locală


implicarea

părţilor

interesate

în

realizarea

unui

program,

subprogram sau proiect.
Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civilă sau
administraţia publică locală sau grupuri interesate, este direcţia cea mai stabilă
pentru implementarea imediată a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Strategia de Dezvoltare Locală începe de la următoarele idei de bază:
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Promovarea imaginii comunei în general şi a standardului calitativ

al serviciilor dîn comună;


Crearea unor condiţii de viaţă mai bune pentru locuitorii comunei

prin înfiinţarea de noi locuri de muncă şi oferirea de locuinţe;


Informarea asupra oportunităţilor care se regăsesc în zona celor

din mediul privat care doresc să investească fie în proiecte singulare sau în
proiecte de parteneriat, fie consultări permanente;


Acceptarea unei anumite adaptabilităţi la schimbările ce au loc în

comună;


Renovarea construcţiilor care aparţin de patrimoniu;



Construirea strategiei pe caracterul social al proceselor, pe

suportul şi participarea comunităţii.
În echivalenţă cu ideile de bază ale formulării strategiei şi cu
posibilitatea de dezvoltare a comunei SÎNGERU , noţiunea strategică trebuie
exprimată astfel încât transcrierea sa într-un plan strategic să garanteze prin
pachetul de acţiuni pe care îl promovează la creşterea economică, creşterea
bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii
mediului de viaţa a comunităţii.
Noţiunea strategică de dezvoltare se transpune astfel printr-o
dezvoltare economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată
de atragerea de investitori, de activităţi economice şi organizaţii în zona. În
acest scop, trebuie urmate două direcţii prioritare: îmbunătăţirea gradului de
atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin
revitalizare) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în
infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale,
etc).
OBIECTIVE GENERALE
Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a comunei
SÎNGERU sunt:


Ameliorarea

condiţiilor

igienico-sanitare

ale

locuitorilor

prin

construirea, amenajarea şi dotarea unităţilor sanitare, creşterea numărului de
medici şi cadre sanitare medii;


Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole;
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Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi

rentabile în agricultură;


Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin

plantarea arborilor;


Achiziţii de animale cu material biologic valoros



Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri

locale noi, care să permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale;


Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor productive



Ocrotirea mediului înconjurător prin adaptarea sistematică cu

standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le
atingă în totalitate;


Ridicarea nivelului tehnic al producţiei



Asigurarea accesului permanent al populaţiei şi al agenţilor

economici la infrastructura edilitara (apa, gaze, căi de transport);


Crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi de

amenajare a spaţiului din cadrul şcolilor şi grădiniţelor la standardele europene;


Elaborarea unui set coerent de politici pentru stimularea activităţilor

din amonte şi aval de agricultură (prelucrarea produselor agricole, servicii
mecanizate)


Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care

să asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comuna SÎNGERU;


Luarea

măsurilor

de

îndepărtare

a

diferenţelor

sociale

şi

îmbunătăţirea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.
OBIECTIVELE SPECIFICE
1. Agricultura şi dezvoltare rurala
Agricultura


dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si

constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice;


varietatea

activităţilor

în

domeniile

zootehnice

şi

agricole

generatoare de venit la bugetul local;


sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru

a beneficia de oportunităţile care decurg din aceasta;
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profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea

lucrării aplicate pe terenurilor agricole.
Silvicultura


plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei;

2. Infrastructura si Mediu
Transport


modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul

public nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;


corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.

Utilităţi


înfiinţarea sistemelor de furnizare a gazelor naturale si de

canalizare capabile să deservească tuturor locuitorilor comunei;


dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea

serviciilor publice arondate spaţiului rural;


respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna

conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;


restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a

acestora.
Sănătate


îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala;



influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire

la accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulata de timp pentru
prevenirea situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă
sănătos.
Mediu


prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului;



informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea

apelor uzate in locuri neamenajate,


folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării

acestora;


susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica;



înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;
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înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului



organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;



crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;



acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru

public;

prevenirea degradării terenurilor.


amenajarea unui parc comunal.

3. Economie


economie productiva de venit la bugetul local;



sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si

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


constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comerţ şi Servicii


diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei SÎNGERU,

prin mărirea numărului societăţilor comerciale;
Mediu de afaceri


protejarea

întreprinderilor

mici

care

desfăşoară

activităţi

productive si participa la dezvoltarea zonei.
4. Educaţie şi cultură
Învăţământ


accesul neîngrădit de împlinire individuala prin educaţie;



organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile

legate de actul educaţional;


orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii

profesionale;


accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat

condiţiilor din mediul rural;


crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.

Cultura


instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor

viitoare;
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accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si

moderne;


structura

spatiilor

destinate

activităţilor

socio-culturale

în

concordanţă cu necesităţile şi mijloacele moderne;


reabilitarea

şi

extinderea

căminelor

culturale

din

comuna

SÎNGERU.
5. Resurse Umane
Populaţia


organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din

comună cât şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în
comună;


crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.

Piaţa muncii


înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de

activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;


crearea

de

posibilităţi

pentru

reconversia

profesională

în

sectoarele importante de pe piaţa forţei de muncă.
Servicii Sociale


constituirea grupului de acţiune locală;



susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru

persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu
dezabilităţi);


întărirea

legăturilor

dintre

Administraţia

Publică

Locală

societatea civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar .
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şi

CAPITOLUL 5. Implementarea, monitorizarea
şi evaluarea strategiei
5.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte
prioritare pentru perioada 2014-2020.
Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în
perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale. Totodata,
sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de
management numai la nivelul a trei ministere:


Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management

pentru: Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional
Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operational
Asistenţă Tehnică;


Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice va fi

autoritate de management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul
Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de
cooperare teritorială europeană;


Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi autoritate de

management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, respectiv
Programul Operaţional pentru Pescuit.
România se confruntă cu provocări în atingerea potenţialului economic
şi social al sectorului agro-alimentar. Din analiza SWOT reiese că spaţiul rural
înregistrează per ansamblu mari deficienţe, acesta fiind caracterizat de:
deficiențe structurale persistente; nivel scăzut al activității antreprenoriale şi al
valorii adăugate, cu activităţi ce necesită un aport intensiv al forţei de muncă, în
special în agricultura de (semi)subzistenţă; orientare modestă către export;
investiţii scăzute și insuficient bazate pe cerere în sectorul de cercetaredezvoltare; acces la servicii şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane;
discrepanţe regionale din ce în ce mai mari; o pondere mare a populaţiei aflată
în risc de sărăcie şi excluziune socială şi o serie de riscuri ambientale şi
provocate de om, agravate de schimbările climatice, care reprezintă o
ameninţare pentru zonele rurale şi pentru întreaga ţară.
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Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 reprezintă
o oportunitate reală pentru a aborda punctele slabe, pe baza consolidării
punctelor tari ale sectorului şi pe baza progresului realizat prin PNDR 20072013. Au fost înregistrate îmbunătăţiri semnificative în perioada 2007-2013, în
special cu privire la o mai bună integrare a producătorilor şi procesatorilor în
lanțul agro-alimentar, reînnoirea generaţiilor de fermieri, aplicarea de practici şi
realizarea de investiţii prietenoase cu mediul, economii locale diversificate şi
infrastructura locală.
PNDR 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:
i)

schimbarea

structurală

a

sectorului

agro-alimentar

şi

competitivitatea;
ii)

managementul resurselor naturale;

iii)

dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de

Parteneriat. Aceste priorităţi sunt corelate cu obiectivele strategice definite la
nivel naţional cu Poltica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020.
Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT şi prin procesul de
consultare al părţilor interesate, vor fi abordate prin acţiuni realizate în cadrul
celor şase priorităţi ale FEADR. Sprijinul va fi direcționat către acțiunile cu cel
mai mare impact asupra îndeplinirii obiectivelor.
Schimbarea

structurală

a

sectorului

agro-alimentar

şi

competitivitatea
Principalele nevoi identificate în cadrul sectorului agro-alimentar din
România

vizează:

schimbarea

structurală;

şi

competitivitatea.

Nevoile

structurale se referă în primul rând la restructurarea fermelor mici şi mijlocii, cu
scopul creșterii nivelului de viabilitate şi de orientare către piaţă, dată fiind
ponderea mare de ferme mici şi fermieri în vârstă. În particular, sectorul pomicol
a înregistrat un declin semnificativ începând cu 1990 atât în materie de
suprafeţe cultivate, cât şi de productivitate, afectând furnizarea de fructe
proaspete, materie primă pentru procesare şi competitivitatea sectorului în
general.
Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului alimentar
este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei şi vitalității zonelor rurale şi
pentru crearea de locuri de muncă şi prin urmare, reprezintă elementul - central
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al acestei strategii. Există potenţial pentru creşterea producţiei de alimente de
calitate, integrarea mai bună pe piaţă, substituirea importurilor, creşterea
exporturilor şi modernizarea sectorului în general. Pentru accelerarea creșterii
economice, care va facilita convergența veniturilor față de media UE, este
necesară realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii, în special
în ferme mici şi mijlocii şi în unităţi de procesare cu potenţial de dezvoltare. Prin
analiza SWOT sunt identificate domenii specifice de intervenţie: creşterea
productivităţii şi inovării în toate tipurile de ferme şi în sectorul de procesare date fiind caracterul insuficient al echipamentelor tehnice și nivelul inadecvat de
formare profesională; creșterea valorii adăugate a produselor agro-alimentare
dată fiind ponderea foarte mare a produselor primare şi îmbunătăţirea accesului
exploataţiilor agricole şi forestiere la infrastructură.
Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de
vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității,
resurselor naturale și umane pe care le deţin.
Pentru PNDR 2014-2020, spațiul rural este definit ca totalitatea
comunelor, la nivel de unitate administrativ teritorială, împreună cu satele
componente. Din punct de vedere administrativ, spațiul rural românesc cuprinde
2861 de comune. Dezvoltarea economică și socială durabilă a spaţiului rural
este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente și a
serviciilor de bază. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie
principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi
zonele urbane din România şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în
calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale.
În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante
pentru dezvoltarea spațiului rural românesc:
- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;
- Crearea de locuri de muncă în mediul rural;
- Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
Pentru diminuarea decalajelor care persistă încă între mediul rural şi cel
urban şi pentru crearea unor condiţii decente de viaţă la nivelul populaţiei
rurale, măsura va sprijini următoarele tipuri de acțiuni:
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(a) investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică din spațiul rural;
(b) investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural din spațiul rural;
Prin activitățile prevăzute în prezenta măsura sunt vizate principalele
obiective: crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare
economică, a infrastructurii fizice și a serviciilor de bază; creșterea atractivităţii
zonelor rurale și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu; protejarea și
conservarea patrimoniului cultural rural.
Dezvoltarea infrastructurii de bază
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor
de alimentare cu apă și canalizare, constituie elemente de bază pentru
comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de
sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai.
Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei
economii rurale competitive.
Situația actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea
infrastructurii de bază şi servicii în zonele rurale. România, la nivelul anului
2011, dispunea de o rețea de drumurile judeţene şi comunale (cu o lungime de
67.298 km) din care 48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri de pământ (fiind
de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii. În ceea ce privește
accesul la reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare, acesta rămâne redus
(conform INS, numai 13,6% dintre localitățile rurale fiind conectate la reţeaua de
alimentare cu apă potabilă la nivelul anului 2012).
Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri,
alimentare cu apă și infrastructura de canalizare) a fost susținută atât din
fonduri naționale și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creșterea
economică și ocuparea forței de muncă .
În acest sens, până în prezent, în PNDR 2007-2013 se preconizează a
fi modernizate și construite 3846 km de drumuri comunale, care reprezintă
aproximativ 12% din totalul drumurilor comunale.
În ceea ce privește distribuția de apă potabilă în zonele rurale , în acest
moment, aproximativ 4,4 % din lungimea totală a rețelei de distribuție a apei
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potabile ( 2.909 km de conducte de alimentare cu apă ) se așteaptă să fie
realizate prin intermediul PNDR -2007- 2013. De asemenea, rețeaua de
canalizare centralizată susținută de PNDR 2007-2013 , aproximativ 17,6 %
( 4,355 km ), sunt avute în vedere pentru a fi construite și modernizate .
În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se
are în vedere înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de
alimentare cu apă şi de canalizare/tratare a apei reziduale și a rețelei de
drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile
comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale.
Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de interes local și
o infrastructura de apă/apă uzată îmbunătățite care vor contribui la diminuarea
tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în
zonele rurale.
Totodată, accesul la educație și un nivel crescut de educaţie al
populaţiei rurale are un rol important in procesul de reducere a sărăciei și a
excluziunii sociale în mediul rural.
Infrastructura educațională nu are capacitatea de a susține un nivel
decent de trai. În acest context, educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară
(grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura.
Astfel, la nivelul creșelor, din 295 unități în anul 2011, doar 1% se aflau în
mediul rural, în contextul în care, din totalul copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi
4 ani, 45,5% erau înregistraţi în mediul rural. În ceea ce privește procentul de
acoperire grădinițe în mediul rural acesta era de doar 7,44 % din numărul
înregistrat la nivel național în anul școlar 2012-2013.
În comparație cu numărul mare de ferme, România are un număr mic de
fermieri instruiți, un aspect puternic influențat de scăderea absolvenților de
unități de învățământ cu profil agricol. Astfel, numărul liceelor agricole a scăzut
în ultimii 15 ani cu peste 80%, în 2011 fiind înregistrate în mediul rural 34 de
licee agricole. Lipsa unei pregătiri de specialitate în contextul practicării
agriculturii în zonele rurale duce la un management deficitar al exploatațiilor
agricole și la adâncirea sărăciei cu care zonele rurale se confruntă deja.
Toate acestea fac necesară continuarea efortului de a sprijini
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale în mediul rural în
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vederea facilitării accesului la servicii de educație și îngrijire a copilului, precum
și a accesului la infrastructura educațională cu profil agricol în zonele rurale.
Prin sprijinul acordat acestor investițiile va rezulta o infrastructură
educațională

îmbunătățită

și

un

sistem

educațional

mai

atractiv

și

performant,corelat cu cerințele de pe piața muncii care va contribui la incluziune
și dezvoltare economică.
Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural sau/și realizarea de
investiții pentru conservarea moștenirii de interes local, inclusiv așezăminte
monahale Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă
de dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material și
imaterial divers. In mediul rural românesc, accesul locuitorilor din sate şi
comune la cultură este limitat, comparativ cu accesul celor din mediul urban.
Punerea în valoare a moștenirii rurale și a patrimoniului cultural s-a
realizat în perioada de programare 2007-2013, în special prin sprijinirea
investițiilor pentru renovarea, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor
culturale; restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu
cultural și natural; achiziționarea de echipamente pentru expunerea si protecția
patrimoniului cultural.
O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă așezămintele
mohale. De-a lungul vremii acestea sau constituit în centre de acumulare și
diseminare a valorilor culturale și care vor proteja identitatea, prezervând
cultura și transmițând-o generațiilor următoare. În contextul actual, crearea și
restaurarea așezămintelor monahale, se identifică în perioada de programare
2014-2020, cu acțiuni de protejare a patrimoniului cultural al comunităților
locale.
Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea națională, în
următoarea perioadă de programare vor fi sprijinite acțiuni de protejare a
patrimoniului cultural de interes local, inclusiv așezăminte monahale.
Contribuţia fiecărei sub-măsuri la domeniile de intervenţie
Submăsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii
de bază la scară mică
Descrierea acțiunii:
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În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea
infrastructurii de bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice
durabile și a reducerii sărăciei în spațiul rural.
Scopul sprijinului acordat prin măsură este:
- creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de
infrastructură de bază îmbunătățită
Tipul sprijinului:
În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și
necorporale pentru :


înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes



înființarea,extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă;



înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată;

local;

Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii
educaționale/ îngrijire. și anume:
- înființare și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor;
- înființare și modernizare (inclusiv dotare) after-school;
- extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar cu
profil agricol.
Trimiteri către alte legi:
Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune
și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare
2014-2020
Directiva Cadru privind Apa- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 cu completările și modificările
ulterioare
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Evitarea dublei finanțări
Demarcarea între acțiunile finanțate prin FEADR şi cele finanţate prin
FC se vor face în baza liniilor de demarcare pentru acțiunile sprijinite în
perioada de programare 2014-2020 pentru investiții necesare respectării
angajamentelor asumate de RO în conformitate cu Directiva 91/271/CEE și
Directiva Consiliului 98/83/CE (FC-PO Infrastructura mare OI mediu) pentru
investiții în infrastructură apă/ apă uzată.
Demarcarea între acțiunile finanțate prin FEADR şi cele finanţate prin
FEDR se vor face în baza liniilor de demarcare pentru acțiunile sprijinite în
perioada de programare 2014-2020 pentru investiții privind infrastructura
rutieră.
Demarcarea între acțiunile finanțate prin FEADR şi cele finanţate prin
FEDR se vor face în baza liniilor de demarcare pentru acțiunile sprijinite în
perioada de programare 2014-2020 pentru investiții referitoare la infrastructura
educațională.
Beneficiarii:
În cadrul acestei submăsuri beneficiarii sunt:
-

Comunele și asociațiile acestora.

Cheltuieli eligibile:
Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și
infrastructura de apă/apă uzată, cheltuielile eligibile sunt limitate la:
(a) construcția, extinderea si/sau modernizarea rețelei publice de apă;
(b) construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă
uzată;
(c) construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de
interes local;
(d) costurile generale în legătură cu cheltuielile prevăzute la literele (a) şi
(b) și (c) precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv
documentaţii tehnico-economice;
Pentru proiectele de infrastructură educațională cheltuielile eligibile
sunt limitate la:
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(a) construcția, modernizarea și dotarea clădirilor, inclusiv demolarea, în
cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
(b) achiziționarea, inclusiv prin leasing de mijloace de transport pentru
transport școlar;
(c) costurile generale în legătură cu cheltuielile prevăzute la literele (a) și
(b) privind onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii
tehnico-economice;
(d) achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de
brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
Condiții de eligibilitate:
- solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de
sprijin prevăzute prin măsură;
- solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
- investiția să se realizeze în spațiul rural;
- investiția în infrastructura de apă/apă uzată este în conformitate cu
planificarea regională/județeană;
- investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în
mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
- investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în
localități rurale care fac parte din aglomerări sub 10.000 locuitori echivalenți;
- investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și
potențialul socio-economic al acesteia;
- dolicitantul se angajează să asigure întreținerea investiției;
Sume și rate de sprijin aplicabile:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi
100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
- 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip
de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă uzată);
- 2.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează infrastructura
apă și apă uzată;
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- 500.000

Euro,

pentru

proiectele

de

infrastructură

educațională/îngrijire;
- 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizează mai multe
comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
Informații suplimentare specifice măsurii
Infrastructura la scară mică: se defineşte ca o investiție realizată în
infrastructura locală din spațiul rural, aparținând autorității publice locale,
clasificată în funcție de domeniu și aplicabilitate, după cum urmează:
- infrastructura rutieră: drumuri de interes local din spațiul rural definite
conform legislației naționale în vigoare.
- infrastructură de apă/apă uzată: rețea publică de apă/apă uzată din
localitățile rurale care fac parte din aglomerări sub 10 000 locuitori echivalenți
(l.e.)
- infrastructura educațională: infrastructura cu impact direct asupra
populației din mediul rural pe diverse segmente educaționale (antepreșcolar,
preșcolar, învățământ secundar agricol).
Modernizare: cuprinde lucrările de construcții-montaj și instalații privind
reabilitarea

infrastructurii

si/sau

renovarea/restaurarea/consolidarea/conservarea

construcțiilor

reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparținând tipurilor de investiții
derulate prin măsura, care se realizează pe amplasamente existente, fără
modificarea destinației/funcționalității inițiale.
La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse
de finanțare pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de
finanțare optime pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o
buna cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a legislației europene în
materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, precum
și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un
obiectiv de investiție local, în cazul de față la nivelul comunei SÎNGERU, pot fi
luate în considerare una sau mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul județului PRAHOVA;
c. Bugetul de stat;
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d. Programe guvernamentale;
e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele
Operationale și PNDR);
f. Granturi;
g. Institutii financiare interne și internationale;
h. Alte surse de finantare (ambasade, fundatii, organizatii etc);
Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista
de posibile proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei SÎNGERU in
vederea dezvoltarii localitatii și imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții.
Entitatea responsabila pentru implementarea acestor proiecte, autoritatea
publica locala, va fi orientata spre mobilizarea tuturor părtilor de interes in
vederea unirii eforturilor și obtinerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice
prin identificarea celor mai potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a
licitatiilor și respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor,
controlul strict asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea
de responsabilitati personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de
resurse și servicii publice și transmiterea unor activitati catre sfera privata.
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a
nevoilor comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta o cuantificare a
nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare.
În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza
nevoile comunei SÎNGERU in perioada 2017-2022 și care cuprinde, totodata, o
serie de previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de
proiecte prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere
de proiecte considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de
cele menționate în portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2017-2022,
dacă va fi considerat oportun și necesar.
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1. MODERNIZARE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, CONSTRUIREA UNOR ALEI PIETONALE ȘI AMENAJAREA DE
TROTUARE ÎN COMUNA SÎNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare
- Fluidizare trafic în
zonă;

- Reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- Accesul populaţiei la locuri
de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultura, recreere;
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
a populaţiei comunei
- diminuarea factorilor de risc
pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea și modernizarea infrastructurii
fizice de bază
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii
Aprobarea începerii
investitori;
proiectului
- turiștii ce vizitează
Pregătirea şi depunerea
comuna.
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea străzilor din comuna
SÎNGERU.
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2. REAMENAJAREA ALBIILOR PÂRÂURILOR SALCIA ȘI SĂRĂȚICA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective
- reducerea factorilor de
risc;
- atragerea de investitori
în zonă
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei SÎNGERU. Realizarea studiului de fezabilitate
- turiștii.
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii
implementării proiectului
Proiectul de reamenajare a albiei
pârâurile Viișoara și Leota este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală și are ca principal
scop dezvoltarea turismului în zonă.
De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă regularizarea
albiei pârâurilor Salcia și Sărățica.
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3. EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI MODERNIZAREA GOSPODĂRIEI DE APĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

Fondul european

FEADR/POS MEDIU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

-

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Axa prioritară

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE/ 1.
EXTINDEREA ŞI
MODERNIZAREA SISTEMELOR
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare
- Asigurarea serviciilor de
canalizare
la
tarife
accesibile;

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- scăderea factorului de
poluare;
- reducerea efectelor unor
riscuri naturale, cum ar fi
inundatiile.
- atragerea de investitori.

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică/

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii comunei Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- potenţialii
Elaborarea proiectului
investitori;
tehnic
- agenții economici Aprobarea începerii
din zonă.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării proiectului

36 luni

Realizarea sistemului de alimentare cu apă va avea
efecte benefice asupra dezvoltării economice a zonei
prin crearea de noi locuri de muncă, care vor stabiliza
forta de muncă în zonă şi vor creste calificarea
acesteia.
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
extinderea reţelei de canalizare.
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4. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE ȘI TRATARE A APELOR REZIDUALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR/POR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE/FONDURI
DE MEDIU

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare
- Asigurarea serviciilor de
canalizare
la
tarife
accesibile;

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- scăderea factorului de
poluare;
- reducerea efectelor unor
riscuri naturale, cum ar fi
inundatiile.
- atragerea de investitori.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii comunei Realizarea studiului de
SÎNGERU ;
fezabilitate
- potenţialii
Elaborarea proiectului
investitori;
tehnic
- agenții economici Aprobarea începerii
din zonă;
proiectului
- turiștii ce
Pregătirea şi depunerea
vizitează comuna.
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
pentru investiţii. Extinderea sistemului de canalizare va
avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a
zonei prin crearea de noi locuri de muncă, care vor
stabiliza forta de muncă în zonă şi vor creste
calificarea acesteia.
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
bugetul local. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
extinderea reţelei de canalizare.
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5. REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOLILOR ȘI A GRĂDINIȚELOR DIN COMUNĂ (REBILITARE TERMICĂ, MONTARE
CENTRALĂ, REABILITARE CURTE INTERIOARĂ ȘI ÎMPREJMUIRI)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POR/FEADR

10: ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE/
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
SATELOR ÎN ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților şcolare şi care
să asigure cerințele elevilor
conform
standardelor
europene;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- elevii comunei
Elaborarea proiectului tehnic
SÎNGERU;
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

18 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
reabilitarea şcolilor gimnaziale.
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6. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPAȚIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARĂ ȘI TRANSPORTUL
DEȘEURILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local SÎNGERU

1.500.000
(suma maximă
admisă)

Investiții

SURSA DE FINANTARE

-bugetul Administratiei Fondului pentru
Mediu;-

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

POR

FONDURI DE MEDIU

Obiective

Rezultatele obţinute

-îmbunătăţirea calităţii
mediului prin reducerea
cantităţii de deşeuri
transportată şi depozitată
la rampele de deşeuri,
prin
compostarea
individuală
descompunerea aerobă a
biodeșeurilor, în propriile
gospodării.
reducerea
poluării;
este
reciclarea
individuală prin digestie
aerobă şi conversie în
fertilizator organic a
biodeseurilor
rezultate
din propriile gospodării;

- îmbunătăţirea calităţii
mediului prin compostarea
individuală în gospodării
private a biodeseurilor,
avand ca rezultat reducerea
cantităţii
de
deşeuri
transportată şi depozitată
la rampele de deşeuri;
- gestionarea deşeurilor
prin
finanţarea
nerambursabilă din Fondul
pentru mediu.

Domeniu de intervenţie

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- UAT-ul solicitant;
Realizarea studiului de
- locuitorii comunei
fezabilitate
SÎNGERU.
Elaborarea proiectului
- agenții economici din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Autoritatea de management

Organism intermediar

MMAP

Administraţia Fondului
pentru Mediu

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul de implementare a unui sistem de
colectare, selectare și compostare a
deșeurilor în comuna SÎNGERU este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală și are ca principal scop
dezvoltarea economică a zonei. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă implementarea unui
sistem de colectare, selectare și compostare
a deșeurilor la nivelul comunei.
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7. EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA SÎNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective
- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU.
fezabilitate
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenții economici.
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul de extindere rețea de distribuție
gaze naturale în comuna SÎNGERU este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală și are ca principal
scop dezvoltarea turismului în zonă. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
extinderea rețelei de distribuție a gazelor
naturale în comuna SÎNGERU.
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8. REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN-REACTUALIZARE PUG
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Reparații
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă
ale angajaților din administrația
publică
-pastrarea
confidenţialităţii
în
legatură
cu
informaţiile
sau
documentele de care iau cunosţintă în
exercitarea funcţiei în problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

SÎNGERU

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază
Dezvoltării Rurale
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
proiectului
implementării proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea
cooperării
între
SÎNGERU;
fezabilitate
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului tehnic
capacităţii acestora de a atrage
- agenții economici din
Aprobarea începerii proiectului
credite pentru investiţii. Proiectul
zonă.
Pregătirea şi depunerea cererii
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de finanţare
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
Contractarea proiectului
în cadrul consultării opiniei publice
Organizarea licitaţiilor
realizate în procesul de elaborare a
Monitorizare, evaluare, control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
realizarea lucrărilor de cadastru
imobiliar intravilan și extravilan,
prin reactualizarea PUG-ului.
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9. ÎNFINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA TEMPORARĂ A
SINISTRAȚIILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGER
U

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor și
agenților economici care
vor beneficia de pe urma
acestui proiect;

- reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- accesul populaţiei la locuri de
muncă;
- dezvoltarea comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează
Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

30 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale
şi îmbunătăţirea capacităţii acestora de a
atrage credite pentru investiţii. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este importantă
construirea și dotarea unui centru pentru
gestionarea situațiilor de urgență și cazarea
temporară a sinistrațiilor.
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10. DOTARI PENTRU INTERVENȚII ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ (AUTOSPECIALĂ PSI, BULDO-EXCAVATOR, TRACTOR
CU REMORCĂ ȘI ALTE DOTĂRI)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor și
agenților economici care
vor beneficia de pe urma
acestui proiect;

- siguranța
locuitorilor
comunei;
- dezvoltarea comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului
SÎNGERU;
de fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează
Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectulu
i
30 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage credite
pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă dotarea pentru intervenții în caz de
situații de urgență (autospecială psi, buldo-excavator,
tractor cu remorcă și alte dotări).
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11. DOTĂRI ALE ADMINISTRAȚIE LOCALE (CALCULATOARE, COPIATOARE, ETC)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;
- dotarea birourilor cu
mobilier
nou
şi
cu
calculatoare, imprimante şi
alte
echipamente
IT
necesare acestei instituţii;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- îmbunătățirea condițiilor de muncă
ale angajaților din administrația
publică
-pastrarea
confidenţialităţii
în
legatură
cu
informaţiile
sau
documentele de care iau cunosţintă în
exercitarea funcţiei în problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenții economici din
Aprobarea începerii proiectului
zonă.
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

48 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă dotărea
administrației locale cu calculatoare,
copiatoare, etc.
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12. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

Fondul european

FEADR/POR

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN ZONELE infrastructurii de bază la scară mică/ 10.1 Investitiile
in educatie, in formare, inclusiv in formare
RURALE/
10: ÎMBUNĂTĂȚIREA
profesionala pentru dobandirea de competente si
INFRASTRUCTURII
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
EDUCAȚIONALE
infrastructurilor de educatie si formare

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților didactice de
predare-învățare;
- asigurarea necesarului
de
clase
pentru
desfășurarea optimă a
actităților școlare;

îmbunătăţirea
condiţiilor de învățământ
rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei SÎNGERU;
Realizarea studiului de
- generațíile viitoare de elevi
fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin modernizarea și dotarea infrastructurii
educaționale se urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare de școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă modernizarea și dotarea infrastructurii
educaționale.
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13. AMENAJAREA UNUI TRASEU TURISTIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

AXA PRIORITARĂ 7
Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului

Valorificarea economică a potențialului
turistic cu specific local

Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Direcţia pentru Gestionarea
Fondurilor Comunitare
pentru Turism

Obiective

Rezultatele obţinute

- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea în condiții
optime a actităților
turistice;

îmbunătăţirea
condiţiilor
desfășurării
activitățílor turistice;
creșterea
competitivitățíi
în
rândul tinerilor;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU ;
fezabilitate
- tinerii comunei SÎNGERU ; Elaborarea proiectului
- turiștii.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul de amenajare zonă turistică este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală și are
ca principal scop dezvoltarea turismului în zonă.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
amenajarea unui traseu turistice.
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14. CONSTUIREA UNOR SĂLI DE SPORT ÎN CADRUL ȘCOLILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

Fondul european

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea

FEADR/POR

infrastructurii de bază la scară mică/ 10.1 Investitiile
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
in educatie, in formare, inclusiv in formare
SATELOR ÎN ZONELE RURALE/
10: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
profesionala pentru dobandirea de competente si
EDUCAȚIONALE
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare

Obiective

Rezultatele obţinute

- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea în condiții
optime a actităților sportive;

- îmbunătăţirea condiţiilor
desfășurării
activitățílor
sportive;
- creșterea competitivitățíi
în rândul tinerilorș
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
SÎNGERU;
Elaborarea proiectului tehnic
- tinerii comunei
Aprobarea începerii proiectului
SÎNGERU;
Pregătirea şi depunerea cererii de
- turiștii.
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin constuirea unor săli de sport în cadrul
școlilor din SÎNGERU se urmărește atingerea
standardelor europene și deservirea tinerilor,
dar și a altor categorii de vârstă care doresc să
dezvolte activități sportive. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă modernizarea bazei
educațional-sportive de care dispune comuna
SÎNGERU.
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15. ORGANIZAREA UNOR MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, SOCIALE ȘI RECREATIVE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- creșterea consumului de
cultură în rândul populației
comunei SÎNGERU ;
- creșterea consumlui de
cultură în rândul fiilor
satului.

- revigorarea mediului
cultural
al
populaţiei
comunei;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor
de muncă ale angajaților
din administrația publică;
- eficientizarea serviciilor
oferite
cetățenilor
comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
SÎNGERU ;
Elaborarea proiectului tehnic
- tinerii comunei;
Aprobarea începerii proiectului
- potențialii turiști ce
Pregătirea şi depunerea cererii de
vizitează comuna.
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă organizarea unor manifestări
cultural-artistice, sociale și recreative.
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16. AMPLASAREA DE MOBILIER URBAN
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

-

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

Asigurarea unui microclimat şi
a unui cadru natural ambiant în
acord
cu
manifestarea
dorinţelor cetăţenilor pentru aşi petrece timpul liber şi pentru
a reda un aspect plăcut
localităţii.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei;
- atragerea de investitori.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
SÎNGERU;
Aprobarea începerii proiectului
- agenţii economici din
Pregătirea şi depunerea cererii de
zonă;
finanţare
Contractarea proiectului
- potenţialii investitori.
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Amplasarea în comună de jardiniere, lampadare,
bănci, pavaje decorative, pergole şi altele. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare locală, o mare parte a populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
amplasare de mobilier urban în comună.
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17. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA ÎNFRĂȚIRII COMUNEI CU ALTE LOCALITĂȚI STRĂINE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților economice,
sportive, artistice;

îmbunătăţirea
condiţiilor de viață în
mediul rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU
fezabilitate
- elevii comunei SÎNGERU;
Elaborarea proiectului
-.generațíile viitoare de elevi. tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă reabilitarea de parteneriate în vederea
dezvoltării comunei din punct de vedere economic,
social și sportiv .
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18. CONSTITUIREA UNUI GAL CU LOCALITĂȚILE VECINE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE
ECONOMIC, SOCIAL
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților economice,
sportive, artistice;

îmbunătăţirea
condiţiilor de viață în
mediul rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU
fezabilitate
- elevii comunei SÎNGERU;
Elaborarea proiectului
-.generațíile viitoare de elevi. tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă reabilitarea de parteneriate în vederea
dezvoltării comunei din punct de vedere economic,
social și sportiv .
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19. PARTICIPAREA COMUNEI LA CONSTITUIREA UNEI ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților economice,
sportive, artistice;

îmbunătăţirea
condiţiilor de viață în
mediul rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- - locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului
- agenții economici din zonă.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă reabilitarea de parteneriate în vederea
dezvoltării comunei din punct de vedere economic,
social și sportiv .
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20. AMENAJARE PARC ÎN SATUL SÎNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

îmbunătăţirea
condiţiilor
de joacă
pentru copiii comunei;
îmbunătăţirea
condiţiilor
de
viață
pentru
locuitorii
comunei;
- asigurarea siguranţei şi
protecţiei copiilor.

- dezvoltarea zonei;
- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- copii comunei.
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
principal scop îmbunătăţirea condiţiilor de
joacă pentru copiii comunei. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă amenajarea şi dotarea
unui parc entru locuitorii comunei.
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21. REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE DE ALARMARE ȘI INTERVENȚIE PE
LOCALITĂȚI ȘI CENTRALIZAREA DATELOR LA PUNCTUL DE COMANDĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGER
U

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor și
agenților economici care
vor beneficia de pe urma
acestui proiect;

- reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- accesul populaţiei la locuri de
muncă;
- dezvoltarea comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- turiștii ce vizitează
Aprobarea începerii
comuna.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

30 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale
şi îmbunătăţirea capacităţii acestora de a
atrage credite pentru investiţii. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este importantă
realizarea unui sistem integrat privind
dotarea cu mijloace de alarmare și
intervenție pe localități și centralizarea
datelor la punctul de comandă.

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÎNGERU 2017-2022

136

22. AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ ÎN COMUNĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

îmbunătăţirea
condiţiilor
de joacă
pentru copiii comunei;
- asigurarea siguranţei şi
protecţiei copiilor.

- dezvoltarea zonei;
- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- copii comunei.
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
principal scop îmbunătăţirea condiţiilor de
joacă pentru copiii comunei. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă amenajarea şi dotarea
unor centre de joacă pentru copiii comunei.
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23. SPRIJINIREA MANIFESTĂRILOR CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE CU SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA SÎNGERU ȘI
TRADIȚIILE LOCALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
manifestărilor culturalartistice;
dezvoltarea
unui
învățământ calitativ;
- reorientarea populației
spre educație;
- încurajarea tinerilor.

- creșterea calității în
mediul rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
- îmbunătăţirea condiţiilor
de antrenament;
- creșterea performanței
sportive;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei SÎNGERU; Realizarea studiului de
- generațíile viitoare de elevi fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin sprijinirea manifestărilor cultural-artistice și
sportive cu scopul de a promova comuna
SÎNGERU și tradițiile locale se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
strategia de dezvoltare locală. de asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă sprijinirea
manifestărilor cultural-artistice și sportive cu
scopul de a promova comuna SÎNGERU și
tradițiile locale.
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24. REALIZAREA DE GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA SÎNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGER
U

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi
Pescuit

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților didactice de
predare-învățare;
- asigurarea necesarului
de
clase
pentru
desfășurarea optimă a
actităților școlare;
dezvoltarea
unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- asigurarea calității
vieții.

îmbunătăţirea
condiţiilor de învățământ
rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei SÎNGERU ; Realizarea studiului de
- generațíile viitoare de elevi
fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU .
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin realizarea de grădinițe cu program prelungit
se urmărește atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
construirea grădinițe cu program prelungit pentru
comunitatea locală.
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25. PROMOVARE ȘI STIMULARE A PERFORMANȚEI ȘCOLARE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGER
U

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

6. EDUCAȚIE ȘI
COMPETENȚE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților școlare;
dezvoltarea
unui
învățământ calitativ;
- reorientarea populației
școlare spre educație;
- încurajarea tinerilor.

- creșterea calității în
învățământul rural;
- îmbunătăţirea condiţiilor
de învățământ rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei SÎNGERU Realizarea studiului de
;
fezabilitate
- generațíile viitoare de elevi Elaborarea proiectului
- locuitorii comunei
tehnic
SÎNGERU .
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin promovarea și stimularea performanței
școlare pentru elevii din învățământul primar și
gimnazial se urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare de școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de dezvoltare
locală. de asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă
promovarea
și
stimularea
performanței
școlare pentru elevii
din
învățământul primar și gimnazial .
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26. CONSTRUCȚIE SEDIU NOU PRIMĂRIE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;
- dotarea birourilor cu
mobilier
nou
şi
cu
calculatoare, imprimante şi
alte
echipamente
IT
necesare acestei instituţii;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă
ale angajaților din administrația
publică
-pastrarea
confidenţialităţii
în
legatură
cu
informaţiile
sau
documentele de care iau cunosţintă în
exercitarea funcţiei în problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenții economici din
Aprobarea începerii proiectului
zonă;
Pregătirea şi depunerea cererii
- turiștii ce vizitează
de finanţare
comuna.
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

48 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
construirea unui nou sediu pentru
Primăria comunei Sîngeru.
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27. REABILITARE CĂMIN CULTURAL
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Obiective

Rezultatele obţinute

- creșterea consumului de
cultură în rândul populației
comunei SÎNGERU ;
- creșterea consumlui de
cultură în rândul fiilor
satului.

- revigorarea mediului
cultural
al
populaţiei
comunei;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor
de muncă ale angajaților
din administrația publică;
- eficientizarea serviciilor
oferite
cetățenilor
comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
SÎNGERU ;
Elaborarea proiectului tehnic
- tinerii comunei;
Aprobarea începerii proiectului
- potențialii turiști ce
Pregătirea şi depunerea cererii de
vizitează comuna.
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea căminului cultural.
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28. RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURILE DEGRADATE ALE PRIMĂRIEI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

8. Investiții în dezvoltarea
zonelor forestiere și ameli orarea
viabilității pădurilor

8.1. Împădurirea și crearea de suprafețe
împădurite

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

îmbunătăţirea şi
eficientizarea
comunicării cu locuitorii
comunei.

- o colaborare mai
eficientă între autoritatea
publică locală şi cetăţenii
comunei;

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- locuitorii din alte commune Elaborarea proiectului
ce traversează localitatea
tehnic
SÎNGERU;
Aprobarea începerii
agenții economici.
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul privind împăduririle pe terenurile
primăriei este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală și are ca
principal scop dezvoltarea turismului în
zonă. De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă implementarea
acestui proiect.
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29. CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DE TIP “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGER
U

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POR

10. ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE

10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv
in formare profesionala pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților didactice de
predare-învățare;
- asigurarea necesarului
de
clase
pentru
desfășurarea optimă a
actităților școlare;
dezvoltarea
unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- asigurarea calității
vieții.

îmbunătăţirea
condiţiilor de învățământ
rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei SÎNGERU;
Realizarea studiului de
- generațíile viitoare de elevi
fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin construirea centrului de desfășurare activități
didactice de tip “Școala după
şcoală” se
urmărește atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
construirea centrului de desfășurare a activităților
didactice de tip “Școala după şcoală” pentru
comunitatea locală .
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30. MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare
siguranţa
traficului
pietonal în zonă;

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- atragerea de investitori.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
SÎNGERU;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenții economici din
Aprobarea începerii proiectului
zonă;
Pregătirea şi depunerea cererii de
- potenţialii investitori;
finanţare
- turiștii ce vizitează
Contractarea proiectului
comuna.
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

22 luni

Proiectul Extinderea rerţelei de iluminat
public este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. iar în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este importantă
extinderea reţelei de iluminat public
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31. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților la nivelul
comunei;
- dezvoltarea unui mediu
de siguranță;
- crearea de noi locuri de
muncă;

- dezvoltarea comunei
SÎNGERU;
- reducerea fenomenului
infracțional;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- agenții economici;
Realizarea studiului de
- populația școlară dar și
fezabilitate
bătrânii comunei;
Elaborarea proiectului
- locuitorii comunei
tehnic
SÎNGERU.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin implementarea sistemului de monitorizare și
supraveghere video a comunei se are în vedere
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de dezvoltare locală.
de asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că, pentru siguranța
cetățenilor, este foarte importantă implementarea
sistemului de monitorizare și supraveghere video a
comunei .
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32. SPRIJINIREA MEȘTEȘUGARILOR LOCALI PRIN PARTICIPAREA LA TÂRGURI ȘI PRIN ATRAGEREA INVESTITORILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților
meșteșugărești;
- dezvoltarea unui mediu
economic concurențial;
- crearea de noi locuri de
muncă;

- dezvoltarea economică
a comunei SÎNGERU;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU.
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Sprijinirea meșteșugarilor locali prin participarea la
târguri și prin atragerea investitorilor are în vedere
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale de meșteșugari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de dezvoltare locală.
de asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
sprijinirea meșteșugarilor locali prin participarea la
târguri și prin atragerea investitorilor .
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33. STIMULAREA PARTICIPĂRII COPIILOR RROMI LA EDUCAȚIE, SUB TOATE ASPECTELE EI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POCU

AXA PRIORITARA 4.
incluziunea socială și
combaterea sărăciei

4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome, prin
implementarea de măsuri integrate

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice

AJOFM Prahova

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate copiilor de etnie
rromă din comună care vor
beneficia de pe urma acestui
program.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a copiilor de etnie
rromă din comună
- diminuarea factorilor de
risc pentru etnie rromă din
comună ;
- crearea de noi locuri de
muncă.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- populaţia de etnie
Realizarea studiului de
rromă din comună;
fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU;
tehnic
- agenții economici din
Aprobarea începerii
zonă;
proiectului
- potenţialii investitori.
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării proiectului

18 luni

Prin stimularea participării copiilor rromi la
educație, sub toate aspectele ei se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare ale populaţiei de
etnie rromă din comună. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
stimularea participării copiilor rromi la educație,
sub toate aspectele ei .
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34. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE FONDURI PENTRU SUSȚINEREA EDUCAȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII
LOCALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților didactice de
predare-învățare;
dezvoltarea
unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- asigurarea necesarului
de
clase
pentru
desfășurarea optimă a
actităților școlare;

îmbunătăţirea
condiţiilor de învățământ
rural;
- reducerea fenomenului
migratoriu;
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei SÎNGERU;
Realizarea studiului de
- generațíile viitoare de elevi
fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
strategia de dezvoltare locală. de asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă relizarea de parteneriate
în vederea obținerii de fonduri pentru susținerea
educației și dezvoltării locale .
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35. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Reparații
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;
- dotare cu calculatoare,
imprimante
şi
alte
echipamente IT necesare
derulării acestui proiect.

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă
ale angajaților din administrația
publică
-pastrarea
confidenţialităţii
în
legatură
cu
informaţiile
sau
documentele de care iau cunosţintă în
exercitarea funcţiei în problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

SÎNGERU

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi
Agenţia de plăţi pentru
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază
Dezvoltării Rurale
Dezvoltare Rurală şi Pescuit
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
proiectului
implementării proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea
cooperării
între
SÎNGERU;
fezabilitate
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului tehnic
capacităţii acestora de a atrage
- agenții economici din
Aprobarea începerii proiectului
credite pentru investiţii. Proiectul
zonă.
Pregătirea şi depunerea cererii
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de finanţare
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
Contractarea proiectului
în cadrul consultării opiniei publice
Organizarea licitaţiilor
realizate în procesul de elaborare a
Monitorizare, evaluare, control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
dezvoltarea unui sistem informatic
destinat gestiunii registrului agricol
în format electronic.
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36. ASIGURARE A ACCESULUI CADRELOR DIDACTICE LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI,
SCHIMBURI DE EXPERINȚĂ, SPECIALIZĂRI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

Fondul european

POCU

Obiective
crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților din școli;
- asigurarea pregătirii
personalului
din
invățământ
pentru
desfășurarea optimă a
actităților;

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

SÎNGERU

Organism intermediar

Îmbunatatirea competentelor personalului
didactic din invatamantul preuniversitar in
Ministerul Muncii, Familiei,
AXA PRIORITARA 6.
vederea promovării unor servicii
Protecției Sociale și Persoanelor
AJOFM Prahova
EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE
educaționale de calitate orientate pe nevoile
Vârstnice
elevilor și a unei școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii implementării proiectului
Rezultatele obţinute
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
reducerea - personalul din învățământ
Realizarea studiului de
24 luni
prin asigurarea accesului cadrelor didactice la
fenomenului
- locuitorii comunei
fezabilitate
programe de formare continuă-perfecționări,
migratoriu;
SÎNGERU.
Elaborarea proiectului
schimburi de experință, specializări se urmărește
.
tehnic
atingerea standardelor europene și deservirea
Aprobarea începerii
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
proiectului
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Pregătirea şi depunerea
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cererii de finanţare
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Contractarea proiectului
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
Organizarea licitaţiilor
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
Monitorizare, evaluare,
că este foarte importantă asigurarea accesului
control
cadrelor didactice la programe de formare continuăAuditul proiectului
perfecționări, schimburi de experință, specializări ..
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37. MODERNIZARE BAZĂ INFORMATICĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI SÎNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÎNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

SÎNGERU

Prahova

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
;

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;
- dotarea birourilor cu
mobilier
nou
şi
cu
calculatoare, imprimante şi
alte
echipamente
IT
necesare acestei instituţii;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă
ale angajaților din administrația
publică
-pastrarea
confidenţialităţii
în
legatură
cu
informaţiile
sau
documentele de care iau cunosţintă în
exercitarea funcţiei în problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÎNGERU;
fezabilitate
- potenţialii investitori;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenții economici din
Aprobarea începerii proiectului
zonă;
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

12 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
modernizarea bazei informatice în
instituțiile publice ale comunei
SÎNGERU.
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38. ASIGURAREA ACCESULUI SALARIAȚILOR DIN INSTITUȘIILE PUBLICE ALE COMUNEI LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI,
SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ, SPECIALIZĂRI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Neevaluată
încă

Consiliul local SÎNGERU

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare rurală;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POCA

AXA PRIORITARA 1.
Administrație publică și sistem
judiciar eficiente/
AXA PRIORITARA 2.
Administrație publică și sistem
judiciar accesibile și transparente

Consolidarea capacității instituționale a
autorităților publice și a părților interesate și
eficiența administrației publice

Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor
Europene (MDRAPFE) )

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional
Capacitate Administrativă (AM
POCA

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților din instituțiile
publice;
- asigurarea pregătirii
personalului din pentru
desfășurarea optimă a
actităților;
promovaarea
unei

- crearea unor servicii
publice
competitive,
investiții și reglementări
de calitate, contribuind
astfel
la
atingerea
obiectivelor
Strategiei
Europa 2020.

administrații
publice
moderne,
capabilă
să
faciliteze dezvoltarea socioeconomică a comunei;

.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- personalul din instituțiile
Realizarea studiului de
publice
fezabilitate
- locuitorii comunei
Elaborarea proiectului
SÎNGERU.
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Prin asigurarea accesului personalului din
instituțiile publice la programe de formare continuăperfecționări, schimburi de experință, specializări
se urmărește atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte importantă
asigurarea accesului personalului din instituțiile
publice la programe de formare continuăperfecționări, schimburi de experință, specializări ..
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5.2. Monitorizarea şi ajustarea strategiei
La nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, funcţia de monitorizare şi
evaluare va fi asigurată de personalul propriu. Acesta va pregăti trimestrial rapoarte de
monitorizare şi evaluare pentru fiecare proiect şi le va transmite Consiliului local şi
Consiliului Judeţean în nu mai mult de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului.
Raportul trimestrial va prezenta performanţele proceselor şi va conţine două
seturi de date:
-

informaţii corespunzătoare trimestrului încheiat;

-

informaţii cumulate, corespunzătoare trimestrelor parcurse din anul respectiv.

Orice schimbări în strategia locală va fi comunicată Unităţii centrale de
monitorizare în 30 de zile de la aprobarea acesteia prin hotărâre a Consiliului local.
Ajustarea strategiei locale va fi efectuată după elaborarea studiilor de fezabilitate
la investiţiile preconizate.
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