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Dragi cetăţeni,
De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia să
propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de când
mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să
modernizez aceasta comună şi sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a
Uniunii Europene.
În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost
elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea
vreau sa vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată.
Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2022-2027 și implicit
al meu, ca ales al comunității, constă în găsirea de soluții la solicitările cetățenilor,
prin implicarea directă și promta în rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării
edilitare.
Desigur, mai sunt multe de făcut. Comunele sunt pentru oameni, de toate
felurile, cu diverse nevoi şi interese. A schimba un lucru în bine are mai multa valoare
decaât a încerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui să fie. Datoria
mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul intregii comunităţi.
Îmi doresc şi mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetăţean să ajungă
să traiască în condiţii decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au
ca finalitate beneficiul cetateanului.
Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine
posibilităţile de dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi
desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice,
sociale, culturale actuale am elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe
perioada 2022-2027.
În plus, faţă de cele arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de necesitatea
elaborării de noi proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi cele
viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Sângeru. Aceasta
strategie de dezvoltare locală vizează o perioada de 5 ani şi poate fi realizată prin
voinţa dumneavoastră.
Vă reamintesc că scopul acestei strategii este de a demara şi finaliza
proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu
mândrie. Astfel, împreuna ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom
fi fericiţi să vedem cum copiii sau nepoţii noştri învaţă să lucreze cu tehnologia
modernă sau cum vom putea să folosim sistemul de canalizare şi epurare al apei
potabile. Ca primar al comunei Sângeru vă mulţumesc ca m-aţi sprijnit până acum şi
am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o adevarată echipă şi împreună
vom sărbători finalizarea oricărui proiect evidenţiat în strategia de dezvoltare locală.
4
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

Adresez 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.
Radu Gheorghe
Primarul comunei SÂNGERU
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Prezentare metodologică
Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene.
Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării
generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea
economică, protecţia mediului și justiție socială.
La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat
începând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată
Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotheborg, iar în 2006 a fost adoptată Strategia
de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea obiectivelor
dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor
și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod rational și eficient și să
descopere potențialul economic al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția
mediului și coeziune socială.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Sângeru prezintă caracteristicile
localității, o analiza amplă a resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel
cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii
vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei
mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de
strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se
orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. Elaborarea strategiei a
fost realizată cu sprijinul colectivului Primăriei Sângeru. Toate datele au fost preluate
din cadrul departamentelor din Primărie, de la Direcţia Judeţeană de Statistică
Prahova ṣi de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Sângeru.
O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare,
posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O
planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii
şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune.
Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod
structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia,
implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare
locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale
localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate) şi o analiză

6
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de
muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei).
Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de
dezvoltare locală stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi
urmate și dezvoltate. Acest lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin
exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructura, poziţie geografică), prin
identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări viitoare
(inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor viitoare
(atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă
etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate.
Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de
dezvoltare socială și economică existente între România şi statele membre ale
Uniunii Europene prin finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare
locală poate genera resurse prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial
sau financiar. Fondurile structurale și de coeziune sunt un real sprijin pentru
dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este nevoie de proiecte care
acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse ci care vor fi
direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică.
Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a
obţine un impact maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune
comunităţii locale.
Este important ca acest document să asigure o sustenabilitate de lungă
durată și să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor
private dar și intereselor personale ale locuitorilor localității. Strategia de dezvoltare
locală a comunei Sângeru este parte integrată a strategiei județului Prahova, inclus
în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-Muntenia), inclusă la rândul său
în Programul Național de Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să
fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei
Sângeru depinde de alocările ce s-au făcut pentru România și bineînțeles pentru
Regiunea Sud-Muntenia. Înainte de a elabora documentele de programare prevăzute
de proiectele de regulamente, autorităţile române trebuie să stabilească viziunea
strategică de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, dar cel puţin până în
2027, respectiv obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare.
Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe puncte
de vedere, prin următoarele elemente :
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 economie: eficiența economiei prin o bună gestionare a resurselor
disponibile, indiferent de natural lor; creșterea economică creată de un progres,
stabilitatea economică prin menţinerea nivelului de dezvoltare ;
 societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate ṣi egalitate de
ṣanse pentru cetăţeni ṣi susţinerea categoriilor defavorizate; dialog social și
delegarea responsabilitaților prin implicare activă a cetăţenilor la dezvoltarea propriei
comunități; protejarea culturii/patrimoniului prin promovarea ṣi protejarea valorilor
culturale;
 ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate
prin promovarea acţiunilor ce protejează echilibrul ecosistemului, evitarea poluării
prin măsuri de ecologizare ṣi de minimalizare ale efectelor tehnologiei.
Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă la baza celor trei elemente
enumerate mai sus se stabilesc obiectivele: obiective economice, obiective sociale și
obiective de mediu. Obiectivele principale cuprinse în strategia de dezvoltare a
Uniunii Europene se bazează pe:


creștere inteligentă prin inovare,educație și societatea digitală menită

să accelereze dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și să permită
gospodăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieței unice digitale;
 creștere durabilă bazată pe competitivitate,climă ,energie și mobilitate;
 creștere favorabilă incluziunii care să creeze competențe și locuri de
muncă precum și combaterea sărăciei.
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ faţă de zonele urbane ce 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 agro-alimentare; 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 pune în
serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu
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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, în esență, este o acțiune cu caracter strategic, ce 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 fiind necesare programe succesive, cu efecte durabile.
Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii
locale din Sângeru, 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 comuna.
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Sângeru 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 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 Sângeru.
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
9
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atragerea resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor
proiecte de anvergură pentru Comuna Sângeru.
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;
 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

Sângeru

trebuie

să

înglobeze

materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor
comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste conditii, comuna Sângeru 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 impunerea comunei Sângeru ca un actor local
important.
Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte
comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de
aceste caracteristici.
Studiul fizionomiei comunei Sângeru 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.
10
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Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi
tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului general al comunei.
Comuna Sângeru este alcătuită din șase sate, fiind separate între ele de
suprafeţe agricole. Cele șase sate sunt Sângeru, 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 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 Sângeru 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 socio-economici. Structura morfologică a satelor
din această zonă este dată de caracterul adunat al acesteia.
Localităţile comunei Sângeru 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 Individual, unde îşi desfasoara activitatea 3 cadre
medii si 1 medic. 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 patru cămine
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culturale, cate unul în saele Tisa, Sângeru, Butuci si Miresu Mare precum si un salon
de dans in satul Sângeru aflat într-o stare avansată de degradare, trei parohii de cult
ortodox si o baza sportiva. La nivelul comunei functioneaza şi îşi desfasoara
activitatea o Biblioteca Comunala.
Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul Sângeru. Tot aici se
află şi sediul Poliţiei. În concluzie comuna Sângeru 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.
Funcţia economică este o funcţie complexă care cuprinde un număr mare de
activităţi (pluriactivităţi), în sensul că, spaţiul rural nu mai este conceput ca o zonă
eminamente agricolă, ci ca o structură economică diversificată cu implicaţii sociale
complexe care se referă, în principal la: posibilităţi de plasare a forţei de muncă în
activităţi agricole, stabilitatea populaţiei şi, în special, menţinerea tineretului în spaţiul
rural prin oferta de activităţi neagricole dar conexe acesteia, garantând în acest mod
surse de venituri suplimentare pentru populaţia rurală, precum şi folosirea mai
eficientă a timpului de muncă secundar (parţial) al salariaţilor în exploataţiile agricole.
Comuna Sângeru face parte din Asociaţia Grupul de Acţiune „Plaiuri
Prahovene” este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în partea de N-E a
județului Prahova, în vecinătatea orașului Valenii De Munte, fiind străbătut de
numeroase drumuri județene și comunale, care împreună formează o importantă
rețea de transport ceea ce facilitează accesul in teritoriu crescându-se astfel
potențialul economic al zonei.
Teritoriul parteneriatului este omogen, are o suprafata de 172,46 kmp
constituit fiind din urmatoarele unităţi administrative-teritoriale ale judeţul Prahovaparteneri publici 19,35 % Comuna Sângeru, Comuna Păcureţi, Comuna Podenii Noi,
Comuna Apostolache, Comuna Chiojdeanca, Comuna Surani alături de ceilalți 23
membri, care reprezinta mediul privat, societatea civila având o pondere de 80,65%in componenta GAL.
Microregiunea se regaseste in zona colinară -subcarpatica. Clima este
temperat-continentală moderată, cu ierni geroase, cu ninsori relativ abundente, cu
veri calde, secetoase, primăverile sunt scurte, iar toamnele reci. Climatul este tipic
subcarpatic, iar din punct de vedere al etajului climatic prezintă o nuanta specific
colinara

datorită

influenţelor

arcului

carpatic.

Datorită

pozitionarii

sale,

microregiunea se bucură de privilegile zonelor HNV, in acest context se
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situează parțial, in teritoriul GAL pe raza comunelor Surani Terenuri Agricole cu
Valoare Naturală Ridicată (High Nature Value) terenuri caracterizate de prezența
vegetației naturale și semi-naturale (pășuni), bogată în specii, într-un peisaj
neîntrerupt ce include elemente naturale precum gardurile vii, zone împădurite
sau cu arbuști, pâraie (Lopatna si Sarata), și petece de pământ cultivat și livezi.
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 copiii
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 Sângeru 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 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 Sângeru 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. Această viziune a rezultat în urma unor
întâlniri organizate şi facilitate de Primăria comunei Sângeru cu reprezentaţi ai ONGurilor şi ai unor instituţii de stat şi private din comuna noastră.
13
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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 Sângeru. 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);
 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.
14
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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 Sângeru
forma lui finală putând fi asumată ca document de planificare strategică pentru
comunitate.
Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei
Sângeru:
 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 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
Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat
bugetul alocat României în perioada 2022-2027 va fi semnificativ modificată față de
actualul sistem.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2022-2027, Comisia
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții
a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a
Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
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4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

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

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.
Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de
coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3
categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a
fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc
noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și
primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren.
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Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel
local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și
dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării
urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a
capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 20222027:
Concentrare tematică
- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai
defavorizate
- 25% din FSE+ pentru incluziune socială
- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
Aspecte financiare (CFM)
- Forma principală de finanțare - granturile
- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și
pentru Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.
- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea
fondurilor
- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția
operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
- Dezangajarea - regula „N+2”.
Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene
(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura
instituțională, cât și în cea strategică.
În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe,
Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul
Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model
polonez):
1.Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
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2.Programul Operațional Transport (POT)
3.Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
4.Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
5.Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6.Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
7.Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond)
(PODTI)
8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare
alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013,
intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o
Autoritate de Management din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea
oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului.
În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat
creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform
ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.
Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze
infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului
National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință
National, precum și alte intervenții în domeniul medical.
MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole
Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului
afaceri interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă,
Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize).
Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa
în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai
multor programe:
Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”,
transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional
Creștere Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin
Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în
domeniul turismului, culturii și patrimoniului cultural.
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1.2.
Selectarea
complementaritatea

obiectivelor,

coordonarea

si

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai competitivă,
prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente
Rezumat privind selectarea obiectivelor de politică și a rezultatelor
principale așteptate
România va contribui la acest obiectiv prin sprijinirea creșterii gradului de
integrare a sistemului Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România în European
ResearchArea, întărirea cooperării dintre organizațiile CDI și întreprinderi, creșterii
nivelului de investiții în CDI pentru a asigura trecerea de la idee la produse/servicii în
piață, digitalizării serviciilor publice prin modernizarea și simplificarea procedurilor
administrației publice locale și centrale, dezvoltării unor competențe profesionale
adaptate la economia cunoașterii în ceea ce privește procesul de descoperire
antreprenorială la nivel național și regional.
România alocă fonduri europene atât pentru dezvoltarea de infrastructură
de cercetare, dezvoltare și inovare, cât și pentru consolidarea legăturilor dintre
mediul academic și industrie prin crearea de parteneriate. Astfel, sunt avute în
vedere intervenții la nivelul dezvoltării facilităților pentru cercetare și inovare, în
domenii relevante de specializare inteligentă, conectate cu piața, având un efect de
multiplicare asupra activităților de cercetare și inovare, cu impact economic direct.
Cercetarea pe teme de interes național, în domenii precum inteligență artificială,
tehnologii generice esențiale, resurse și combustibili alternativi, microbiologie,
genetică și tratarea cancerului, este susținută prin dezvoltarea unor proiecte
strategice.
Vor fi susținute întreprinderile inovatoare și creative, spin-off-urile și
start-up-urile care desfășoară activități în domeniile de specializare inteligentă. Mai
mult, este încurajată promovarea inovării prin cercetare aplicată, dezvoltare
experimentală și transfer tehnologic, precum și inițiativele de îmbunătățire a
capacității de inovare în întreprinderi. O componentă esențială a acestor acțiuni va
consta în concentrarea eforturilor asupra proceselor inovative și a transferului de
tehnologii vizând adaptarea la schimbările climatice, reducerea emisiilor și
economia circulară. Totodată, este necesară dezvoltarea unor mecanisme suport
pentru facilitarea participării entităților CDI din România la rețele, consorții și
proiectele europene / internaționale în domeniile de mare viitor.
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Datorită expertizei deținute, instituțiile de învățământ superior joacă un rol
important în dezvoltarea facilităților pentru cercetare și inovare, dar și în
formarea/educarea tinerilor cercetători/inovatori și antreprenori, precum și în
dezvoltarea proiectelor de cercetare la nivel regional și național. Totodată sunt
sprijinite Institutele Naționale de Cercetare și Dezvoltare și Institutele de Cercetare
ale Academiei Române, dar și cooperarea între întreprinderile mari și IMM-uri.
România digitală presupune automatizarea proceselor, dar în același timp
înseamnă și procese sigure, clare, ușoare și precise. Fondurile europene urmăresc
finanțarea infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale și
digitalizării principalelor evenimente din viața cetățenilor și a mediului de afaceri. Pot
fi propuse și implementate proiecte care vizează procesul de luare a deciziilor în
administrație sau întreprinderi bazat pe sisteme și soluții complexe, inclusiv măsuri
de securitate a sistemelor de informații și răspuns adecvat la amenințările cibernetice
în creștere.
Măsurile propuse mediului privat

menite să stimuleze creșterea

competitivității economice vizează accesul la finanțare și crearea condițiilor pentru
funcționarea mai flexibilă a sectorului întreprinderilor pe piață, diseminarea de noi
modele

de

afaceri

și

extinderea

capacităților

de

producție,

dezvoltarea

antreprenoriatului și apariția de noi întreprinderi.
De asemenea, este susținută creșterea activității internaționale și facilitarea
accesului pe noi piețe a firmelor românești prin încurajarea participării acestora în
consorții și parteneriate europene, precum și prin identificarea potențialilor parteneri
comerciali, pregătirea ofertelor și negocierea contractelor, dezvoltarea de brand-uri,
misiuni economice, evenimente între întreprinderi.
Infrastructurile de suport pentru afaceri, de tipul incubatoare, acceleratoare,
hub- uri, parcuri științifice și tehnologice, spațiile de co-working, dincolo de investițiile
în infrastructură, trebuie să propună servicii noi, inovatoare.
Smartcity- orașul inteligent este laboratorul de mâine, prin testarea și
dezvoltarea tehnologiilor pentru promovarea și susținerea durabilității, securității și, în
general, a unui stil de viață mai sănătos. Chiar dacă nu toate orașele din România
sunt hub- uri dinamice, mare parte au cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani.
Astfel, sunt avute în vedere acțiuni referitoare la:
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Dezvoltarea capacităților de cercetare, dezvoltare și inovare atât

pentru organizațiile de cercetare (institute de cercetare și insituții de
învățământ superior), cât și pentru întreprinderi
 Creșterea capacității organizațiilor CDI românești de a se integra în Spațiul
European de Cercetare, creșterea participării românești la programele europene,
precum și parteneriate și proiecte de cooperare interregionale și
internaționale, aliniate domeniilor RIS3 naționale și regionale
 Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, pentru toate tipurile
de inovare, prin creșterea gradului de colaborare dintre organizațiile CDI și
întreprinderi la nivel național și regional, inclusiv prin investiții in infrastructurile proprii
ale organizațiilor de CDI/ întreprinderilor din domenii de specializare inteligenta,
pentru a dezvolta nișe de specializare inteligentă la nivel național
 Îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic de la organizațiile de
CDI către IMM-uri prin consolidarea capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și
promovarea colaborării între Institutele Naționale CDI/insituțiile de învățământ
superior și mediul de afaceri (pentru trecerea de la idee la piață), dar și între
întreprinderile mari și IMM-uri, precum și prin crearea/dezvoltarea structurilor de
transfer tehnologic și a serviciilor, inclusiv în ceea ce privește adaptarea la
schimbările climatice, reducerea emisiilor și economia circulară
 Continuarea dezvoltării și utilizării de infrastructuri mari CDI, de relevanță
la nivel european și global, ca instrumente pentru transfer tehnologic
 Dezvoltarea oportunităților de afaceri prin utilizarea rezultatelor din
cercetare și creșterea numărului de întreprinderi inovatoare, creşterea numărului de
cercetători și investiții pentru trecerea de la concept la produs, sprijinirea dezvoltării
și utilizării clusterelor cu accent pe exploatarea inovativa și completarea verigilor lipsa
din cadrul lanțului de valoare
Creșterea succesului și performanței proiectelor prin identificarea mix-ului de
intervenții, a necesarului de formare asociat specializărilor inteligente și dezvoltarea
capacităților administrative
 Susținerea

implementării

mecanismelor

de

economie

circular

în

întreprinderile românești


Utilizarea digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și

al guvernelor

30
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

 Creșterea gradului de digitalizare al proceselor, produselor și serviciilor
publice prin continuarea digitalizării proceselor și serviciilor publice aferente
infrastructurilor critice (cum ar fi fiscalitate, pensii, asigurări sociale de sănătate),
evenimentelor de viață (EV) rămase neacoperite din perioada 2014- 2020) şa,
asigurarea interoperabilităţiişi a securităţii cibernetice, precum și prin creșterea
gradului de digitalizare în domeniile educație și cultură
 Digitalizarea în educație atât în ceea ce privește evenimentele din viața
cetățenilor și a mediului de afaceri, cât și în ceea ce privește utilizarea digitalizării ca
instrument pentru învățare și creștere a gradului de cultură.
Digitalizarea în învățământul preuniversitar, profesional si tehnic/dual si
universitar prin crearea și dezvoltarea unor platforme digitale, baze de date și
biblioteci virtuale pentru studenți, live streaming etc.
 Îmbunătățirea procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme
și soluții informatice complexe prin ameliorarea cadrului de interoperabilitate la nivelul
serviciilor publice
 Digitalizarea administrației și serviciilor publice la nivel local (siguranța
publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, iluminat public,
sisteme GIS - intervenții de tip smart-city)
 Transformarea digitală a întreprinderilor prin adoptarea tehnologiilor si
instrumentelor digitale care conduc la obținerea de noi modele de afaceri, sprijin
pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH)


Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

 Introducerea investițiilor tehnologice (inclusiv tehnologii IT&C, IoT,
automatizare, robotică, inteligență artificiala), a investițiilor pentru servicii si
echipamente

necesare

pentru

transformarea

digitală

a

IMM-urilor,

precum

şisusţinerea la nivel regional a Hub-urilor Inovative Digitale
 Suport pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri
pentru IMM-uri, în special pentru internaționalizare, sprijinirea clusterelor, sprijin
pentru crearea de noi întreprinderi şi trecerea de la stadiul de start-up la cel de scaleup
 Stimularea

accesului

la

finanțare

al

IMM-urilor

prin

utilizarea

Instrumentelor Financiare


Intervenții în cercetarea din domeniul medical
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Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică (ex.:
atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea
capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Programul Orizont
Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca obiectiv principal dezvoltarea
de mecanisme formale de transfer al rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansate (ex: value based
technologies pentru metode de preventie, diagnostic multidisciplinat integrat,
tratamente non- invazive, minim invazive si asistate robotic sau cu inteligenta
artificiala) .
 Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție de
vaccinuri,

seruri

și

alte

medicamente

biologice

(dezvoltarea

infrastructurii,

modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice

în

Institutul

Național

de

Cercetare-Dezvoltare

Medico-

Militară„Cantacuzino")
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii.


Intervenții pentru digitalizare în domeniul medical

 Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS
 Observatorul național pentru date în sănătate
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții comune
în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de importanță
strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de informații între
unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii medicale și comunitate;
tele-medicină, inclusiv prin implementarea de soluții pentru tele-consultații,
monitorizarea continuă și managementul pacienților).
Complementarități între programe
In ceea ce privește domeniul cercetare/ dezvoltare/ inovare, există
complementarități între POR-uri, POCIDIF, POEO, POTJ, POS, PAP și programele
care implementează FSI și IMFV.
Astfel, prin POR-uri se au în vedere investiții care vizează în principal IMMurileîn

domenii

de

specializare

inteligentă,

respectiv

prin

consolidarea

performanțeicercetariișiinovăriiîn domeniile de specializare inteligentăîn funcție de
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potențialul s nevoile regionale și prin transfer tehnologic în beneficiul IMMurilor, inclusiv prin crearea / dezvoltarea de structuri și servicii de suport.
Prin POCIDIF se au în vedere investiții în domeniile de specializare
inteligentă identificate la nivel național pentru creșterea competitivității economice
prin cercetare și inovare și prin utilizarea/dezvoltarea de mari infrastructuri de CDI,
precum și asigurarea sinergiilor cu Spațiul de Cercetare European şiinternaţionalde
rețele de mari infrastructuri de CDI.
Totodată, prin POEO sunt propuse spre finanțare adaptarea ofertei de
educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și
progresului tehnologic.
Cercetarea și inovarea este avută în vedere și în POS, unde sunt propuse
spre finanțare infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip
FSE+ care susțin cercetarea în sănătate.
Totodată, finanțarea unor activități privind cercetarea și inovarea de
promovare a transferului de tehnologii avansate si sprijinirea cooperării dintre
industrie și cercetători sunt avute în vedere și în POTJ în măsura în care planurile
pentru tranziție Justă vor identifica acest tip de investiții ca fiind prioritare.
De asemenea, PAP și programele care vizează implementarea FSI și IMFV
au acțiuni ce vizează domeniul cercetării și inovării.
Tot în cadrul OP 1, domeniul digitalizare este vizat de mai multe programe,
respectiv POR-uri, POCIDIF, POTJ, POS, PAP și programele privind afacerile
interne.
Astfel, prin POR-uri se vor susține acțiuni privind creșterea competitivității
întreprinderilor TIC, cu accent pe sprijinirea inovării, accesul la piețe internaționale și
exploatarea oportunităților europene de afaceri și inovare, generarea de noi afaceri
TIC inovative, inclusiv prin diversificarea și consolidarea suportului pentru start-up-uri
bazate pe tehnologii și servicii digitale pentru întreprinderi și sprijin pentru EDIH..
Prin POCIDIF este avută în vedere dezvoltarea competitivității economice
prin digitalizare fiind vizate investiții în creșterea nivelului de interoperabilitate al
sistemelor informatice din administrația publică centrală pentru crearea unui sistem
standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor
care există deja și care sunt disponibile prin diferite surse, precum și digitalizarea în
educație și cultură.
Prin POS se va asigura finanțarea digitalizarea sistemului medical și măsuri
specifice FSE+ care susțin digitalizarea acestui sistem.
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Totodată, prin POTJ vor fi avute în vedere investiții în digitalizare si
competențe digitale avansate în administrația publică locală și întreprinderi, pentru
zonele vizate de acest program, în măsura în care aceste domenii vor fi identificate
ca priorități în planurile de tranziție Justă.
Prin PAP se vor realiza investiții în digitalizarea activităților de control si
inspecție, colectare si prelucrare de date privind sectorul pescăresc pentru aplicarea
Politicii Comune de Pescuit în România, iar prin fondurile destinate afacerilor interne
se va asigura dezvoltarea și mentenența sistemelor IT in domeniile vizate de aceste
fonduri.
În domeniul competitivitate/antreprenoriat, în procesul de programare s-a
avut în vedere complementaritatea între POR-uri, POCIDIF, POEO, POTJ și PAP.
Astfel, prin POR-uri se are în vedere finanțarea sub formă de grant a
antreprenoriatului și infrastructurii suport pentru afaceri și stimularea activităților
inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, iar prin POCIDIF se va oferi sprijin
prin instrumente financiare pentru întreprinderi, inclusiv in domeniile de specializare
inteligentă la nivel național.
Totodată, prin POEO va fi asigurată adaptarea ofertei de educație și formare
profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului
tehnologic, creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional
și tehnic, precum și acțiuni de antreprenoriat și economie socială, precum și
valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii.
Prin POTJ vor fi finanțate investiții pentru crearea de noi întreprinderi, inclusiv
susținerea acestora prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță, precum și
investiții productive în IMM-uri, inclusiv in întreprinderi nou înființate, care conduc la
diversificare și reconversie economică a zonelor vizate de acest program.
Prin PAP se vor susține investiții pentru dotarea ambarcațiunilor și navelor de
pescuit pentru creșterea performanței economice, securitatea și siguranța la bord și
scăderea impactului de mediu, pentru înființarea, extinderea și modernizarea
fermelor de acvacultură și pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de
prelucrare și comecializare a peștelui și/sau produselor din pește, inclusiv sprijinirea
lanţului scurt de comercializare şi a infrastructurii necesare acestuia.
Complementaritatea între fonduri
Pe

domeniul

cercetare/inovare/dezvoltare,

complementaritatea

între

fonduri este realizată între FEDR, FSE+,FTJ, FEPAM, FSI și IMFV.
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Din FEDR se va finanța dezvoltarea infrastructurilor de cercetare (inclusiv în
domeniul medical) și competitivitatea, din FSE se va finanța adaptarea ofertei de
educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și
progresului tehnologic (inclusiv în sănătate). Totodată, prin FTJ se au în vedere
investiții care vor viza transferul de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre
industrie și cercetători, prin FEPAM parteneriatele cu institutele de cercetare din
domeniul pescuitului, iar pe afaceri interne investiții legate de securitate și activitățile
de cercetare inovare desfășurate de poliția de frontieră.
În ceea ce privește digitalizarea, complementaritatea se va realiza între
aceleași fonduri, investițiile din FEDR vizând infrastructura de digitalizare(inclusiv în
domeniul medical, educație și sectorul public), cele din FTJdigitalizarea și
competențele digitale avansate în administrația publică locală și întreprinderi, iar cele
din FSE vor susține creșterea competențelor digitaleîn domeniul sănătății.Din
FEPAM se vor susține investițiile în digitalizarea activităților de control și inspecție,
colectare și prelucrare de date privind sectorul pescăresc pentru aplicarea Politicii
Comune de Pescuit în România. Din fondurile specifice afacerilor interne, vor fi
susținute investițiile în dezvoltarea și mentenența sistemelor IT în domeniile vizate.
În ceea ce privește antreprenoriatul, complementaritatea este realizată tot
între FEDR, FSE+, FTJ și FEPAM. Astfel, din FEDR se va asigura finanțarea acestui
domeniu pentru stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității și a
cooperării IMM-urilor, în timp ce din FSE se vor finanța măsuri privind valorificarea
potențialului tinerilor pe piața muncii, adaptarea ofertei de educație și formare
profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului
tehnologic; creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional
și tehnic, precum și măsuri care vizează direct antreprenoriatul și economie socială.
Totodată, din FTJ, în zonele vizate de planurile de tranziție Justă se are în vedere
finanțarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de
consultanță, precum și investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou
înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică. Prin FEPAM se au
în vedere măsuriasigură finanțarea sectorului pescăresc, prin măsuri de investiții care
vizează pentru dotarea ambarcațiunilor și navelor de pescuit, înființarea, extinderea
și modernizarea fermelor de acvacultură, precum și a unităților de prelucrare și
comecializare a peștelui și/sau produselor din pește.
Complementarități și sinergii cu alte instrumente ale Uniunii Europene
Orizont Europa
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Sinergia între fonduri și Orizont Europa va fi asigurată prin Strategia
Națională de Specializare Inteligenta 2022-2027. Monitorizarea și stimularea
participării beneficiarilor români la Orizont Europa se va asigura de către Ministerul
Educației și Cercetării, care este Punct Național de Contact pentru Orizont Europa.
În cadrul OP 1, POCIDIF va sprijini proiecte care contribuie direct la întărirea
capacității administrative a entităților din domeniul CDI din România de a realiza
aplicații pentru proiecte și apeluri la nivel european și mondial.Componenta CDI a
POCIDIF va fi dezvoltată în condiții de sinergie și complementaritate cu Planul
Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare IV (2021-2027) și, de asemenea, în
sinergie cu programul Orizont Europa. La nivel regional, este susținută participarea la
implementarea unor proiecte interregionale și atragerea de noi resurse pentru
cercetare-inovare,

intensificarea

schimbului

de

cunoștințe

si

valorifica

infrastructurii/competențelor de cercetare regionale.
De asemenea, POS va lua în considerare realizarea de sinergii, in domeniul
sau de intervenție, prin acțiunile de cercetare medicală sprijinite, atât cu PNCDI IV,
cât și cu Programul Orizont Europa.
În complementaritate cu FEDR, programul Europa digitală va contribui la
asigurarea faptului că beneficiile transformării digitale vor ajunge la toți cetățenii și la
toate întreprinderile. Programul va oferi finanțare pentru proiecte în cinci domenii,
respectiv: competențe digitale avansate, inteligența artificială (IA), supercomputerul,
securitatea și apărarea cibernetică și asigurarea utilizării pe scară largă a
tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate.
Sinergiile dintre programe vor permite realizarea unor economii de scară și a
unor investiții mai coerente și obținerea unei valori adăugate pentru cetățeni și actorii
economici. Ele vor amplifica impactul pe teren al investițiilor digitale la nivelul UE, în
timp ce investițiile digitale naționale și regionale vor fi mai în măsură să completeze
acțiunea la nivelul UE.
Programul privind piața unicăpromovează sinergii și complementarități
menite să sprijine IMM-urile și antreprenoriatul în cadrul fondului InvestEU.
Programul vine în completarea sprijinului acordat IMM-urilor și antreprenoriatului în
cadrul FEDR. Programul urmărește sinergii cu programul „Orizont Europa” și cu
Programul spațial European în ceea ce privește încurajarea IMM-urilor să profite de
soluții de inovare revoluționare și de alte soluții elaborate în cadrul acestor programe.
Programul privind Cooperarea în domeniul vamal (Vamă) continuă și în
perioada 2021-2027 să faciliteze coordonarea între autoritățile statelor membre și
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consolidarea capacității, inclusiv formarea și schimbul de bune practici, pentru a
asigura o aplicare uniformă a legislației vamale a UE, alături de digitalizarea și
modernizarea uniunii vamale. Din această perspectivă, un obiectiv principal al
programului Vamă va fi dezvoltarea, operarea și întreținerea în continuare a
infrastructurii vamale IT.
Alături de celelalte fonduri (FEDR, FSE+, Instrumentul pentru Managementul
Frontierelor și Vize (IMFV), Programul Cooperarea în domeniul fiscal (Fiscalis)
contribuie la activitatea de îmbunătățire a cooperării fiscale în UE prin: dezvoltarea și
menținerea unor soluții informatice interoperabile și eficiente pentru a sprijini
autoritățile fiscale în aplicarea legislației UE.
Programul

Spațial

European

urmărește

dezvoltarea

unui

sector

manufacturier și al serviciilor inovativ și competitiv, care va include întreprinderile mici
și mijlocii și start-up-urile, fapt ce va conduce la sinergii și complementarități cu
acțiunea FEDR și a programului Orizont Europa în cadrul activităților de dezvoltare
tehnologică și de cercetare ale Uniunii. În cadrul programului, vor fi încurajate
progresele tehnice și științifice, vor fi sprijinite competitivitatea și capacitatea de
inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și
mijlocii,

a

întreprinderilor

complementaritate

cu

nou-înființate

celelalte

fonduri

și

a

întreprinderilor

dedicate

consolidării

inovatoare.

În

competitivității,

Programul Spațial European va sprijini competențele și capacitatea de a inova ale
persoanelor juridice și fizice din Uniune care activează sau doresc să activeze în
acest sector, ținând seama în special de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici
și mijlocii și ale întreprinderilor nou-înființate.
Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de
carbon , în tranziție spre o economie fără emisii și rezilientă, prin promovarea
tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre,a
economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice șiadaptării
la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor
Rezumat privind selectarea obiectivelor de politică și a rezultatelor
principale așteptate
România va contribui la acest obiectiv prin finanțarea nevoilor de dezvoltare
din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței
energetice (inclusiv termoficare - SACET) și dezvoltarea sistemelor inteligente de
energie, a soluțiilor de stocare și creșterea adecvanței prin măsuri de flexibizare a
sistemului energetic, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevenirea şi
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gestionarea riscurilor, infrastructura de apă și apă uzată, economia circulară,
conservarea

biodiversităţii,

calitatea

aerului,

remedierea

siturilor

potențial

contaminate , regenerare urbană, mobilitate urbană, pescuit și acvacultură.
Accelerarea investițiilor în eficiență energetică în clădiri, măsurile de
consolidare și de utilizare a unor surse de energie alternativă, precum și finanțarea
SACET_urilor pot fi luate în calcul pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a face
față mai bine unui climat în schimbare. România se confruntă cu o provocare majoră
pentru renovarea fondului său de construcții și atingerea obiectivelor de emisii de
carbon. Sunt încurajate măsuri de creștere a performanței energetice a clădirilor
rezidențiale și publice, inclusiv clădiri de patrimoniu, care în final vor permite
importante economisiri de energie şi reducerea vizibilă a gazelor cu efect de seră. De
asemenea, importanță majoră au învestițiile privind eficiența energetică în sistemele
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice.
La nivelul energiei, pot fi avut în vedere proiecte de modernizare și
eficientizare a producției, inclusiv din surse alternative, alături de inițiative în
domeniul transportului, distribuției și stocării. De asemenea, vor fi finanțate
echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice, vor fi
implementate soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie în
mediul rural și urban și vor fi adresate măsuri de creștere a adecvanței rețelei
naționale de energie electrică. Totodată, pot fi susținute proiecte demonstrative în
întreprinderi, precum și măsuri de sprijin adiacente, inclusiv creșterea eficienței
energetice a proceselor tehnologice.
Infrastructura de apă și apă uzată reprezintă una dintre cerințele primare
pentru asigurarea adecvată a calității vieții. În România, gradul de acoperire cu
această infrastructură este insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele de
conformare cu directivele de mediu. Pentru perioada 2021-2027, investițiile care
vizează sectorul apă – apă uzată vor fi realizate conform Master Planurilor Județene
urmând a continua politica de regionalizare în sector, demarată în perioadele
anterioare de programare. Astfel, se are în vedere finalizarea implementării
proiectelor începute în perioada 2014-2020, precum și dezvoltarea de noi proiecte
prin care se urmărește conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește
colectarea și epurarea apelor uzate, precum și asigurarea accesului populației la apă
potabilă. Totodată, aceste proiecte vor avea o componentă de management al
nămolului rezultat în urma epurării. Politica națională în domeniul gestionării
deșeurilor se subscrie politicii europene în materie de prevenire a generării
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deșeurilor și urmărește reducerea consumului de resurse și punerea în practică a
ierarhiei deșeurilor. Investițiile în domeniul deșeurilor vor viza în primul rând
prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea
deșeurilor prin reciclare sau alte operațiuni, precum și sistarea activității și
reabilitarea depozitelor neconforme, astfel încât valoarea produselor, a materialelor și
a resurselor să fie menținută în economie cât mai mult timp posibil. Prioritară va fi
reciclarea deșeurilor municipale, respectiv pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a
65% din masa deșeurilor municipale până în 2035. Proiectele promovate vor viza
adaptarea sistemelor integrate de management al deșeurilor, precum și creșterea
capacității actorilor din sector pentru asigurarea unui management durabil al
deșeurilor.
Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal pentru conservarea
patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. 18% din teritoriul Uniunii Europene
este parte a acestei rețele. România nu face excepție, peste 20% din teritoriul său
fiind declarat sit Natura 2000. Investițiile pentru conservarea biodiversității
urmăresc asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate, protecția
diversității biologice, inclusiv refacerea ecosistemelor protejate degradate. Astfel, vor
fi sprijinite elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru siturile
Natura 2000 și ariile naturale protejate, dezvoltarea de măsuri generale de
cunoaștere (inclusiv studii), monitorizare și conservare a diversității biologice, precum
și acțiuni de reconstrucție ecologică a ecosistemelor degradate.
Premisele pentru protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg sunt
create inclusiv prin monitorizarea și evaluarea calității aerului, precum și prin
monitorizarea și reducerea emisiilor de poluanți atmosferici. Investițiile demarate în
actuala perioadă de programare privind dotarea sistemului naţional de evaluare şi
monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şiîmbunătăţirii Evaluării Naţionale
a Calităţii Aerului vor fi continuate și diversificate astfel încât România să respecte
cerințele de asigurare și control al calității datelor și de raportare a RO către CE. De
asemenea, la nivel local va fi monitorizată constant calitatea aerului.
S-au identificat nevoile de investiții prioritare pentru a promova un răspuns
flexibil în materie de schimbări climatice, prevenirea și gestionarea situațiilor de
urgență și de criză, inclusiv a impactului riscurilor naturale și antropice (inundații,
secetă, incendii forestiere, alunecări de teren, cutremure), conform priorităților
stabilite la nivel național și în cadrul coordonării și cooperării transfrontaliere și
transnaționale.
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În ceea ce privește siturile contaminate, Strategia Naționala și Planul
Național pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România (HG nr. 683/2015) au
inventariat 1393 situri contaminate, dintre care 210 situri contaminate istoric şi 1183
situri Potenţial contaminate, ca urmare a desfăşurăriiactivităţilor economice. Aceste
situri reprezintă zone în care s-au desfăşurat în principal activităţi miniere şi
metalurgice, petroliere, chimice, alte activităţi industriale, prezentând posibil impact
semnificativ asupra sănătăţii umane, a calităţii solurilor, apelor subterane şi apelor de
suprafaţă, ecosistemelor etc. Inventarul siturilor poluate /contaminate s-a realizat fără
a se cunoaşte însă gradul de poluare şi fără a exista o ierarhizare din perspectiva
riscurilor pe care acestea le incumbă asupra stării de sănătate a populaţiei și, prin
urmare, au fost identificate nevoile de finanțare în domeniu.
Prioritățile naționale pentru dezvoltarea urbană aferente perioadei 20212027 se grupează în jurul a trei piloni principali: conectivitate și mobilitate urbană;
atractivitate - locuire, regenerare urbană a spațiilor publice, acces la servicii
decalitate, infrastructură verde; competitivitate – mediu de afaceri dinamic bazat pe
rezultatele CDI, locuri de muncă, educație și competențe, tehnologie. Acestora li se
adaugă dimensiunea identității locale și consolidarea comunității - oportunități egale,
valorizarea patrimoniului, valorificarea oportunităților turistice.
Analiza sectorului pescuit și acvacultură a evidențiat starea de fapt a
întregului sector prin identificarea problemelor, realităților și necesitaților cu care se
confruntă toți actorii în vederea transpunerii acestora în intervenții și direcții prioritare
de dezvoltare în cadrul strategiei sectorului pentru perioada post 2020 în corelare cu
obiectivele Politicii Comune de Pescuit. Astfel, este necesară sprijinirea pescuitului
durabil și conservarea resurselor biologice acvactice, precum și sprijinirea activităților
de acvacultură, precum și a activităților de preclucrare, procesare și comercializare a
pestelui precum și/sau a produselor din pește. Intervențiile acestea vor contribui la
realizarea de investiții sustenabile, favorizarea dezvoltării economie albastre și
adaptarea la schimbările climatice.
Astfel, sunt avute în vedere acțiuni referitoare la:


eficiență energetică

 sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în acțiunile de
îmbunătățire a eficienței lor energetice, prin proiecte demonstrative și de eficientă
energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin adiacente și proiecte de eficiență energetică
în întreprinderile mari și măsuri de sprijin adiacente
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 îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri publice și rezidențiale, inclusiv
prin utilizarea unor surse alternative de energie, precum și consolidarea clădirilor, în
funcție de riscurile identificate
 reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele
centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice
 sisteme și rețele inteligente de energie
 promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente pentru
asigurarea calității energiei electrice
 implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și
realimentarea cu energie în mediul rural și urban
 digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la
distanță
 măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în solutții de flexibilitate
 implementarea de solutii privind stocarea energiei “behind the meter”


apă și apă uzată

 acțiuni integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată,
respectiv:


construirea

și

reabilitarea

reţelelor

de

canalizare

şi

construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a apelor
uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în
aglomerări mai mari de 2.000 l.e. , inclusiv soluții pentru un management adecvat
pentru tratarea nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
sisteme individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi finantate, in cadrul
proiectelor regionale integrate de apă uzată, ca soluții tehnice aplicate punctual și
justificat, la nivelul anumitor aglomerări, ulterior stabilirii și implementarii cadrului
legal și metodologic de către autoritățile responsabile la nivel național;


construirea și reabilitarea și de sisteme de captare si aducțiune, stații

de tratare, rețele de transport și distribuire a apei destinate consumului uman in
contextul proiectelor integrate de apă si apă uzată;


măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea

investițiilor (automatizari, SCADA, GIS, contorizari, masuri privind implementarea
managamnetului activelor etc.)
 acțiuni de pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și
apă uzată
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 acțiuni de consolidare a capacității actorilor implicați în sector


economia circulară

 îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vederea
asigurării tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate în
PNGD și PJGD-uri, respectiv:


Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată atât în ceea

ce privește colectarea din poartă în poartă a deșeurile reciclabile și a biodeșeurile,
dar și colectarea deșeurile textile și deșeurile periculoase menajere (echipamente
mobile de colectare, mașini pentru colectarea separată, infrastructura suport pentru
colectarea, transportul deșeurilor și stocarea temporară, inclusiv centre de colectare
prin aport voluntar)


Investiții privind valorificarea materiala a deșeurilor (stații de sortare,

stații de compostare și instalații de digestie anaerobă)


Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor reziduale, inclusiv

îmbunătățirea instalațiilor TMB existente
 investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri
neconforme
 întărirea capacității instituționale a actorilor din sector (MMAP, ANPM,
UAT, ADI-uri, ANRSC) in vederea accelerariitranzitiei spre economia circulara


biodiversitate

 îmbunătăţirea accesului administratorilor/custozilor siturilor Natura 2000 la
servicii de asistenţă tehnică specializată pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor
de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru specii, pentru toate
tipurile de habitate (inclusiv cele din mediu marin), prioritate la finanțare având
planurile de management ale siturilor aflate în arealul proiectelor de infrastructură
 mentinerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor
prinmăsuri de conservare specific prevăzute în planurile de management al siturilor
Natura 2000, planuri de acțiune pentru specii, și după caz a ecosistemelor degradate
și a serviciilor furnizate în afara ariilor natural protejate, precum și asigurarea
conectivității ecologice facilitarea accesului autorităților si entităților cu rol în
managementul

biodiversității

la

servicii

de

asistenţă

tehnică,

cercetare

şi

echipamente pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a
ecosistemelor (ex. realizarea de studiiștiințifice) şi consolidarea capacitații de
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management al rețelei Natura 2000 si al altor arii naturale protejate de interes
național


calitatea aerului

 dotarea Reţelei Naționale de Monitorizare a Calităţii Aerului cu
echipamente noi, prin înlocuirea sau modernizarea echipamentelor existente de
măsurare a poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să se
continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de
raportare a RO la CE, conform prevederilor directivelor europene


managementul riscurilor

 Amenajarea complex a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii
verzi sau prin adaptarea, construirea ori reabilitarea in frastructurii existente de
gospodărire a apelor și îmbunătățirii funciare adaptate la noilepractici UE, inclusive
cele privind asigurarea conectivităţii laterale şi/sau transversale a râului;
 Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a
fenomenelo rhidro-meteorologice severe (inundații și secetă) pentru evaluarea și
gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusive activităţi în scopul conştientizării
publice;
 Consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării
directivelor europene în domeniu;
 Continuare amăsurilor de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusive creșterea
rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea operațională


situri contaminate

 sprijinirea procesului de inventariere și investigare preliminară și detaliată
a siturilor Potenţial contaminate, (în principal prin dezvoltarea unei baze de date şi a
unei platforme GIS care să permit actualizarea permanentă)
 remedierea siturilor contaminate orfane aflate in proprietatea autoritatilor
publice sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar, asigurarea calitatii
factorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane și mediului, inclusive
monitorizare postremedierea acestora.


regenerare urbană

 regenerarea spațiilor urbane degradate prin investiţii in regenerarea
urbană și infrastructura verde în zonele urbane si/sau reconversia funcțională a
acestor zone.
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mobilitate urbană

 dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport,
ciclism, material rulant, combustibili alternativi)
 dezvoltarea unor culoare de mobilitate realizarea de infrastructuri specifice
pentru combustibili alternativi
 dezvoltarea si modernizarea rețelei de transport public de metrou in
regiunea București Ilfov
 îmbunătățirea calității serviciilor pe calea ferataprin asigurarea unor
mijloace de transport ecologice pentru transportul calatorilor si dezvoltarea sistemelor
de cale ferată urbane pentru zonele metropolitane (trenuri metropolitane)
 dezvoltarea transportului metropolitan, precum si infrastructură pentru
transportul public, sisteme inteligente de transport pentru transport public, ciclism și
infrastructură de transport pietonal, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de
transport public, inclusiv: modernizarea, extinderea liniilor de tramvai, achiziționare,
modernizare

material

rulant

(tramvaie),

achiziționare

troleibuze,

autobuze,

modernizare, echipare depou, e-ticketing


pescuit și acvacultură

 sprijinirea activităților de pescuit durabile din punct de vedere economic,
social și al mediului
 promovarea activităților de acvacultură
 promovarea marketingului, calității și valorii adăugate a produselor din
pescuit și din acvacultură, precum și procesarea acestor produse
Complementarități între programe
Complementaritățile între POR-uri și programele naționale vizează în
principal domeniile eficiență energetică, riscuri, economie circulară, infrastructură
verde, situri poluate și mobilitate urbană.
În ceea ce privește eficiența energetică, prin POR-uri se va finanța eficiența
energetică în clădirile publice/rezidențiale, inclusiv consolidare, inclusiv clădiri de
patrimoniu (luând în considerare riscul la cutremur), , prin PODD se va finanța
eficiența energetică în IMM și întreprinderi mari, precum și sistemele de încălzire
centralizată, iar prin POS creșterea eficienței energetice prin investiții în infrastructura
fizică a unităților sanitare/Îmbunătăţireaeficienţei energetice şi a utilizării resurselor
de energie prin investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare. Totodată, prin
POTJ sunt avute în vedere finanțări privind dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri
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pentru o energie verde, investiții in activități legate de gazul natural , utilizat ca
tehnologie de legătură care înlocuiește cărbunele, lignitul, turba sau petrolul de șist;
investitii in ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizarii energiei din surse
regenerabile la nivelul operatorilor industriali.Prin PAP este acordat sprijin pentru
investiții care pot viza inclusiv eficiența energetică a IMM din sectorul pescăresc în
cadrul proiectelor de modernizare a acestora.Din perspectiva riscurilor, prin POR-uri
se va finanța riscul la cutremure în contextul investițiilor în clădiri prin prisma
eficienței energetice. Prin PODD se va finanța riscul la inundații, secetă,eroziune
costieră și sistemul de management al riscurilor.
Referitor la economia circulară/deșeuri, prin POR-uri și POTJ se va acorda
sprijin pentru IMM-urile care prin activitatea lor contribuie la acțiunile de prevenire a
generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și acțiuni de creștere a
reutilizării eficiente și reciclării acestora. Prin PODD se va acorda finanțare pentru
autoritățile publice în vederea sprijinirii măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor de
reciclare și depozitare a deșeurilor prevăzute în Pachetul privind economia circulară
și îndeplinirea angajamentelor luate privind închiderea depozitelor de deșeuri.Prin
POS se va asigura remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor
medicale în unitățile medicale.
În ceea ce privește biodiversitatea șiinfrastructura verde, prin POR-uri se
are în vedere finanțarea regenerării spațiilor urbane degradate, inclusiv prin
promovarea investiţiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane și
modernizarea / extinderea altor spații urbane, iar prin PODD finanțarea conservării
biodiversităţii în ariile Natura 2000, a conectivității ecologice și a ecosistemelor
degradate și prin POTJ sunt vizate investiții în proiecte de restaurare a terenurilor și
de reconversie în măsura în care acestea vor fi identificate ca prioritare prin planurile
de tranziție Justă. De menționat este faptul că pentru toate proiectele de
infrastructură, de exemplu, în domeniul transport-urilor din POT/POR-urimenţinereaşi
refacerea infrastructurii verzi va reprezenta o preocupare majoră.
Referitor la siturile poluate, complementaritatea este asigurată între PORuri, PODD și POTJ. Astfel, prin POR-uri se urmărește finanțarea reconversiei
funcționale a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate din zona urbană, în
timp ce prin PODD este avută în vedere inventarierea și investigare preliminară și
detaliată a siturilor potenţial contaminateşi remedierea acestora. Totodată, prin POTJ
sunt avute în vedere investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate, în
funcție de prioritățile identificate în planurile de tranziție justă.
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În ceea ce privește mobilitatea urbană, există complementaritate între
POR-uri, POT și POTJ, respectiv între finanțările urbane din POR privind creșterea
utilizării transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice,
dezvoltarea infrastructurii urbane curate și infrastructura pentru combustibili
alternativi și cele din POT privind trenurile metropolitane, metroul și materialul rulant,
iar în POTJ vor fi finanțate investiții în rețele de stații de incărcare a autovehiculelor
electrice, precum șiachizioționarea de material rulant pentru transport verde urban.
Complementaritatea între fonduri
La nivelul OP 2 – o Europă mai verde, referitor la eficiența energetică,
fondurile vor avea o abordare complementară în ceea ce privește FEDR/FC, FEPAM
și FTJ. Prin FEDR /FC se va finanța eficiența energetică în clădiri publice (inclusiv
infrastructura sanitară) și locuințe, încălzirea centralizată și mediul privat, în timp ce
din FTJ, în teritoriile pre-identificate, se au în vedere finanțări ce vizează dezvoltarea
de tehnologii și infrastructuri pentru o energie verde și investiții în activități legate de
gazul natural, utilizat ca tehnologie de legătură care înlocuiește combustibilii fosili.
In ceea ce privește eficiența energetică și apa/apa uzată se va asigura
complementaritatea între FEDR și FC, din FC finanțându-se aceste sectoare în
regiunea București-Ilfov.
Referitor la economia circulară/deșeuri, se asigură complementaritatea
între FEDR, FC și FTJ. Din FEDR se vor asigura investițiile în mediul privat care
vizează măsurile pentru IMM-uri care prin activitatea loc contribuie la îndeplinirea
obiectivelor de reciclare și remodelarea circuitelor de depozitare și transport a
deșeurilor medicale în unitățile medicale, în timp ce din FC se asigură finanțare
pentru autoritățile locale pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și depozitare a
deșeurilor prevăzute în Pachetul privind economia circulară. De asemenea, din FTJ
se are in vedere finanțarea acțiunilor IMM urilor care contribuie la reducerea
cantităților de deșeuri și consolidarea economiei circulare la nivel județean, funcție de
prioritățile identificate în planurile de tranziție Justă.
În

ceea

ce

privește

biodiversitatea

și

infrastructura

verde,

complementaritatea este asigurată între FEDR,FC și FEPAM în sensul că FEDR
vizează investiții în conservarea biodiversităţii în ariile Natura 2000, iar prin FEDR și
FCse vor implementa proiecte care vor avea în vedere realizarea infrastructurii verzi.
Totodată, prin FTJ vor fi investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a
terenurilor. Prin FEPAM sunt avute în vedere măsuri care sprijină sustenabilitatea
economică a fermelor de acvacultură care furnizează servicii de mediu.
46
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

Referitor la siturile poluate, complementaritatea este asigurată între FEDR și
JTF, prin FEDR finanțându-se inventarierea siturilor, decontaminarea acestora și
conversiafuncțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate, iar din
JTF regenerarea și decontaminarea siturilor poluate doar în acele zone vizate de
acest fond.
Referitor la domeniul mobilitate urbană, se va realiza complementaritatea
între FEDR FC și JTF, în sensul că din FC se va finanța dezvoltarea infrastructurii de
metrou în regiunea București-Ilfov, din FEDR restul investițiilor care contribuie la
îmbunătățirea mobilității urbane, respectiv a transportului public urban și a altor forme
de mobilitate urbană ecologică, a infrastructurii urbane curate și pentru combustibili
alternativi, precum și a trenurilor metropolitane și materialului rulant, iar din JTF rețele
de stații de încărcare a autovehiculelor electrice și achiziționarea de material rulant
pentru transport verde urban.
Complementarități și sinergii cu alte instrumente ale Uniunii Europene
Programul LIFE va contribui la tranziția către o economie circulară, eficientă
din punct de vedere al resurselor și al energiei, cu emisii scăzute de dioxid de carbon
și rezistentă la schimbările climatice, la protecția și îmbunătățirea calității mediului și
la conservarea naturii și oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor acționează în calitate de punct de contact
pentru programul LIFE. Programul cuprinde două domenii de acțiune principale:
mediu (natură și biodiversitate și economia circulară și calitatea vieții) și
politiciclimatice (atenuare, adaptare și tranziția către o energie curată). Componenta
de granturi și achiziții publice din cadrul programului LIFE va fi în continuare
gestionată direct de către Comisie, cu sprijinul Agenției Executive pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii.
Se vor dezvolta sinergii în special cu FEDR, care în cadrul proiectelor
demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri va finanța acțiuni de promovare a
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, FEDR va realiza investiții în
rețeaua Natura 2000 și va sprijini intervențiile vizând reducerea poluării,
îmbunătățirea protecției naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, în special în
mediul urban.
În ceea ce privește complementaritatea cu FSE+, programul LIFE va asigura
finanțare pentru acțiuni de inovare, adaptare socială și responsabilizare a
întreprinderilor, lucrătorilor și cetățenilor, astfel încât aceștia să își dezvolte
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capacitățile și competențele de care au nevoie pentru a contribui la combaterea
schimbărilor climatice.
În cadrul clusterului „Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și
mediu”, activitățile programului Orizont Europa vor permite crearea unei baze de
cunoștințe și găsirea de soluții pentru: protecția, gestionarea și utilizarea durabilă a
resurselor naturale terestre și marine; consolidarea rolului sistemelor terestre și
acvatice ca absorbanți de carbon; protecția biodiversității, securizarea serviciilor
ecosistemice și garantarea securității alimentare și nutriționale, asigurând regimuri
alimentare sigure, sănătoase și nutritive; accelerarea tranziției de la o economie
liniară bazată pe combustibilii fosili la o economie circulară eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, rezilientă, cu emisii scăzute, inclusiv de carbon, precum
și sprijinirea dezvoltării unei bioeconomii durabile și a economiei albastre și
dezvoltarea unor zone rurale, montane, costiere și urbane reziliente și dinamice.
Aceste activități vor fi complementare intervențiilor finanțate din FEDR în
ceea ce privește creșterea reutilizării și reciclării deșeurilor și promovarea tranziției
către o economie circulară. În același timp, complementar acțiunii FEDR, Orizont
Europa va sprijini cercetarea și inovația în cadrul diferitelor sectoare cu emisii reduse
de carbon, în special în domenii precum: energie regenerabilă, sisteme energetice
inteligente, eficiență energetică, soluții integrate de stocare a energiei etc.
Obiectivul politic 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității și
conectivitatea TIC regională
Rezumat privind selectarea obiectivelor de politică și a rezultatelor
principale așteptate
O Europă mai conectată poate fi realizată prin dezvoltarea rețelelor TEN-T
durabile, reziliente in fata schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale, , la
nivel național, regional și local, inclusiv printr-un acces mai bun la rețeaua TEN-T și
mobilitatea transfrontalieră.
Programul Operațional Transport cât și Programele Operaționale Regionale
reprezintă instrumentele de finanțare pentru intervențiile in infrastructuri de transport
care urmăresc reducerea decalajelor de dezvoltare, reducerea blocajelor și a timpilor
de călătorie, și creșterea competitivității regiunilor.
Un transport sustenabil și eficient este important pentru a asigura legătura
între regiuni și țări, conectând astfel piețe și persoane și contribuind la activitatea
economică, la dezvoltare și la creștere sustenabila. Pentru a asigura coeziunea și
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competitivitatea, sunt necesare, de asemenea, conexiuni fluide între toate statele
membre ale UE.
În cadrul acestui acest obiectiv de politica, România își propune finalizarea
unor tronsoane ale rețelei TEN-T principală și anumite părți ale rețelei TEN-T globale,
transportul fiind un factor important al dezvoltării economiei.
Astfel, prioritatea pentru România rămâne dezvoltarea infrastructurii de
transport in special pe rețeaua principală, precum si conexiunea regiunilor la rețeaua
TEN-T prin realizarea variantelor ocolitoare si a racordurilor lipsa. Vor fi promovate
pachete de investitii in toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, precum si proiecte
care vizeaza drumuri expres, transregio sau eurotrans, dar și noduri rutiere pe
rețeaua primară pentru a asigura accesibilitatea în zonele adiacente, cu scopul de a
permite o mai bună interconectare a regiunilor, dar și a României cu alte state
membre.
Pentru România rămân vitale investițiile în toate modurile de transport. Astfel,
fondurile UE vor continua să se concentreze pe optimizarea conectivității atât pe plan
intern, cât și internațional, și dezvoltarea unui transport durabil.
Sunt necesare investiții prioritare pentru continuarea dezvoltării rețelelor
TEN-T, inclusiv pentru îmbunătățirea legăturilor la acestea, pentru creșterea
mobilității naționale, regionale și transfrontaliere. Creșterea numărului de pasageri,
optimizarea traficului, siguranța pasagerilor și a mărfurilor și calitatea în ansamblu a
serviciului oferit sunt aspecte care vor face obiectul viitoarelor intervenții.
Drumurile joacă un rol semnificativ în acest sens, întrucât transportul rutier
reprezintă soluția de transport cea mai utilizată în UE atât din punct de vedere al
mărfurilor transportate cat si din punct de vedere al traficului de calatori.
În ceea ce privește modul de transport rutier, va fi tratată cu prioritate
rețeaua primară la nivelul României care este întinsă în preponderență pe
aliniamentul rețelei TEN-T Centrale și TEN-T Globale. Rețeaua primară reflectă la
nivel național conceptul politicii UE de focalizare a principalelor investiții pe o rețea
compactă ce reprezintă coloana vertebrală a sistemului de transport. Rețeaua
primară rutieră va reprezenta baza de la care România va aborda procesul
investițional post 2020. Complementar rețelei primare sunt avute in vedere
intervențiile la nivelul rețelei secundare de transport având rolul de a asigura
accesibilitatea regională și urbană a rețelei primare de transport în mod eficient, sigur
și cu impact redus asupra mediului. Fără o accesibilitate crescută a regiunilor și
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centrelor urbane la rețeaua primară vor fi afectate accesul la piața unică și locurile de
muncă, se reduc oportunitățile de investiții și scade gradul de satisfacție socială.
În domeniul infrastructurii feroviare intervențiile se vor focaliza asupra
continuării modernizării rețelei primare de cale ferată a României pentru secțiunile
situate predominant pe rețeaua TEN-T Centrală. Acțiunile susținute au in vedere
achiziții de mijloacele de lucru (trenuri de lucru și echipamente) pentru asigurarea
proceselor de modernizare a infrastructurilor feroviare precum şi conformarea cu
parametrii tehnici, inclusiv în ceea ce privește sistemul ERTMS.
Pentru a asigura beneficiile economice, sociale și de mediu aduse de
modernizarea rețelei feroviare de cale ferată este necesar ca serviciile de transport
să fie la calitatea solicitată de utilizatori, completate şi de măsurile de facilitare a
eficienței transportului feroviar public de călători (optimizarea mersului trenurilor –
graficului de călătorii, sistemele de ticketing, măsuri de creștere a accesibilității
persoanelor cu deficiențe de deplasare și alte măsuri similare).
Un sistem de transport eficient trebuie să asigure traseul neîntrerupt al
călătorilor și al mărfurilor le destinațiile solicitate. Un sistem de transport multimodal
asigură acest deziderat prin utilizarea a mai mult de un mod de transport. În România
în cadrul principalelor orașe este necesară dezvoltarea centrelor logistice pentru
asigurarea transportului multimodal. Astfel, prin realizarea interventiilor propuse prin
POT se așteaptă creșterea accesibilității regionale și scăderea costului generalizat al
transportului către destinațiile aflate în cadrul principalelor orașe ale României.
Transportul naval este considerat alături de transportul feroviar un mod de
transport prietenos cu mediu și astfel participă la implementarea strategiei europene
Green Deal şi contribuie la obținerea dezideratului de neutralitate a emisiilor de
carbon. Transportul naval este susținut în sinergie și de Mecanismul Interconectarea
Europei 2021-2027. În coordonare cu investițiile MIE, POT va urmări finanțarea
operațiunilor care să contribuie la îmbunătăţirea navigației pe Dunăre, precum și a
gradului de utilizare a porturilor românești. Se așteaptă ca realizarea acestor tipuri de
operatiuni să conducă la creșterea volumului de mărfuri operate în cadrul porturilor
aflate pe rețeaua primară a României, creșterea ariei deservite de porturi, precum și
creșterea tranzitului de mărfuri către vecinii României ce nu au acces la zone
maritime.
Având in vedere datele statistice referitoare la rata accidentelor rutiere in
Romania, siguranța rutieră este printre cele mai scăzute dintre statele UE.
Prioritățile propuse spre finanțare au in vedere operațiuni care să contribuie la
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îmbunătăţirea siguranței circulației rutiere, reducerea numărului de accidente rutiere,
în particular a accidentelor fatale în scopul contribuției la „Viziunea 0” a Comisiei
Europene, precum și minimizarea efectelor economice cauzate de aceste accidente.
Astfel, sunt avute în vedere acțiuni referitoare la:
 Creşterea

accesibilităţii

regiunilor

și

populației

prin

construcția/

modernizarea rețelei rutiere si feroviare, la standarde europene, în special la nivelul
rețelei TEN-T
 finalizarea tronsoanelor rutiereiniţiate anterior și continuarea investițiilor în
dezvoltarea rețelei TEN-T centrale și globale pentru asigurarea accesibilității la
piețele internaționale reabilitarea și modernizarea drumurilor naţionale, drumurilor
expres, transregio sau eurotrans, dar si a nodurilor rutiere pe reteaua primara pentru
a

asigura

accesibilitatea

in

zonele

adiacente,

in

scopul

asigurarii

unei

conectivitaticrscute a zonelor cu o accesibilitate redusă
 realizarea de legături rutiere secundare reabilitate si nou construite către
rețeaua rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene inclusiv de tip descărcări
autostrada)
 dezvoltarea de solutii pentru decongestionarea/fluidizarea traficului în
zonele urbane (variante ocolitoare, pasaje supra/subterane, extinderi la 4 benzi,
etc.).
 îmbunătăţirea sistemului de management al infrastructurii rutiere şi a
condiţiilor de siguranţă
 finalizarea investițiilor inițiate pe tronsoanele feroviare care asigură
conectivitatea cu pieţeleinternaţionale, în coordonare cu proiectele propuse spre
finanțare in CEF, îmbunătăţireacondiţiilor de management şi control al traficului
feroviar; implementarea unui mixt de măsuri de reformă și optimizare a serviciilor
 creşterea atractivității transportului naval prin îmbunătăţireacondiţiilor de
navigație prin investiţii în infrastructura portuară (inclusivinstalații, echipamente și
facilități de încărcare/descărcare) și prin investiții în căi navigabile (inclusiv lucrări
hidrotehnice pentru eliminarea punctelor critice pentru navigație pe Dunăre)
 creşterea atractivității transportului intermodal pentru atragerea unui volum
crescut de mărfuri prin dezvoltarea centrelor logistice multimodale
Complementarități între programe
Complementaritățile între programe în cadrul OP 3 sunt asigurate între PORuri și POT.
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Astfel, prin POR se va finanța creșterea gradului de accesibilitate prin
investiții în legături rutiere secundare conectate cu infrastructura TEN-Tși soluții
pentru decongestionarea/fluidizarea traficului, iar prin POT se va finanța TEN-T
rutier, infrastructura rutieră națională, TEN-T feroviar, infrastructura feroviară
națională, îmbunătățirea mobilității naționale, transport multimodal, căi navigabile și
porturi și siguranța rutieră.
Complementaritatea între fonduri
În cadrul OP 3 – O Europă mai conectată, complementaritatea va fi
realizată în domeniul transporturi între FEDR și FC, ca și în cazul mobilității urbane.
Din FEDR se vor finanța investițiile în legături rutiere secundare conectate cu
infrastructura TEN- T, TEN-T rutier și feroviar, precum și infrastructura rutieră și
feroviară națională și siguranța rutiera. Din FC se va finanța TEN-T rutier și feroviar,
transportulmultimodal, caile navigabile și porturile. Mecanismul de finanțare între
FEDR și FC privind TEN-T rutier și feroviar urmează a fi stabilit la nivel de program.
Complementarități și sinergii cu alte instrumente ale Uniunii Europene
Proiectele de rețele de transport transeuropene vor continua să fie finanțate
atât prin gestiune partajată, din Fondul de Coeziune, cât și prin gestiune directă, în
cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE).
Similar perioadei 2014-2020, cea mai mare parte a alocării MIE va fi
destinată finanțării rețelei de căi ferate și sectorului naval.
Astfel, MIE va finanțaintervenții similare cu cele prevăzute in POT. Data fiind
nevoie uriașa de investiții la nivelul sectorului rutier ș feroviar, pentru dezvoltarea
rețelei TEN-T, nu există elemente de suprapunere, ci de complementaritate, fiind
avutăîn vedere o abordare care creează un echilibru investițional la nivelul
surselor/instrumentelor de finanțare, respectiv: o puternica preferință pentru
finanțarea infrastructurii feroviare din CEF, în timp ce POT se va axa pe concentrarea
investițiilor la nivelul sectorului rutier.
Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și incluzivă prin
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
Rezumat privind selectarea obiectivelor de politică și a rezultatelor
principale așteptate
Prin intervențiile vizate la nivelul Obiectivului de Politică 4, România are în
vedere

crearea

acelor

pârghii

fundamentale

dezvoltării

tuturor

sectoarelor
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economice, respectiv investițiile în oameni. În acest context, intervențiile vizate au în
vedere patru aspecte majore:
 asigurarea unei educații de calitate incluzive la toate nivelurile
 adaptarea resursei umane la dinamica pieței muncii și a progresului
tehnologic
 combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin măsuri
personalizate
 asigurarea unor servicii de sănătate de calitate și accesibile tuturor
În ceea ce privește educația, prin intervențiile avute în vedere, România își
propune să adreseze cele mai stringente probleme cu care sistemul educațional se
confruntă: reducerea părăsirii timpurii a școlii, un fenomen care a luat amploare în
ultimii ani, prin măsuri atât la nivel de sistem educațional cât și prin măsuri centrate
pe elev și familie; creșterea participării copiilor cu dizabilități/ cerințe educaționale
speciale prin individualizarea învățării și adaptarea tehnicilor de predare la nevoile
specifice acestor și accesibilizarea educației; încurajarea participării la educație de la
cele mai fragede vârste până la învățământul terțiar, în special a copiilor/ tinerilor
care provin din grupuri vulnerabile, inclusiv prin măsuri care se adresează părinților/
tutorilor; corelarea sistemului de educație cu cerințele/ competențele solicitate pe
piața muncii. Pentru a sigura condiții optime asigurării procesului educațional va fi
sprijinită dezvoltarea infrastructurii educaționale la toate nivelurile, precum și
dotarea și digitalizarea unităților de învățământ.
În vederea soluționării deficitului de forță de muncă, sunt propuse o serie de
măsuri prin care este vizată includerea pe piața muncii a unor grupuri cu o participare
mai redusă, precum femeile care au în îngrijire copii, dar și activarea unor grupuri
dezavantajate, precum șomerii, șomerii de lungă durată, inactivii, inclusiv tinerii din
aceste categorii sau care nu participă la educație sau formare profesională etc. În
acest sens au fost prevăzute pachete integrate care să răspundă nevoilor complexe
cu care aceștia se confruntă. Se au în vedere de asemenea, măsuri în sfera
anteprenoriatului prin care se încurajează deschiderea de noi afaceri, dar și
dezvoltarea sectorului economiei sociale. În contextul schimbărilor structurale pe
piața muncii determinate de progresul tehnologic sau fenomene atipice precum
epidemiile, sunt necesare măsuri de adaptabilitate a lucrătorilor și a întreprinderilor
precum

reconversie/formare

profesională,

flexibilizarea

formelor

de

muncă,

asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.
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În vederea combaterii saraciei, sprijinirii incluziunii și promovării
dreptului

la demnitate socială, România își propune următoarele obiective

generale: creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabila, cu
precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel
local, creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor
vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local si
infrastructura adecvata, reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile
vulnerabile prin oferirea de suport si servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de
dificultate în care se află, creșterea capacității sistemului național de asistenta sociala
de a răspunde la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor
de servicii sociale publici și privați la nivel local, dar și prin dezvoltarea infrastructurii
aferente, cresșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile
sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune
adecvate și a răspunde acestor nevoi, inclusiv prin construcția de locuințe sociale.
Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate în domeniul
sănătății necesită o abordare integrată care să țină cont de: nevoia de a îmbunătăți
serviciile de diagnostic și tratament necesar bolnavilor existenți concomitent cu
nevoia de a investi în programe preventive de sănătate publică care să reducă în
mod eficace povara bolilor asuprapopulației; necesitatea de a evita ca sectorul
curativ al sistemului de sănătate să intre în competiție pentru resurse cu cel
preventiv, precum și nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE+
(instruire resurse umane, dezvoltare de metodologii și proceduri, elaborare criterii de
asigurare și control al calității serviciilor medicale, etc.) integrat și coordonat cu
intervenții de tip FEDR (investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură,
etc.).
Astfel, sunt avute în vedere acțiuni referitoare la:


educație

 investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului
abordabil, din punctul de vedere al costurilor, educației și îngrijirii copiilor
preșcolari, inclusiv infrastructurii aferente
 investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, prin introducerea:
unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A
doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare
profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel
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încât

să

poată

să

acorde

atenția

necesară

copiilor

din

grupurile

vulnerabile/dezavantajate
 investiții pentru a ameliora calitatea educației și formării profesionale,
astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv
formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;
 investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și tehnici de predare
inovatoare și eficace


infrastructura educațională

 îmbunatățirea accesului la educație prin construire / reabilitare /
modernizare / dotare pentru toate tipurile de instituții de educație (preșcolar,
învățământ primar, secundar, terțiar centre de educaţie şi formare profesională /
învățământ dual, etc.)


acces pe piata muncii

 integrarea tinerilor pe piața muncii
 asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv
creșterea ocupării femeilor
 prevenirea concedierilor și suținerea ocupării forței de muncă sau a
reconversiei economice în urma unor crize sistemice pe piața muncii asigurarea unui
mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active
 dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a
economiei sociale
 dezvoltarea

mecanismelor

de

anticipare

a

competențelor

și

de

monitorizare a politicilor active de ocupare
 dezvoltarea

dialogului

social

și

implicarea

partenerilor

sociali

în

implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora
 creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru
asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților


sănătate

 investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești
noi cu impact teritorial major
 investiții

în

infrastructura

cabinetelor

medicilor

de

familie,

în

infrastructura publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară, în infrastructura publică în care se furnizează
servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică,

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

dezvoltarea de instrumente suport care să faciliteze creșterea accesibilității și
eficacității serviciilor oferite, dezvoltarea competențelor personalului implicat în
furnizarea serviciilor și a paletei de servicii oferite, furnizarea de servicii propriu zise.
 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează
servicii de reabilitare/recuperare, servicii de paliație și îngrijiri pe termen lung, în
infrastructura publică a unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de
îngrijire de lungă durată, în infrastructura centrelor/unităților sanitare/unităților
medico-sociale care furnizează servicii de plaiație și îngrijiri medicale pe termen lung,
investiții

în

infrastructura

centrelor

pilot

pentru

servicii

integrate

dedicate

tratamentului/reabilitării persoanelor cu tulburări de spectru autism, dezvoltarea de
instrumente suport care să faciliteze creșterea accesibilității și eficacității serviciilor
oferite, dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a
paletei de servicii oferite, furnizarea de servicii propriu zise.
 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare -serviciilor esențiale
pentru afecțiuni complexe(pacient critic, structuri de imagistică medicală, laboratoare,
circuite de preluare, sistem de transport /transfer medical pacient critic copii)
 Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează
depistare, diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice și a
celor cu anomalii congenitale,estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în
familiile pacienților
 Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează
examinări asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale integrității
corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene
medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave;examinări
medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea
amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale; examinări/
expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale
 Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare unde se realizează
programele de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate,
investiții în infrastructura publică a unităților sanitare unde se realizează îngrijirea
pacienților în domeniul neurologie pediatrică - boli rare, inclusiv a unităților sanitare
unde se realizează îngrijirea pacienților în doemniul bolilor rare, a centrelor de
expertiză pentru boli rare
 Investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în
prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în
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epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a
celor implicate in sănătatea publică
 Investiții în infrastructura publică a sistemului național de transfuzii,
inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei, investiții de
mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești
 Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând grupurilor
vulnerabile precum și implementarea de programe de diagnosticare precoce
șitratament, în special pentrupersoaneaparținândgrupurilor vulnerabile
 Măsuri privind diagnosticarea precoce și/ sau tratament, precum si
creșterea capacității de îngrijire medicală a pacientului critic prenatal/ neonatal/
postneonatal,creştereacapacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare –
neurologie pediatrică ,implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și
aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusive mplementarea de
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile
și mintală, implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului
pacienților modificărilor de coloană și alte articulați, implementarea de programe/
măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului medical, măsuri pentru
dezvoltarea capacității personalului, măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de
laborator
 Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale
în unitățile medicale
 Dotarea cu echipamente specifice a laboratoarelor de genetică medicală
la nivel local si central, măsuri care susțin cercetarea, digitalizarea în sănătate și
utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament:


Înființarea unui centru național de excelență în tratarea cancerului

unde se va realizează depistare, diagnosticare, tratare a pacienților oncologici


Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare de transplant

acreditate


Investiții în infrastructura publică în domeniul terapiilor celulare

inovative în hematologie
• sprijinirea incluziunii și promovarea dreptului la demnitate socială
acoperirea nevoii de servicii sociale primare în mediul rural (rețele de asistenți sociali,
servicii sociale pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, rețea de asistență medicală
comunitară)
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 extinderea rețelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv servicii de
recuperare și respiro pentru copii cu dizabilități) pentru copiii aflați în risc de separare
de familii și pentru persoanele adulte cu dizabilități
 creșterea capacității serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice la
domiciliu pentru mediul urban, centrelor de găzduire și de integrare pentru
migranți, serviciilor pentru victimele violentei domesticeși ale traficului de persoane
 dezvoltarea unei rețele de suport pentru persoanele vârstnice izolate/fără
susținători legali
 sprijinirea autorităților locale pentru clarificarea situației juridice a așezărilor
informale, pentru diagnoza socială în cadrul comunitații și pentru nevoia de locuire în
cazul calamitaților si pentru punerea in aplicare a strategiilor DLRC
 dezvoltarea rețelei de servicii pentru persoanele cu adicții și persoanele
fărăadapost, pentru sprijinirea persoanelor post-detenție, de suport pentru încadrarea
persoanelor cu dizabilități, de servicii mobile de recuperare pentru persoanele cu
dizabilități
 crearea serviciilor de suport pentru asistarea deciziei pentru persoanele cu
capacitate restrânsă de exercițiu
 sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea echipamentelor si
tehnologiilor asistive, a familiilor monoparentale, a participării copiilor școlari în tabere
de creație/sportive
 consilierea și orientarea tinerilor în proces de dezinstituționalizare, a
tinerilor vulnerabili pentru cresterea motivației de a rămâne în școală și a copiilor cu
probleme legate de comportament
 asigurarea de ajutor material sub forma de alimente, produse de igienă,
pachet pentru copil și masă caldă pentru persoanele dezavantajate
 creșterea

calității

serviciilor

sociale

prin

asigurarea

specializării/

perfecționării specialiștilor din domeniul social
 Dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale în mediul urban, locuințe
pentru situații de calamitate și locuinșe pentru persoane vârstnice în risc de
excluziune locativă
 Dezvoltarea infrastructurii de servicii de recuperare pentru veterani
 Dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea memoriei
victimelor Holocaustuluiși promovarea nondiscriminării
Complementarități între programe
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Referitor la complementaritățile în cadrul OP 4, acestea sunt asigurate în
principal pentru domeniile capital uman pentru piața muncii, educație și sănătate.
Astfel, pentru viitoarele investiții în capital uman pentru piața muncii au
fost stabilite complementarități numai între programele naționale, respectiv POEO,
POIDS, POTJ, POS și PAP. Astfel, din POEO va fi asigurat sprijin pentru
valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii, creșterea accesului pe piața muncii
pentru toți, antreprenoriat și economie socială, modernizarea instituțiilor pieței muncii,
consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității. Din POIDS se vor asigura finanțări atât din
FEDR, cât și din FSE, prin DLRC pentru măsuri referitoare la pieţele de muncă locale
și sprijin pentru grupurile sociale vulnerabile, precum și pentru îmbătrânirea activă și
facilitarea accesului vârstnicilor la servicii. Totodată, din POIDS sunt propuse măsuri
din FSE pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate. Din POS se vor finanța măsuri
de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului medical, formarea
profesională.Din POTJ se va acorda sprijin conform planurilor de tranziție justă
pentru perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc
de muncă acordată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și incluziunea
activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în teritoriile vizate de
program. Din PAP se va asigura sprijinirea formării profesionale a pescarilor și
viitorilor pescari și a formării profesionale a acvacultorilor și viitorilor acvacultori.
Referitor la educație,complementaritățile în acest domeniu sunt asigurate
între POR-uri, POCIDIF, POEO și POIDS. Prin POR-uri se vor realiza investiții în
infrastructuri specifice care vor asigura creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu (învățământ antepreșcolar, preșcolar,
primar, secundar), creșterea gradului de participare la învățământul profesional și
tehnic și creșterea relevanței învățământului terțiar, precum și tabere de elevi și
preșcolari/centre multidisciplinare de tineret. Prin POCIDIF vor fi asigurate resursele
financiare pentru digitalizarea în educație. Prin POEO se vor asigura finanțări din
FSE în ceea ce privește îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară
și preșcolară; prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională; creșterea
calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității
sistemului; creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional
și tehnic; consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității. Totodată, din POIDS sunt avute în
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vedere investiții prin DLRC în ceea ce privește infrastructura educațională și măsurile
pentru combaterea abandonului școlar al elevilor, precum și reducerea saraciei
copiilor si incluziunea sociala a celor mai vulnerabili dintre ei. În același program, dar
în afara DLRC sunt propuse măsuri tip FEDR și FSE+ pentru reducerea sărăciei
copiilor și incluziunea socială a celor mai vulnerabili dintre ei, iar din FSE ajutorarea
persoanelor dezavantajate.
Referitor la combaterea sărăciei, complementaritățile sunt realizate între
POIDS, POS, PAP și afaceri interne (FAMI). Din POIDS sunt avute în vedere atât
măsuri privind infrastructura (inclusiv locuințe sociale), cât și serviciile sociale. Din
POS se vor asigura investiții în infrastructura publică de sănătate de tip comunitar,
aunităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, paliațieşi îngrijiri
medicale pe termen lung și a centrelor de sanatate mintala/ingrijire pe termen lung,
precum și aserviciilor de sănătate. Referitor la PAP, în funcție de abordările grupurilor
locale de acțiune din zonele pescărești, strategiile de dezvoltarea locală
implementate prin PAP pot contribui, direct sau indirect, la combaterea sărăciei. În
ceea ce privește domeniul afacerilor interne, finanțările au în vedere măsurile
necesare a fi implementate în primele faze ale integrării, adaptate la nevoile
resortisanților

din

țările

terțe.

În

ceea

ce

privește

domeniul

sănătate,

complementaritatea este avută în vedere între POS,POIDS și afaceri interne (FSI).
Astfel, complementar investițiilor în infrastructură (spitale regionale, județene,
municipale, orășenești, alte infrastructuri, echipamente, e-sănătate, cercetare),
servicii (de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim
ambulatoriu; de reabilitare, paliaţieşi îngrijiri pe termen lung) și alte masuri FSE
vizând utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament, precum si
de formare profesională din POS, prin POIDS se vor putea asigura finanțări tip FEDR
și FSE+ în cadrul DLRC și vor viza integrat infrastructura de servicii socio-medicale,
precum și măsuri tip FSE+ de sprijin a rețelei de asistență medicală comunitară în
mediul rural. Din programul specific FSI se au în veder aspectele de securitate
privind combaterea traficului de droguri și protecția victimelor infracțiunilor.
Complementaritatea între fonduri
În cadrul OP 4 – o Europă mai socială, în ceea privește capitalul uman
pentru piața muncii, complementaritatea este avută în vedere pentru investițiile din
FSE+, FEDR și FTJ. Astfel, investițiilor tip FSE în regiunile vizate de tranziția justă se
adaugă cele din FTJ privind perfecționarea și recalificarea lucrătorilor, asistență
pentru căutarea unui loc de muncă, incluziunea activă a persoanelor aflate în
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căutarea unui loc de muncă. Din FEDR urmează să fie finanțate prin DLRC -măsuri
referitoare la pieţele de muncă locale și sprijin pentru grupurile sociale vulnerabile.
În ceea ce privește domeniul educație, complementaritatea va fi asigurată
între FSE+ și FEDR. Astfel. din FEDR se vor finanța investiții în e-educație,
infrastructura

școlară pentru

învățământul ante-preșcolar,

preșcolar,

primar,

secundar, profesional și tehnic și învățământul terțiar, inclusiv pentru combaterea
abandonului școlar și reducerea sărăciei copiilor și incluziunea socială a celor mai
vulnerabili dintre ei. Din FSE+ se vor realiza investiții pentru grupurile țintă care vor
utiliza infrastructura realizată din FEDR.
De asemenea, complementaritatea între FSE+ și FEDR va fi asigurată și în
ceea ce privește combaterea sărăciei în cadrului mecanismului DLRC și cu FEPAM
în abirdarea GAL, iar cu FAMI în ceea ce privește integrarea resortisanților din țările
terțe.
In domeniul sănătate, complementaritățile sunt realizate între investițiile din
FEDR, care vizează infrastructura de sănătate (spitale regionale, județene,
municipale, orășenești, alte infrastructuri, echipamente, infrastructura sociomedicală)
și FSE, care vizează în principal servicii (de asistență medicală primară, comunitară
și servicii oferite în regim ambulatoriu; de reabilitare, paliaţieşi îngrijiri pe termen lung)
și alte masuri FSE vizând utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție,
tratament, precum si de formare profesională. De asemenea, complementaritatea cu
FSi este asigurată prin investițiile privind combaterea traficului de droguri și protecția
victimelor infracțiunilor.
Fondul pentru Azil și Migrație este conceput să se adreseze necesităților
pe termen scurt privind integrarea migranților din state terțe, noua generație de
fonduri ale Politicii de Coeziune (în special FSE+ și FEDR) asigură sprijin
pentru integrarea pe termen mediu și lung a acestora, facilitând integrarea în
piața muncii. Complementarități și sinergii cu alte instrumente ale Uniunii
Europene
Programul Erasmus+va oferi oportunități de învățare și mobilitate pentru
profesori, elevi, ucenici, tineri și studenți în vederea dobândirii de care aceștia din
urmă a aptitudinilor și competențelor relevante, precum și a capacității de inserție
profesională, care le pot facilita tranziția de la educație la piața muncii. Erasmus+ se
va concentra puternic pe incluziune, scopul fiind acela de a permite ca tot mai mulți
tineri provenind din medii defavorizate să aibă acces la acest program și va consolida
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oportunitățile de cooperare transnațională pentru universități, instituții de învățământ
și de formare profesională.
În vederea sprijinirii mobilității internaționale de învățare și preluare de bune
practici se are în vedere suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale
care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+. Astfel, din
FSE+ se va susține asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul
Erasmus+ pentru elevi / studenți / instituțiile cu acreditare, cu scopul satisfacerii
cererii de mobilitate internațională, asigurându-se astfel sinergia Erasmus+/FSE+.
În domeniul competențelor digitale, FEDR va completa abordarea vastă a
programului Erasmus+ în materie de competențe sprijinind dezvoltarea și dobândirea
de competențe digitale avansate necesare pentru dezvoltarea de tehnologii de vârf,
în cooperare cu industriile relevante.
În timp ce prin FSE+ se va urmări creșterea accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile, precum și îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de
îngrijire pe termen lung, activitățile de cercetare și inovare din cadrul programului
Orizont Europa vor crea legături strânse între cercetarea bazată pe descoperire,
cercetarea clinică, epidemiologică translațională, etică, ecologică și socioeconomică,
precum și între acestea și științele reglementării. Acestea vor aborda domenii cu
nevoi clinice nesatisfăcute, ca, de exemplu, bolile rare sau dificil de tratat (de ex.
cancerul pediatric și cancerul pulmonar).
În complementaritate cu FSE+, programul Europa digitală va sprijini
formarea competențelor digitale avansate atât pentru actuala și viitoarea forță de
muncă, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii și administrația publică. Programul
asigură tipurile de intervenții necesare pentru ca forța de muncă actuală și studenții
să poată dobândi ușor competențe digitale avansate, în special în calculul de înaltă
performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică, oferindu-le absolvenților
și lucrătorilor existenți mijloacele necesare pentru a dobândi și de a-și dezvolta
aceste competențe, indiferent de locul în care se află.
Programul EU4Health 2021-2027 este răspunsul pe care Uniunea
Europeană l-a dat soluționării provocărilor legate de pandemia COVID-19, având ca
obiective stimularea pregătirii UE pentru amenințările majore transfrontaliere pentru
sănătate, precum și consolidarea sistemelor de sănătate, rezistente și capabile să se
confrunte cu epidemii și provocări pe termen lung, cum ar fi îmbătrânirea populației și
inegalitățile în starea de sănătate. Programul, cu un buget de aprox. 1,67 mld. Euro
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(prețuri 2018), asigură acțiunea sinergică și complementaritatea în domeniul sănătății
cu FSE+ (sprijinirea dezvoltării de competențe pentru personalul medical și a
accesului îmbunătățit la asistență medicală), FEDR (modernizarea infrastructurii în
sectoarele de sănătate publică și privată, investițiile în cercetare și inovare, în
asimilarea de tehnologii avansate și soluții inovatoare), Orizont Europa (cercetarea și
inovarea în domeniul sănătății), Europa Digitală (implementarea infrastructurii digitale
în domeniul sănătății, inteligența artificială, valorificarea oportunităților pe care le
oferă supercalculatoarele în ceea ce privește sănătatea), Mecanismul pentru
Interconectarea Europei (finanțarea rețelor Gigabit cu grad ridicat de rezistență,
pentru a conecta factorii socio-economici, inclusiv spitalele și centrele medicale, în
domenii în care astfel de rețele nu există sau sunt prevăzute a fi realizate în viitorul
apropiat), Mecanismul de Redresare și de Reziliență (sprijinirea creșterii rezilienței
sistemelor de sănătate naționale) și Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii
(sprijinirea eforturilor în situații de urgență, modernizarea capacităților rescEU etc.).
Fondul pentru justiție, drepturi și valori asigură sinergii de politică cu
Fondului Social European+, prin promovarea egalității de gen și a egalității de șanse,
a valorilor UE și a respectării drepturilor fundamentale. FSE+ va oferi cetățenilor
sprijin prin investiții în capitalul uman, ocuparea forței de muncă, inovarea socială,
dobândirea de competențe digitale de bază, incluziunea socială a persoanelor celor
mai defavorizate. În mod complementar, programele din cadrul Fondului pentru
justiție, drepturi și valori vor promova ocuparea forței de muncă, politicile sociale și
educaționale prin dezvoltarea de capacități eficiente în materie de justiție și
asigurarea respectării legii.
Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin
promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a
inițiativelor locale
Alegerea Obiectivului de Politică 5 ca direcție de acțiune se datorează
moduluiintegrat de abordare a problemelor teritoriale si locale, care implică
autoritățile locale si parteneriatele, abordare pe care Romania dorește sa o utilizeze
pentru asigurarea coeziunii economice și sociale, redresării tendinței de adâncire a
decalajelor între regiunile și zonele mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, dar și
pentru reducerea decalajelor față de alte țări din UE.
In scopul apropierii finanțărilor de realitățile locale, România a decis
înființarea de programe operaționale regionale, care să permită dezvoltarea integrată
a regiunilor, pe baza strategiilor regionale.
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In acest sens, recunoscând rolul important al orașelor ca promotori de
dezvoltare, va fi sprijinită în continuare dezvoltarea urbană, indiferent de
dimensiune, pe baza priorităților identificate în Strategiile Integrate de Dezvoltare
Urbană.
Este avută în vedere alocarea de sume dedicate (pe baza unor algoritmi clar
stabiliți) pentru investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv zonele funcționale,
cu scopul de a consolida capacitatea de planificare și coordonare pentru gestionarea
investițiilor urbane integrate, pentru a genera creștere economică, inovare și
productivitate, precum și pentru a asigura accesul la noi locuri de muncă și servicii
publice de bază la nivel local, în linie cu potențialul de creștere al acestora și în baza
unei abordări personalizate.
Totodată, sunt avute în vedere investiții în zonele urbane de mici dimensiuni
(municipii și orașe), inclusiv zonele funcționale, pentru asigurarea unui standard de
viață minim acceptabil pentru toți cetățenii și creșterea rezilienței și potențialului de
dezvoltare a acestora. In plus, sunt avute în vedere investiții în regenerarea fizică și
securitatea spațiilor publice urbane.
Dezvoltare urbană va fi finanțată din toate obiectivele de politică, contribuind
astfel la îndeplinirea cerințelor de concentrare tematică.
Romania are un potențial turistic insuficient valorificat, ca sursă de
dezvoltare locală și națională. De aceea sunt avute în vedere investiții în
infrastructura turistică, inclusiv în noi tehnologii, dezvoltarea unei rețele de destinații
turistice competitive, precum şicreştereacalităţii serviciilor. Patrimoniul cultural și
natural este un element important care contribuie în mod decisiv, atât la dezvoltarea
turismului, cât și la dezvoltarea locală, dar care necesită ample investiții de
conservare și restaurare și în aceste condiții intervențiile la nivel regional vor fi
prioritizate în sensul concentrării către obiectivele cele mai reprezentative (cetăți
medievale, mănăstiri și biserici, centre etnografice, monumente arheologice, case
memoriale, alte măsuri de recunoaștere a valorilor naționale etc).
Intervențiile specifice OP 5 (investiții în cultură, patrimoniul cultural,
natural și turism), conform proiectului de regulament general, acestea pot fi
sprijinite doar prin instrumente / strategii ITI, DLRC sau alte strategii teritoriale
(strategie regionala sau locală) care răspund cerințelor Regulamentului general.
In ceea ce privește implementarea dezvoltării teritoriale integrate, România
va folosi

ambele

abordări,

atât

Investițiile

Teritoriale

Integrate,

cât

Dezvoltarea
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și

Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității. Astfel, se va continua
utilizarea Investițiilor Teritoriale Integrate, cu finanțare din toate obiectivele de
politică, atât pentru continuarea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare
Durabilă a Deltei Dunării, cât și pentru Valea Jiului. Pentru ITI Delta Dunării, vor fi
continuate investițiile nefinalizate si intervențiile care contribuie la implementarea
direcțiilor de acțiune identificate în Strategie. Pornind de la lecțiile învățate din
actuala perioadă vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea implementării și a
guvernanței. De asemenea, se va utiliza ITI în Valea Jiului, zonă minieră aflată în
proces de trecere către utilizarea de energie curată. Strategia care va sta la baza
înființării ITI este elaborată cu sprijinul unui proiect finanțat de DG Reform, care va
furniza și propuneri de structuri de guvernanță.
Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității va fi
finanțată din Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, pe baza
nevoilor de investiții identificate de Strategiile de Dezvoltare Locale elaborate în
cadrul Grupurilor de Acțiune Locale. Finanțarea acestor strategii se va putea face
atât din FEDR cât și din FSE+ pentru comunitățile urbane mai mari de 20.000
locuitori, această opțiune fiind stabilită pentru a evita suprapunerea intervenției DLRC
cu cea LEADER, din cadrul viitorului Plan National Strategic 2021-2027, care se
desfășoară în mediul rural și în mediul urban, dar doar în localitățile mai mici de
20.000 locuitori.
Utilizarea abordării integrate, bazată pe strategii teritoriale integrate,
promovată prin OP 5 va contribui la asigurarea de condiții pentru o viață de calitate
pentru toți cetățenii, valorificarea oportunităților de dezvoltare locală sustenabila,
asigurarea identității locale și consolidarea comunităților, precum si valorizarea
patrimoniului și valorificarea oportunităților turistice. De asemenea, intervențiile în
turism, cultură, patrimoniul cultural și natural vor avea ca efect pe lângă consolidarea
economiei locale și sprijinirea educației tinerei generații.
Sunt asigurate complementarități între POR-uri și POIDS în ceea ce privește
investițiile în turism și cultură. Prin POR-uri este vizată creșterea utilizatorilor
resurselor turistice, a securității spațiilor publice și a utilizatorilor infrastructurilor de
cultură, în timp ce prin POIDS, prin DLRC este vizată reabilitarea unor obiective
turistice/culturale.
În domeniul prezervării și dezvoltării patrimoniului cultural, intervențiile
finanțate din FEDR în cadrul Programelor Operaționale Regionale vor fi
complementare acțiunilor sprijinite prin programul Europa Creativă, în ceea ce
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privește atât patrimoniul construit (clădiri ori construcții valoroase prin unicitate,
originalitate ori vechime), precum și patrimoniul mobil aflat în muzee.
În ceea ce privește implementarea dezvoltării locale în comunitățile de
pescuit și acvacultură din zonele de coastă și de ape interioare, Romania va folosi
abordarea Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității.
Intervențiile FEPAM vor contribui la încurajrea dezvoltării de parteneriate locale în
vederea dezvoltării durabile și integrate a zonelor de coastă și ape interioare, precum
și a inițiativelor locale.
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Capitolul 2. Analiza socio-economică a
Comunei SÂNGERU
2.1. Scurt istoric
Teritoriul actual al comunei Sangeru a facut parte din judetul Saac inca de la
atestarea documentara a acestuia. Dupa desfiintarea judetului, in ianuarie 1845,
teritoriul a intrat in judetul Prahova1.
Odata cu aplicarea Regulamentului Organic in Tara Romaneasca (1832), a
impartirii teritoriului in plasi si plaiuri, teritoriul a fost inclus in plaiul Despre Buzau si
ulterior (sf. sec. XIX) in plasa Podgoria. In sec. XX, teritoriul facea parte din plasa
Cricov (Podgoria).
Comuna rurala Sangeru a fost infiintata prin Legea comunala din anul 1864.
Comuna cuprindea satele Sangeru, Mires si Butuci2. Resedinta comunei era in satul
Sangeru. Satul Tisa a facut parte din comuna rurala Apostolache3.
La 1931, comuna Sangeru avea in componenta sa numai satele Sangeru si
4

Butuci . Satul Miresu era comuna de sine statatoare, iar satul Tisa facea in
continuare parte din comuna Apostolache.

Ulterior, in 1968, la reorganizarea

administrativa a teritoriului, comuna Sangeru a primit in componenta sa si satul Mires
(Mare si Mic) si satul Tisa. Aceasta situatie s-a mentinut pana in prezent (exceptand
perioada 1989, ramasa fara efecte).
Satul si mosia Singeru5
Atestarea documentara a acestei asezari este destul de tarzie. Existenta
acestei asezari este cu siguranta anterioara acestor documente. La 1778, satul
Sangeru impreuna cu satul Mires au fost amintite in memoriile lui Bawer fiind localitati
foarte apropiate6.
Analizand informatiile referitoare la cele doua biserici din satul Sangeru
deducem faptul ca, in sec. XVIII (XIX), mosia Sangeru, pe care se afla satul cu
acelasi nume era stapanita de doi proprietari importanti anume Alexandru Vacarescu
biv vel stolnic, ctitor al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” la 1816 (Sangeru de
Sus) si Andrei Bozianu setrarul, ctitorul bisericii „Sf. Andrei".
1

SJAN Ph, Catagrafii Judetul Saac, 1832
I. Moruzi s.a., Dictionarul geografic al judetului Prahova, 1897
3
I. Moruzi s.a., Dictionarul geografic al judetului Prahova, 1897
4
Tablou de regruparea comunelor rurale, Bucuresti, MO 1931
5
Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Sangeru, SC RESTITUTIO SRL, Ploiesti, 2012
6
Bawer, Memories historiques et geografiques sur la Valachie, 1778
2
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Informatii anterioare nu detinem astfel incat este dificil de stabilit succesiunea
proprietarilor asupra mosiei si satului Sangeru pana in sec. XVIII.
Evolutia intravilanului7
Asezarile actualei comune Sangeru au fost reprezentate pe cateva harti sau
planuri incepand cu sec. XVIII.
In harta austriaca intocmita in anul 1791, au fost cartate asezarile Tisa,
Sangeru, Mires si Butuci. Dispunerea in teritoriu a asezarii de la Butuci nu
corespunde insa realitatii, asezarea fiind situata la nord-est de satul Lapos.
Existau doua drumuri paralele cu raul Cricovul Sarat, care treceau de-o parte
si de alta a acestuia. Asezarile la care facem referire sunt amplasate pe malul stang
al raului Cricovul Sarat. Asezarile nu au vetre compacte, de-a lungul acestui drum
sunt reprezentate mai multe vetre restranse, grupate si de-a lungul unor vai pe
directia nord-sud („Tissa”, „Katissa”, probabil „iar Tisa”, apoi intre acestea si Sangeru
alte nuclee, apoi satul Mires). Pe malul drept al Cricovului, au fost semnalate doar
doua nuclee, cateva gospodarii grupate, in dreptul asezarii Tisa si in dreptul asezarii
de la Sangeru (Valea Popii). Singura asezare care avea biserica la 1791 era
Sangeru (1793!). In apropierea acestor sate era insa manastirea de la Apostolache.
Satul Piatra Mica nu a fost cartat pe aceasta harta, fiind probabil aparut ulterior.
În harta rusa de la 1835 sunt cartate asezarile Sangeru si Miresu. Satele
Tisa si Butuci nu au fost trecute.
În planul topografic al judetului Prahova realizat la 1904 au fost trecute
asezarile Tisa, Sangeru, Mires si Butuci. Catunul Piatra Mica nu a fost trecut nici pe
acest plan.
În intervalul de aproape 100 de ani (1791-1904) asezarile au suferit
modificari semnificative atat la nivelul intinderii vetrelor cat si la nivelul tramei stradale
si in cadrul vetrelor, la nivelul loturilor.
Drumul principal, cel care va fi amenajat la sf. sec. XVIII si incep. sec. XX, a
ramas cel de pe malul stang al Cricovului intre satele Tisa si Sangeru si cel de pe
malul drept al raului dupa satul Sangeru spre Butuci. In ceea ce priveste satul Tisa,
intre 1791 si 1904, a aparut o vatra noua, pe malul drept al raului Cricovul Sarat.
Intinderea acestei vetre este mai mare decat nucleul care s-a pastrat pe malul stang
al raului. De altfel pe malul drept, în vatra noua, a fost ridicata si biserica satului, un
accent al asezarii.

7

Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Sangeru, SC RESTITUTIO SRL, Ploiesti, 2012
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In ceea ce priveste satul Sangeru, in aceeasi perioada, vatra asezarii de la
sf. sec. XVIII s-a marit fara a depasi albia Cricovului. Au mai aparut doua biserici una
dintre acestea fiind ctitorita de Vacarescu. Celalata a disparut singura dovada a
existentei acesteia fiind un cimitir.
În aceeasi perioada satul Mires si-a marit vatra pe directia nord-sud, spre
satul Calugareni. În planul de la 1904, satul Butuci apare cu un numar restrans de
gospodarii si o biserica. Evolutia de dupa 1904 ale acestor asezari nu a mai fost una
semnificativa. Au aparut insa extinderi ale vetrelor ca urmare a improprietariri care a
urmat Primului Razboi Mondial.
În cazul asezarii de la Tisa, se observa o timida crestere a intravilanului spre
est, spre satul Marlogea, dar si una catre vest, pe malul drept al Cricovului.
În ceea ce priveste suprafata intravilanului satului Sangeru se constata o
extindere (lotizari recente, rectangulare diferite de aspetul loturilor vechi) spre nord,
nord-est de-a lungul drumului catre Butuci.
O modificare semnificativa se observa in cazul vetrei satului Butuci. Vatra s-a
extins pe o suprafata mare spre Sangeru.
Satul Piatra Mica este de data recenta si are o vatra restransa, compacta cu
gospodarii grupate de-a lungul drumului catre satul Salcia.
Evolutia localitatii dupa 1990
In perioada interbelica, com. Singeru 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 Singeru au fost comasate intr-o
singura comuna cu numele: Singeru-Lapos, avand ca sate componente: Singeru
(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.
Comuna Singeru este alcatuita din asezari (sate) care s-au dezvoltat pe
laturile drumurilor principale intr-o etapa mai recenta. Loturile lungi insiruite in lungul
drumului judetean fac dovada originii clacasesti a acestei zone. Fronturile compacte
si orientarea gospodariei si a cladirii de locuit spre strada exprima clar existenta si
actiunea unei vointe ordonatoare exterioara comunitatii satesti.
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Modul de asezare al casei si al acareturilor in raport cu ulita cuprinde doi
parametrii constanti pentru majoritatea localitatilor rurale din Romania: orientarea
heliotermica si climatica, si trecerea gradata a spatiilor din interiorul locuintei pana la
strada (relatia spatiu privat – ambianta sociala). Spatiul de relatii care se formeaza pe
strada principala reprezinta o polarizare a miscarii oamenilor pentru munca, plimbare,
manifestari traditionale, dinamica ulitei devenind un spectacol pentru altii.
Aceasta ordine nescrisa a satului romanesc a fost oarecum uitata in ultima
decada, odata cu numeroasele interventii arhitecturale noi, rodul unor actiuni de
modernizare accelerata a satului.
Prezenta tot mai frecventa a unor materiale straine traditiei locala ( invelitori
din tabla sau tigla metalica, grilajele metalice, tencuieli policrome, imprejmuiri
metalice, etc.) poate contura , amploarea fenomenului de depersonalizare care
ameninta localitatile multiseculare ale zonei din care face parte si comuna Singeru.
Un element important cu consecinte grave asupra specificului arhitectural ii
constituie aparitia unor tipuri de locuinte straine repertoriul local de modelele
traditionale. Aceste tipuri au o volumetrie dezarticulata, zbuciumata cu forme hibride,
constituind de cele multe ori adevarate chitsch-uri. Un fenomen foarte grav care
altereaza specificul arhitectural local ii constituie tendinta de schimbare formei
sarpantelor si a materialelor de invelitoare. In locul acoperisurilor traditionale cu patru
pante si cu invelitoare din sindrila au aparut solutii de sarpanta cu doua pante
acoperite cu tabla sau tigla metalica.
Denumirea comunei
Denumirea SÂNGERU 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 SÂNGERU 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: SÂNGERU (reşedinţă – situată oarecum
central), Butuci, Mireşu Mare, Mireşu Mic, Piatra Mică şi Tisa.
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2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă
România, prin programele pe care le promovează vizează o serie de
obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentare şi
forestier, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale,
demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.
Satele aparţinătoare comunei sunt:


Satul Sângeru– reşedinţǎ de comunǎ;



Satul Butuci – sat aparținător;
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Satul Mireșu Mare – sat aparținător;



Satul Mireșu Mic – sat aparținător;
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Satul Piatra Mică – sat aparținător;



Satul Tisa – sat aparținător.
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Comuna Sângeru se situează în partea de sud-est a județului Prahova, pe
valea superioară a râului Cricovul Sărat, la latitudinea de 45°08’11’’N și longitudinea
de 26°19’21’’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.zona comunei Sângeru are o altitudine medie de 450-600m si forme de
relief determinate de eroziuni extrem de active cu creste si depresiuni.
Comuna Sângeru se învecinează:


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.

Stema comunei Sângeru se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile
rotunjite.
Descrierea stemei
Stema comunei Sângeru se compune dintr-un scut triunghiular auriu cu
marginile rotunjite. În mijlocul scutului se află o floare de sânger. Scutul este timbrat
de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Floarea de sânger dă denumirea localităţii. Coroana murală cu un turn
crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

74
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

Agricultura era activitatatea de bază a locuitorilor comunei Sângeru. În
prezent, importanţa economică a acestei activităţi este mult scăzută, fiind activitatea
auxiliară a unei părţi din locuitori. La nivelul gospodăriilor individuale se practică
cultura legumelor.
De asemenea locuitorii se ocupă şi de creşterea animalelor, iar industria
comunei are şi ea câteva sectoare: exploatarea materiilor prime, mica industrie
prelucrătoare, construcţiile. La acestea se adaugă serviciile şi transporturile, iar
exploatarea materiilor prime este reprezentată de diverse balastiere.
Forţa de muncă din comuna Sângeru, este cuprinsă din angajaţii Consiuliului
Local, angajaţii societăţilor comerciale din comună (buticuri), şi celelalte societăţi mai
importante (S.C. Florsyl SRL, S.C. Dracula Impex SRL, S.C. Duplex Florin Tapu
SRL, S.C. Trainic Prod Com SRL, S.C. Tarina Felix SRL, S.C. Mares Dedu SNC,
S.C. Agovic Com SRL, S.C. Max L M SRL, S.C. VLAD SRL, S.C. Universal Fratii
Braslasu SNC, S.C. Medco SRL, S.C. Istrate SRL ,SOC Agricola Romagricola
Mures, S.C. Stefan si Olimpia SRL, S.C. Ciocirclan Impex SRL, S.C. Cesing SRL,
S.C. Urvio Servicom SRL).
Comuna Sângeru este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale
a căror stare de funcţionare este considerată ca fiind bună.
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 3.990 ha, însemnând
39.90 km2, ceea ce reprezintă aproximativ 0,84 % din suprafaţa totală a judeţului
Prahova (4.716 km2).
Comuna Sângeru este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale
a căror stare de funcţionare este considerată ca fiind bună:


DJ 238;



DJ 234;



DJ 102C.

Comuna Sângeru 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.
Accesul rutier in localitate este asigurat pe DJ 102C Albesti-UrlatiApostolache ce leaga comuna de DN1 Ploiesti – Campina – Brasov si pe DJ 234
Apostolache-Chiojdeanca. Celelate drumuri clasificate care deservesc comuna
Singeru sunt DJ 235, DJ 238, DC 71, DC 130 si DC 156.
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Teritoriul administrativ al comunei Sângeru cuprinde o suprafaţă de 3.990ha,
având o populaţie de 5.478 locuitori (la nivelul anului 2021). Din suprafaţă totală a
comunei terenurile agricole reprezintă 2.496 ha (62,55%), iar terenurile având altă
categorie de folosinţă (neagricole) reprezintă 1.494ha (37,45%).
Tabelul 1: Repartiţia populaţiei comunei Sângeru pe grupe de varstă
Comuna SÂNGERU
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si peste
Total

Populaţie (2021)
361
419
430
388
333
320
408
379
397
432
380
220
228
217
198
135
123
110
5.478

Masculin
185
223
210
191
172
162
224
206
228
206
222
114
132
84
84
70
39
31
2.783

Feminin
176
196
220
197
161
158
184
173
169
226
158
106
96
133
114
65
84
79
2.695

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

Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate
diversificat ceea ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a
veniturilor, respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată,
de la activităţi comerciale la prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ.
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de
activităţile comerciale. Locuitorii comunei Sângeru se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea animalelor. Comuna dispune de asemenea de alimentare cu apă,
alimentare cu energie electricǎ, serviciu de salubritate, telefonie fixă şi cablu Tv.
Ca instituţii publice, pe raza comunei Sângeru, putem aminti:


Primăria Sângeru;



Poştă şi Poliţie;



1 şcolă profesională, 1 şcolă generală şi 4 grădiniţe;



1 cabinet medical;



Căminul cultural;



Biblioteca comunală.
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Capitolul 3. Analiza situaţiei existente
3.1. Aşezare şi relief
Comuna Sângeru 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.
Comuna Sângeru, cu satele componente, este situata in zona dealurilor
pericarpatice prahovene, intre Valea Buzaului si Valea Cricovul Sarat.
Dealurile au creste rotunjite si inaltimi cuprinse intre 450 – 700 m, pante
domoale si stabile, dar si pante medii-agresive, afectate de eroziuni si alunecari de
teren. Aspectul este de dealuri fragmentate de vai adanci, cu caracter puternic
eroziv, rezultand astfel creste si depresiuni.
Teritoriu administrativ al comunei Sângeru are suprafaţa de 3.990 ha.
Comuna Sângeru se află la aproximativ 50 km distanţă de Ploieşti, la 21 km distanţă
de Mizil.

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

3.2. Reţeaua hidrografică
Lungimea cursurilor de apă care traversează judeţul Prahova este de 1.786
km, suprafaţa bazinului hidrografic este de 3.350 km 2, iar suprafaţa lacurilor este de
13 km2.
Întreg sub-bazinul hidrografic Prahova - Teleajen are o suprafaţă de 3738
kmp şi face parte din bazinul Ialomiţa-Buzău, cuprins între localităţile Predeal şi
Adâncata. Respectiva suprafaţă acoperă 79% din suprafaţa administrativă a judeţului
Prahova.
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Reţeaua hidrografică, puternic dezvoltată, formează un bazin de formă
palmată cu direcţia de curgere NV - SE. Principalele râuri care constituie sub-bazinul
Prahovei sunt Prahova, Doftana, Teleajen, Cricovul Sărat. Acesta din urmă străbate
şi comuna Sângeru.
Râul Prahova este cel mai mare colector al apelor din judeţul Prahova.
Izvorăşte din Pasul Predealului (1.032 m), situat în judeţul Braşov şi pătrunde pe
teritoriul judeţului Prahova la numai 6 km de la obârşie. La ieşirea din judeţ, în
amonte de confluenţa cu râul Cricovul Sărat, Prahova are o suprafaţă de bazin de
3.350 km2 şi o lungime de 171 km.
Printre principalii afluenţi se numără şi Cricovul Sărat (S = 809 km2, L = 89
km), având confluenţa cu Prahova imediat în aval de la ieşirea din judeţ.
Comuna Sângeru 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
Sângeru 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 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 Sângeru fac ca acestea să
antreneze în aval roci, maluri și resturi vegetale, prezentând riscul producerii de inundații
și eroziuni ale solului.
Numele de Cricovul „Sărat" l-a căpatăt din cauza faptului că în zona
superioară, în aria comunei Sângeru, dar și prin afluentul Salci, primește ape sărate
(chiar saturate în sare) din pâraiele ce se formează în dealurile învecinate. Aceste
dealuri ascund în subsol şi, uneori, chiar la vedere depozite de sare. Acestea au fost
exploatate în vechime atât pentru folosinţa locală, dar și în scop comercial. Apa
sărată care se varsă în Cricov îi dă și numele, dar și o calitate nedorită: este o apă
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„rea" la gust și nu prea bogată în pești. Din cauza conținutului de sare, apa nu este
grozavă nici pentru irigații.

3.3. Factori de risc natural şi antropic
3.3.1. Riscuri naturale şi antropice
Degradarea solurilor (terenurilor)8. Reprezinta diminuarea cantitativa sau
calitativa, sau pierderea totala a productivitatii acestora, ca urmare a utilizarii
necorespunzatoare de catre om.
Procesele de degradare a solurilor in zona analizata se incadreaza in doua
categorii:
- deteriorarea caracteristicilor solurilor prin exces de apa (inmlastinire) si
anaerobioza si eroziunea eoliana;
- pierderea de teren prin constructii, pavaje, drumuri, amenajari etc.
Se recomanda evaluarea exacta a pretabilitatii solurilor pentru diferite moduri
de utilizare, pastrarea flexibilitatii in utilizare, favorizarea solutiilor benefice pe termen
lung si informarea utilizatorilor si a publicului privind importanta economica a
mentinerii si cresterii productivitatii solului prin realizarea de amenajari antierozionale
si imbunatatiri funciare.
Viscolul9. Reprezinta fenomenul atmosferic de iarna prin care zapada este
spulberata de vant si care duce la scaderea vizibilitatii. Viscolele sunt specifice
sudului si estului tarii.
In zona analizata, directia generala a vantului in timpul viscolului este NE si
E, iar viteza medie este cuprinsa intre 2 m/s (7,2 km/h).
Cele mai afectate sunt arterele de circulatie cu urmari in cresterea numarului
de accidente. Topirea rapida a stratului de zapada depus de viscol poate conduce la
inundatii grave. Urmarile viscolului se resimt si in agricultura si constructii.
Pentru amenajarea de poteci si drumuri rutiere se vor avea in vedere
sectoarele in care sunt posibile viscole si troieniri si protejarea acestora cu perdele
forestiere si parazapezi.
Secetele10. Sunt fenomene ce dauneaza in principal agriculturii. Seceta
atmosferica consta in absenta indelungata, totala sau partiala, a precipitatiilor, ceea
ce conduce la aparitia secetei pedologice ca urmare a deficitului de umiditate din sol.

8

Razvan Oprea, Compendiu de pedologie, ed. a 2-a, rev. (Bucuresti: Editura Universitara, 2013).
Florina Grecu, Hazarde si riscuri naturale, ed. a 4-a, rev. (Bucuresti: Editura Universitara, 2009).
10
Ielenicz, M. (2007), Romania – Geografie fizica: Clima, ape, vegetatie, soluri, mediu, Editura Universitara, Bucuresti.
9
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Ameliorarea efectelor secetei se poate face prin combaterea factorilor care le
amplifica:
- absenta precipitatiilor prin irigatii;
- temperatura ridicata prin impaduriri si controlul activitatilor antropice
poluante;
- vanturile puternice prin perdele de protectie etc.
Inundatiile11. Reprezinta acoperirea temporara cu apa a unei portiuni de
teren ca urmare a cresterii nivelului apei unui rau, lac, sau alta masa de apa.
Efectele

inundatiilor sunt

de

natura economica

(pagube materiale,

intreruperea temporara a proceselor de productie), ecologica (degradarea mediului)
si geomorfologica (eroziuni).
Arealele expuse pot fi aparate cu diguri, insa instalarea acestora se va face
doar in baza unor studii detaliate asupra regimului hidric, intrucat orice amenajare
antropica in acest sens va afecta ciclicitatea revarsarilor si poate duce la degradarea
terenurilor adiacente, de exemplu prin salinizare.
Se pot executa de asemenea lucrari in albiile raurilor care sa le creasca
capacitatea de transport si sa preia apele in exces (taierea de meandre sau de
canale).

3.4. Clima
Teritoriul administrativ al comunei Sângeru este situat într-o zonă cu climat
temperat – continental la limita dintre subtipul climatului cu nuanţe de continentalism
accentuat şi subtipul climatului continental de tranziţie din zona centrală sudică a
Câmpiei Române. Aşezarea geografică şi relieful sunt principalele elemente care
influenţează în mod direct repartiţia şi evoluţia factorilor radiativi şi climatici. De
distribuţia cantitativă şi calitativă a acestora depinde sensul de evoluţie al tuturor
elementelor climatice, care la rândul lor se află într-o strânsă interdependenţă cu
ceilalţi factori fizico - geografici ai mediului local.
Clima

ce

caracterizează

teritoriul

comunei

Sângeru

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;
11

Idem 8
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- 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.
Vânturile dominante sunt cele din sectorul nordic, nord-vestic și sudic, sudestic, 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.
Geografic zona este colinara, cu o clima temperata blanda, ocrotita de
culmile muntoase impotriva vanturilor puternice, care incadreaza zonele locuibile ca
intr-o albie. Local se simt curenti canalizati pe vale atat dinspre nord cat si dinspre
sud. Comuna Singeru este situata intr-o zona cu climat temperat-continental
(subzona de climat montan), caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia
geografica a Romaniei):
DATE CLIMATICE
Regimul temperaturilor
Temperatura medie anuala a aerului
Temperaturile medii multianuale in luna ianuarie
Temperaturile medii multianuale in luna iulie
Adancimea maxima de inghet
Precipitatiile medii multianuale, masurate intr-o perioada de 10
ani
Vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%),
sau se canalizeaza in lungul vailor, iar viteza medie pe scara
Beaufort este de 2m/s
Incarcari date de vant:
Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m si
50 ani interval mediu de recurenta
Incarcari date de zapada:
Incarcarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire
IMR=50 ani

+9,5° C
-3,0° C
+22,0° C
0,90 m
582-700 mm

0,4 kPa

2 kN/mp

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
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de solificare. Comuna Sângeru dispune de o gamă largă de soluri. La formarea lor
influenţă mare o au condiţiile de relief, roca, clima dar şi vegetaţia.
Comuna Sângeru 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 si fauna
3.6.1. 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 Sângeru 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 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.
3.6.2. Fauna
Fauna comunei Sângeru 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
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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.

3.7. Resursele localitǎţii
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.
Resursele care se regăsesc în solul şi subsolul comunei sunt resurse proprii
(terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).
Tabelul 2: Structura fondului funciar în comuna Sângeru
Structura fondului funciar

Hectare

%

3.990

100

598

23.96

Păşuni

1.348

54.01

Fâneţe

415

16.63

Vii şi pepiniere viticole

40

1.60

Livezi şi pepiniere pomicole

95

3.81

Suprafaţă agricolă totală

2.496

100

Păduri

1.109

74.23

Ape/bălţi

49

3.28

Construcţii

170

11.38

Cǎi de comunicaţii și căi ferate

71

4.75

Terenuri degradate si neproductive

95

6.36

Suprafaţă totală
Teren arabil

Suprafaţă neagricolă
1.494
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

100

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.
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Graficul 1: Structura fondului funciar şi schema suprafeţei totale

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

Tabelul 3: Componentele suprafeţei agricole în comuna SÂNGERU
Suprafaţa agricolă
Suprafaţa arabilă (ha)
Păşuni (ha)
Fâneţe

2019
598

1.348
415
40
Vii şi pepiniere viticole
Livezi și pepiniere pomicole
95
TOTAL
2.496ha
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Graficul 2. Componentele suprafeţei agricole în comuna SÂNGERU

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

84
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

Subteranul comunei este bogat in sare, care insa nu a fost niciodata
exploatata. In evidentele Directiei Generala Inspectie si Supraveghere Teritoriala a
Activitatilor Miniere si a Operatiunilor Petroliere – Compartimentul Inspectie
Teritoriala Ploiesti nu figureaza resurse/rezerve omologate sau exploatari pe baza de
permis de exploatare si nici perimetre instituite in vederea exploatarii, pentru
urmatoarele tipuri de substante minerale utile: carbuni, minereuri, substante
nemetalifere, roci utile, ape subterane, namoluri terapeutice.
De asemenea, pe teritoriul comunei Singeru nu sunt inregistrate activitati de
exploatare in domeniul petrolier. Desi la momentul analizei nu sunt prevazute lucrari
de cercetare in domeniul petrolier, dar avand in vedere ca pe viitor este prevazuta
dezvoltarea exploatarii de titei si gaze prin saparea de noi sonde, este necesar ca
autorizarea constructiilor de orice fel sa se faca numai dupa obtinerea unui aviz din
partea titularilor de acord petrolier.

3.8. 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.
3.8.1. 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
viitorului, 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.
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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 Sângeru 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 5 km, respectiv 21 km până
la Mizil.
Modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare ale
comunei în perioada 2022 – 2027.
Din totalul drumurilor clasificate se remarcă o pondere buna a celor ce sunt
asfaltate sau betonate 32km. Majoritea drumurilor la nivelul comunei SÂNGERU se
prezintă într-o stare foarte bună și bună. Lungimea totala a drumurilor publice
clasificate este de 55km. Total drumuri neasfaltate 23km. (conform Fisa Localitatii,
2022, Comuna Sângeru, jud. Prahova, p.2)
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Sângeru
sunt autoturismele proprii, mijloacele de transport în comun microbuze.
Rețeaua stradală a comunei Sângeru 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.
Pentru dezvoltarea corectă a localităţii şi articularea zonelor funcţionale ale
localităţii sunt primordiale dezvoltarea sistemului de circulaţii pietonale, rezolvarea
problemelor generate de circulaţia rutieră – ierarhizarea tramei stradale, separarea
fluxurilor tranzitorii şi de destinaţie şi nu în ultimul rând dezvoltarea localităţii în baza
unei structuri polinucleare de interes public accesibile la nivel pietonal.
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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.
Un obiectiv important de infrastructură, care se află încă în faza de proiect, îl
reprezintă îmbunătăţirea reţelei de drumuri, prin modernizarea şoselelor şi
amenajarea de trotuare pietonale.
Transportul în comun
Transportul în comun, în comuna Sângeru se realizeaza de către companii
private ce au curse între localitatile importante din judet.
3.8.2 Circulatia feroviara
Traficul feroviar nu este prezent pe raza comunei Sângeru.
3.8.3. Utilităţi publice
3.8.3.1. Alimentare cu apă
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;

riscul

poluării

cu

diverse

substanţe

chimice,

urmare

a

utilizării

îngrăşămintelor chimice folosite pentru combaterea dăunătorilor în agricultură şi
silvicultură.
Reţeaua de distribuţie în sistem centralizat are lungimea de aproximativ
25km. Prin intermediul sistemului centralizat de alimentare cu apă sunt deservite
gospodăriile la nivelul comunei Sângeru. (conform fişei localităţii actualizată 2020)
Operatorul este SC Hidro Prahova.
3.8.3.2. Canalizare
Ȋn prezent comuna Sângeru nu beneficiază de canalizare și nici de o stație
de epurare a apelor rexiduale.
3.8.3.3. Alimentare cu energie electrică
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În prezent, satele comunei Sângeru 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 Sângeru 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%.
3.8.3.4. Alimentare cu gaze naturale
Ȋn prezent locuitorii comunei Sângeru nu dispun de alimentare cu gaze
naturale, dar această utilitate edilitară face parte din proiectele prioritare ale comunei
în perioada 2022 – 2027. Încălzirea și prepararea hranei se asigură și cu combustibil
solid-lemn.
3.8.3.5. Salubrizare
Deseurile menajere sunt colectate de catre societatea S.C. Rosal Grup SA
BUCURESTI. Numărul abonaţilor a crescut constant ajungând în anul 2022 la 1.000
contracte. (conform fisei localitatii actualizata 2022)
3.8.4. Locuinţe
Având în vedere că fondul locuibil este intr-o stare medie si indicii de locuire
indica un confort sub media de judet, se apreciaza ca populatia va continua
îmbunatăţirea nivelului de confort al locuintelor existente prin:
•

Reparare, consolidare, modernizare;

•

Extinderi cu camera de locuit;

•

Extinderi cu dependinte si anexe;

•

Extinderea lucrarilor de alimentare cu apa;

•

Introducerea canalizarii.

Necesităţile de teren pentru constructii de locuit se pot satisface eficient doar
prin asigurarea unui flux productiv de funciar in toate zonele intravilanului, care sa
furnizeze permanent investitorilor terenuri aflate in proprietate particulara.
Extinderile in suprafete mari pe terenuri agricole introduce in intravilan fara
retea stradala se vor face pe baza unor studii (P.U.Z. – specificate in reglementarile
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urbansitice). Zona de locuit este prevazuta a fi protejata de zonele producatoare de
disconfort.
Suprafaţa ocupată de locuinţe în intravilanul comunei este de circa
78.232mp. Din datele furnizate de către Consiliul Local Sângeru și din datele
prelucrate de la Institutul Național de Statistică, putem afirma că numărul de locuinţe
din comună se ridică la 1.977 (la nivelul anului 20209).
Tabelul nr. 4: Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe
Caracteristici
Locuinţe existente - total - număr

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.961

1.960

1.964

1.967

1.971

1.973

1.974

1.977

Locuinţe în proprietatea majoritară
0
0
0
0
0
0
0
0
de stat - număr
Locuinţe în proprietatea majoritar
1.961 1.960 1.964 1.967 1.971 1.973 1.974 1.977
privată - număr
Suprafaţă locuibilă – total - mp
76.893 76.854 77.219 77.477 77.729 77.822 77.900 78.232
Suprafaţă locuibilă – proprietate
0
0
0
0
0
0
0
0
majoritară de stat - mp
Suprafaţă locuibilă – proprietate
76.893 76.854 77.219 77.477 77.729 77.822 77.900 78.232
majoritar privată - mp
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Pentru grupa de indicatori privind spaţialitatea locuinţelor, în comuna
Sângeru, se înregistrează valori superioare sau comparabile cu cele ale mediei pe
judeţ sau pe ţară. Suprafaţa locuibilă este de 14,28 m²/persoană mai mică cu
9,13m²/persoană decât media pe țară care este de 23,41 m²/persoană.
Alte grupe de indicatori analizaţi au fost numărul de persoane/gospodărie.
Ȋn comuna Sângeru s-a înregistrat în anul 2020: 2,77 persoane/ locuinţă, valoare
foarte apropiată de mediei pe ţară, care este de 2,44 persoane/locuinţă.
Tabelul nr.5: Situaţia construcţiilor de locuinţe în ultimii ani
Caracteristici

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Locuinţe terminate – total –
4
4
3
4
2
număr
Locuinţe
terminate
din
fondurile poblice - număr
Locuinţe
terminate
din
4
4
3
4
2
fondurile private – număr
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
clădiri
1
5
4
3
5
2
rezidenţiale (exclusiv pentru
colectivităţi) - număr
Autorizaţii
de
construire
eliberate
pentru
clădiri
261
885
648
434
891
222
rezidenţiale (exclusiv pentru
colectivităţi) - mp
Sursa:http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B

2019

2020

2

3

-

-

2

3

1

3

170

458
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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.

3.9. 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 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 Sângeru, 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 Sângeru, 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
Sângeru a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri, dar datele despre populaţia
aşezată aici nu sunt precise.
La nivelul anului 2021 comuna Sângeru are o populaţie totalǎ de 5.478
locuitori. Astfel, din punct de vedere procentual populaţia comunei Sângeru
reprezintǎ aproximativ 0,70% din populaţia totalǎ a judeţului Prahova (775.278
locuitori ). Nu se întrevăd evoluţii deosebite pe termen scurt şi mediu la acest capitol.
Singurele măsuri care pot influenţa în mod pozitiv evoluţia demografică sunt cele
legate de activităţile economice şi de echiparea tehnico-edilitară, măsuri ce depind
numai de administraţia locală.
Tabelul nr. 6: Situaţia populaţiei în decursul anilor 2014 – 2021
Populaţie
Populaţie totală – 1 iulie
(stabilă)
Populaţie la 1 iulie –
masculin
Populaţie la 1 iulie –
feminin
Populaţia totală la 1
ianuarie (stabilă)
Populaţia la 1 ianuarie –
masculin

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5517

5553

5544

5561

5571

5594

5565

5478

2797

2830

2826

2826

2840

2851

2831

2783

2720

2723

2718

2735

2731

2743

2734

2695

5488

5522

5543

5575

5577

5581

5580

5511

2789

2813

2831

2835

2838

2836

2842

2810
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Populaţia la 1 ianuarie –
feminin

2699

2709

2712

2740

2739

2745

2738

2701

Născuţi vii

95

79

86

68

80

72

76

-

Decedaţi

78
22
5

79
16
4

68
26
5

64
28
3

53
34
7

73
33
7

86
19
2

-

8

15

28

16

21

18

43

-

50

53

67

58

66

83

47

-

-42

-38

-39

-42

-45

-65

-4

-

72

82

108

73

60

83

57

-

74

63

96

75

84

86

119

-

-2

19

12

-2

-24

-3

-62

-

Căsătorii
Divorţuri
Stabiliri de reședință în
localitate
Plecări cu reședință din
localitate
Spor
Stabiliri cu domiciliul in
localitate
Plecări cu domiciliul din
localitate
Spor

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

3.9.1. Indicatori demografici
În cadrul populaţiei comunei Sângeru nu a existat niciodată o egalitate
numerică între sexul masculin şi cel feminin. De exemplu, pentru perioada analizată,
structura populaţiei pe sexe, din comuna Sângeru apare conform tabelului următor:
Tabelul 7: Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei
Indicatori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Populaţie total:

5517

5553

5544

5561

5571

5594

5565

5478

- masculin

2797

2830

2826

2826

2840

2851

2831

2783

- feminin

2720

2723

2718

2735

2731

2743

2734

2695

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

Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2021, conform
datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, din cei 5.478 cât reprezintă numărul total al
locuitorilor, 2.783 persoane (50.8%) sunt bărbaţi şi 2.659 (49.2%) sunt femei.

Tabelul 8. Sporul natural în comuna, în perioada 2014-2020
Indicatori demografici
Numărul născuţilor vii
Număr persoane decedate

2014
95
78
17

2015
79
79
0

2016
86
68
18

2017
68
64
4

2018
80
53
27

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

2019
72
73
-1

2020
76
86
-10

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau
scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile
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natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a
numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.
Graficul 3. Evoluţia indicatorilor demografici în perioada 2014-2020

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

Mişcarea naturală, exprimată prin rata sporului natural (sporul natural la
1000 de locuitori), rezultă în solduri negative pentru seria de timp analizată.
Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în
perioada 2014-2020, cu valorea maximă în anul 2014 de 95 născuți vii. Scăderea
natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al
transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.
Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată într-un
întins spaţiu exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea biologică a
colectivităţii Sângeru.
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 Sângeru, între anii 2014-2020, se prezintă astfel:
Tabelul 9. Evoluţia populaţiei în decursul anilor 2014 – 2020
Populaţie
Căsătorii
Divorţuri
Stabiliri de reședință în localitate
Plecări cu reședință din localitate
Spor
Stabiliri cu domiciliul in localitate
Plecări cu domiciliul din localitate
Spor
Sursa:

2013
22
5
8
50
-42
72
74
-2

2014
16
4
15
53
-38
82
63
19

2015
26
5
28
67
-39
108
96
12

2016
28
3
16
58
-42
73
75
-2

2017
34
7
21
66
-45
60
84
-24

2018
33
7
18
83
-65
83
86
-3

2019
19
2
43
47
-4
57
119
-62

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP307B
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Structura populaţie pe sexe se poate observa în graficul de mai jos, putând
afirma că în perioada 2014-2021, ponderea din total populaţie este în favoarea
populaţiei feminine.
Grafic. 4. Evoluţia populaţie pe sexe, în comuna SÂNGERU în intervalul 20142021

Sursa:

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

Din punct de vedere al sosirilor şi plecărilor, la nivelul comunei Sângeru,
pentru perioada analizată (2014-2021) se constată o uşoară superioritate a celor
care pleacă cu reşedinţa din comună, comparativ cu cei care se stabilesc cu
reşedinţa pe aceste meleaguri. În anul 2021 se înregistrează un număr de 119
plecări cu domiciliu din localitate şi doar 57 stabiliri cu domiciliu, rezultând astfel un
spor migratoriu negativ (-62 persoane) pentru comuna analizată.
Grafic. 5. Evoluţia stabilirilor şi plecărilor din localitate, în intervalul 2013-2019

Sursa:

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP308B
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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 urbanrural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere numerică și procentuală evidentă a
numărului de locuitori prezenți în comună.

3.10. Forţa de muncă
În afara ocupaţiilor cu caracter agricol, populaţia din comuna Sângeru 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 Sângeru a devenit foarte diversificată.
Din cele prezentate, putem concluziona că, cetăţenii comunei Sângeru, 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).
Din datele recente reiese că populaţia activă cu domiciliul în localitate
lucrează în următoarele ramuri de activitate din cadrul comunei: agricultură,
viticultură, industrie, construcţii, transporturi, depozitare, comunicaţii, turism, comerţ cu
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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.

3.11. 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 Sângeru, 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.
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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 nam 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 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.
Procesul de învăţământ în comuna Sângeru se desfaşoară în cadrul a 5
instituţii de învăţământ: patru grădiniţe (Grădinița cu program normal Sângeru,
Grădinița cu program normal sat Miresu Mare, Grădinița cu program normal sat
Butuci, Grădinița cu program normal sat Tisa) o şcoală profesională şi o şcoală
gimnazială (Şcoala gimnazială sat Miresu Mare, comuna Sângeru).
În aceste instituţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 49 cadre didactice
(la nivelul anului 2020 conform INSSE).
Infrastructura care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în comuna
SÂNGERU este adaptat nivelelor: prescolar, primar si gimnazial.
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei Sângeru este următoarea:


Şcoala profesională, comuna Sângeru;



Şcoala gimnazială sat Mireşu Mare, comuna Sângeru;



Grădinița cu program normal comuna Sângeru;



Grădinița cu program normal sat Miresu Mare;



Grădinița cu program normal sat Butuci;



Grădinița cu program normal sat Tisa.

Din păcate populaţia şcolară este în scădere la nivelul comunei, de la 804
elevi în anul 2017 la 767 elevi la nivelul anului 2020. Cauzele reducerii populaţiei
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şcolare sunt multiple. Putem aminti scăderea natalităţii, fenomenul de migraţie,
precum şi dorinta părinţilor ca fii/fiicele lor să înveţe în Ploieşti. (distanţa fiind una
relativ mică şi deci uşor accesibilă)
Tabelul nr. 10: Situaţia învăţământului din comuna SÂNGERU
Învăţământ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Unități școlare:

1

1

1

1

1

1

1

Liceal

1

1

1

-

-

-

-

Profesional

-

-

-

1

1

1

1

Populația școlară

775

790

798

804

787

775

767

Copii inscrisi in gradinite

112
663
46

99
691
48

90
708
45

102
702
47

103
684
47

108
667
47

102
665
49

6

6

6

6

6

6

6

Învăţământ primar si gimnazial (inclusiv
învăţământul special)

37

38

35

36

35

36

37

Învăţământ primar (inclusiv învăţământul
special)

15

15

15

15

15

15

15

Învăţământ gimnazial (inclusiv învăţământul
special)

22

23

20

21

20

21

22

Învăţământ primar si gimnazial

37

38

35

36

35

36

37

Învăţământ primar

15

15

15

15

15

15

15

Învăţământ gimnazial

22

23

20

21

20

21

22

Învăţământ liceal

3

4

4

-

-

-

-

Învăţământ profesional

-

-

-

5

6

5

6

22

22

22

28

28

29

25

Laboratoare şcolare

2

2

2

1

1

1

1

Săli de gimnastică - total

1

1

1

1

1

1

1

Terenuri de sport

1

1

1

1

1

1

1

54

54

53

36

36

36

36

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar
Personal didactic
Învăţământ prescolar

Săli de clasă şi cabinete şcolare

PC-uri – total

Sursa: statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Foto: institutii de învăţământ , Comuna Sângeru
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3.12. Culte, cultură şi artă
3.12.1 Culte
Recensământul din 2011 a evidenţiat ponderea foarte mare a credincioşilor
ortodocşi (92,77%),

cu o minoritate de penticostali de 2,31. 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 Sângeru
Biserica din Sângeru 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 Sângeru. 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 Sângeru- În satul Sângeru există si o biserică ce poartă hramul
"Adormirea Maicii Domnului".
Biserica ortodoxă - Mireșu Mare, Ctitorie: 1893, Tip: Biserica, Religie:
ortodox,

Localitate:

Mires,

Comuna:

Sângeru,

Judet:

Prahova,

Episcopie/Arhiepiscopie: Arhiepiscopia Bucurestilor , Mitropolie: Mitropolia Munteniei
si Dobrogei
Biserica “Sf. Dumitru” din satul Tisa, Ctitorită în anul 1892, Religie:
ortodox,

Localitate:

Tisa,

Comuna:

Sângeru,

Judet:

Prahova,

Episcopie/Arhiepiscopie: Arhiepiscopia Bucureştilor, Mitropolie: Mitropolia Munteniei
şi Dobrogei.
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Foto: Biserici, Comuna Sângeru
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3.12.2. 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 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 Sângeru
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 Sângeru 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.
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Biserica a fost ctitorită de tretivistierul Andrei Bozianu pe la 1793, pare-se
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 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.

Muzeul sătesc de la Sângeru, se află în vatra satului cu acelaşi nume. A fost
organizat în conacul familiei treti-vistiernicului Andrei Bozianu. Clădirea datează din
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secolul al XVII-lea şi este reprezentativă pentru arhitectura rurală de sfârşit de ev
mediu românesc. Edificiul prezintă ziduri masive, construite din piatră şi cărămidă pe
două nivele, unite printr-o scară interioară. La exterior, pe latura sudică, are prispă şi
cerdac din lemn. Intrarea este amplasată central, dând într-un hol mic care se
prelungeşte cu casa scării. În dreapta şi în stânga holului se află câte o încăpere,
planul repetându-se simetric şi la etaj. Tematica expoziţiei prezintă evoluţia
comunităţii săteşti din zonă, din punct de vedere istoric, etnografic cât şi din punct de
vedere al vieţii spirituale. Patrimoniul prezentat este de provenienţă locală,
cuprinzând un valoros fond de obiecte, completat cu piese aflate în patrimoniul
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. În prima încăpere, la parter,
sunt etalate odoare vechi bisericeşti, icoane şi cărţi religioase, toate provenind din
Parohia Sângeru. La etaj sunt expuse piese arheologice din epoca bronzului, epoca
geto-dacică şi mileniul I p. Ch, care atestă locuirea zonei şi un bogat fond de
documente care atestă existenţa satului Fundeni, vechea denumirea a localităţii.
Celelalte spaţii au fost consacrate valorilor şi tradiţiilor locale. Sunt etalate, puse în
valoare, obiecte de uz casnic şi meşteşugăresc, piese de port popular, care cândva
erau mândria satului. Cu bogatul său patrimoniu, muzeul poate constitui un loc de
interes pentru turiştii români şi străini; anual în cadrul muzeului sunt organizate
expoziţii temporare şi multe alte manifestări cultural – educative.
Poetul Lucian Avramescu a rămas puternic ataşat de satul naşterii sale,
Sângeru –Prahova, despre care spunea, mai în glumă, mai în serios, că este „centrul
pământului“. În casa bunicilor şi părinţilor, lipită de sediul primăriei şi lucrată într-un
fel care aminteşte de gospodăria rurală solidă şi bine consolidată, venea ori de câte
ori programul de la Bucureşti îi permitea. Multe slove – versuri de dragoste sau texte
publicate într-una dintre publicaţiile „quality“ şi de agenţia proprie de ştiri – îşi au
plămada în acest loc al regăsirii şi al rădăcinii. Nici măcar o singură zi de la
Dumnezeu nu putea să stea fără să aştearnă gânduri şi rânduri: „Am scrisul în
sânge“, afirma acesta. Şi mai avea Lucian Avramescu ceva în sânge, răscolirea
printr-o artă uitată şi tocmai de aceea adusă la viaţă într-un spaţiu restrâns: cioplitul
în piatră. Aşa s-a născut Muzeul Pietrei, singurul de acest gen din zonă, poate din
ţară, după ştiinţa poetului.
Piatra este elementul definitoriu al casei-muzeu. E un fel de specificitate de
demult a locului, care face clădirea imediat remarcată. Este situată în vatra satului,
într-o companie care constituie nucleul istoric al aşezării, peste drum de Muzeul
sătesc Sângeru, din reţeaua Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, amenajat în
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conacul familiei tretivistiernicului Andrei Bozianu, şi de Biserica „Sf. Apostol Andrei“,
zidită tot de Bozianu, drept slavă Domnului că l-a scăpat de turci.

Muzeul Pietrei este amplasat lângă sediul administraţiei publice din
localitatea Sângeru (construcţia clădirii în care administaţia localităţii îşi are sediul a
început în anul 1924 şi a fost inaugurată la 18 octombrie 1925 prin stăruinţa unui
Comitet compus din D-l Victor N. Avramescu – Preşedinte al Comisiei Interimare, D-l
Niculae Georgescu – notarul comunei şi Gh.Gh. Brăslasu- perceptor).

Sursa: Act comemorativ, din data de 18 octombrie 1925, documente furnizate de Primăria Sângeru.
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1.000 de piese de artă ţărănească
Conacul, să-i spunem aşa, de la balconul căruia poetul vedea peste case,
până, hăt, peste dealuri, este o construcţie masivă din piatră, cu ziduri groase de
aproape 80 cm, tipică arhitecturii rurale de acum două secole.

Clădirea, moştenire de la bunici, a fost regândită şi respaţiată folosind piatra
şi lemnul, încăperilor existente adăugându-li-se compoziţii noi. Una dintre săli,
sprijinită în coloane din lemn, are ca elemente de rezistenţă un şemineu generos,
bănci şi mese cioplite în piatră, pe care se sprijină ceşti (de cafea) uriaşe scobite tot
în rocă albă. Muzeul în sine conţine, afară şi înăuntru, peste 1.000 de lucrări în
piatră, realizate de artişti ţărani.
Lucian Avramescu a investit în ultimii 10 ani ai vieţii sale în această pasiune
a sa si declara într-o publicaţie locală: „Fac totul din banii mei, nu cu ajutor
guvernamental, nu cu finanţări europene şi redau, gratuit, spaţiului rural o cultură pe
care a stăpânit-o şi nu trebuie s-o piardă.“
Lucian Avramescu a colecteat sculptura naivă direct de la puţinii cioplitori în
piatră din satele Prahovei şi Buzăului sau cumpăra blocurile de piatră pe care apoi le
şlefuiau artiştii direct în curtea interioară. Motivele sunt toate rurale sau de artă
tradiţională: animale, obiecte de uz gospodăresc, figurine umane.
O tabără de sculptură pentru elevi şi studenţi
Dacă se va opri, dat fiind că spaţiul este deja aglomerat în artă ţărănească?
„Nu. Adun pietre de oriunde, şlefuite de natură sau modelate de artişti ţărani. Nu mă
pot opri.“ (declara artistul în Revista Lumea Satului în aprilie 2013). La momentul
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respectiv, Lucian Avramescu declara ca doreste mai mult: „Vreau să deschid o
tabără de sculptură, fără bani, cu cazare gratuită, mâncare, vom mai vedea, am şi
ceva păsări şi animale, unde să vină tinerii – elevi sau studenţi – să înveţe să lucreze
în piatră aici, unde auzi gresia crescând.“ Într-un alt corp de clădire (curtea are 3
construcţii separate), poetul visa la un muzeu rezervat sculptorului George Apostu,
prietenul său dispărut în 1986 la Paris, pe care-l considera al doilea, după Constantin
Brâncuşi, în sculptura modernă. O parte din lucrări (în lemn şi piatră) sunt deţinute de
Lucian Avramescu şi vrea, pe unele dintre ele, să le expună la Sângeru. De unde
atâta disponibilitate pentru obşte? „Vreau să las în urma mea lucruri trainice“,
spunea, fără ocolişuri şi oarecum indiferent la însemnătatea gestului pentru toţi
ceilalţi, poetul Avramescu în Revista Lumea Satului, nr. 7, aprilie 2013.
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.

Tot în partea de sus a Sângerului (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.
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În faţa Căminului cultural, se ridică un Monument al eroilor din Sângeru,
având ca simbol vulturul şi o inscripţie: „În amintirea eroilor din Sângeru, căzuţi pe
câmpul de luptă pentru apărarea patriei. Pioasă amintire” şi lista cu numele a 87
eroi locali.

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 Sângeru care în martie
1907 s-au răsculat... pentru pământ şi libertate. 1907-1957”.
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În 1971, pe faţada şcolii generale din Sângeru s-a montat o „placă
centenară”, care reprezintă un gest necesar, deşi nu exprimă realitatea, şcoala
începându-şi activitatea, după cum am văzut, din 1838 (deci împlinise atunci 133 de
ani).
Cultura şi arta
Biblioteci – total - număr
Biblioteci publice - număr

2013
3
1

2014
3
1

2015
3
1

2016
3
1

2017
3
1

2018
3
1

2019
3
1

Volume existente în biblioteci –
15780 15923 15844 16034 16034 16034 16034
numǎr
433
440
489
495
500
470
465
Cititori activi la biblioteci – numǎr
2713
2854
2425
2397
2580
2474
2387
Volume eliberate – numǎr
1
1
1
1
1
1
1
Personal angajat în biblioteci
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A

Obiecte de patrimoniu pe teritoriul comunei Sângeru
Monumente şi situri clasate. In lista monumentelor istorice 2015, în comuna
Sângeru se găsesc 9 poziţii cu situri, ansambluri şi monumente de arhitectură:
Nr. crt.
LMI

Cod LMI

Denumire

Adresa

Datare

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE – COMUNA SINGERU, JUDETUL PRAHOVA
693

PH-I-II-a-A-16606

Curtea Boierilor Bozianu

Nr.85

1793

694

PH-II-m-A-16606.01

Conacul Bozianu

Nr.85

1793

695

PH-II-m-A-16606.02

Bierica Sf. Andrei

Nr.85

1793
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696

PH-II-m-A-16606.03

Turn Clopotnita

Nr.85

1793

697

PH-II-m-A-16606.04

Zid Incinta

Nr.85

1793

1049

PH-IV-m-B-16924

Cruce de Pomenire,
din piatra

1050

PH-IV-m-B-16925

Cruce de Pomenire,
din piatra

In centrul satului, la
margine drumului
spre scoala
In partea de est a
satului, pe marginea
drumului spre Salcia
si Lapos

sec.XVIII

1847

SITURI ARHEOLOGICE – REPERTORIUL ARHEOLOGIC NARIONAL (RAN)

135253.02

-

Asezarea Santana de Mures
de la Singeru – La CAP. In
curtea fostului CAP

com. Singeru

Epoca
migratiilor

135306.01

PH-I-s-B-16217

Cetatea Latene de la Tisa.
Cetatea dinspre Marlogea

com. Singeru

Latene/
sec.IV a.Chr.sec. I p.Chr

OBIECTIVE, ELEMENTE NATURALE, CU REGIM DE PROTECTIE PERMANENT

Nr.

Identificare

Suprafata
(ha)

1

Rezervatie geologica – ocan de sare – situata langa satul Tisa

0,5

2

Rezervatie hidrologica – gropi cu sare si izvoare cu apa sarata – situata langa
satul Singeru

0,2

3

Rezervatie hidrologica – izvor cu apa sarata – situata langa satul Miresul Mic

0,25

4

Rezervatie naturala peisagistica “Rapa Dracilor”

1

Stejar Secular (Quercus robur) in varsta de peste 200 de ani,
5
situat in curtea scolii din satul Butuci (1 exemplar)
Tei seculari (Tilia tomentosa) cu varsta de 150-200 de ani
6
– arbori de aliniament in satul Singeru (7 exemplare)
Sursa: https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-PH.pdf

-

3.13. Sănătate
Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea
stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea
nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale.
Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de
organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului
de finanţare a activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de
sǎnǎtate.
Asigurarea serviciilor medicale în comuna Sângeru s-ar putea face prin
intermediul celor două cabinete medicale individuale, din pacate însa, momentan
activeaza un singur medic de familie. La nivelul comunei funcţionează un cabinet
stomatologic şi un punct farmaceutic care împreună deservesc nevoile sanitare ale
populaţiei comunei Sângeru.
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Tabelul nr. 11: Situaţia sistemului de sănătate din comună
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SĂNĂTATE
Medici de familie-proprietate publică-număr

1

-

-

-

-

-

-

Medici de familie-proprietate privată -număr

-

1

1

1

1

1

1

Personal mediu sanitar-sector publicpersoane

2

-

-

-

-

-

-

Personal mediu sanitar-sector privatpersoane

2

3

3

3

2

2

2

Stomatologi -sector privat-

1

1

1

1

1

1

1

Farmacisti - sector privat-

-

-

-

1

1

1

1

Cabinete medicale individuale (de familie) sector public

2

-

-

-

-

-

-

Cabinete medicale individuale (de familie)sector privat

-

1

1

1

1

1

1

Cabinete stomatologice - sector privat

-

1

1

1

1

1

1

Farmacii/puncte farmaceutice - sector privat

1

1

1

1

1

1

1

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

3.14. Asistenţǎ socialǎ
Asistenţa socială desemneaza un asamblu de institutii, programe, masuri,
activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor,
comunitatilor, cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate, care datorita unor
motive de natura economica, socio-culturala, biologica sau psihologica nu au
posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de
viata.
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si actiuni
realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in
vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si
protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si
promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile
administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice
publice ori private, in conditiile actelor normative in vigoare.
Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale – Legea
292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile tinta, precum
si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei Aociale, este in
acord cu principiile si politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in
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sens mai larg, cu principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de
fiinta umana si drepturile ei inalienabile.
Sistemul National de Asistenţă Socială Reprezinta ansamblul de institutii si
masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale,
colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau
inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera
marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunitatilor.
Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala,
cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii
capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea
calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.
Serviciul de asistenţǎ socialǎ este organizat în cadrul primǎriei ca serviciu
distinct.

3.15. Agricultură
Condiţiile geografice şi climaterice ale zonei au determinat locuitorii sǎ
practice o serie de activitǎţi predominant agricole cum ar fi: cultura pomicolǎ,
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
Fondul funciar al comunei pe categorii de folosinţǎ se prezintǎ în tabelul
urmǎtor, astfel:
Tabelul nr. 12. Fondul funciar al comunei SÂNGERU la nivelul anului 2022
Agricultura
Suprafaţa arabilǎ - ha
Suprafaţa – pǎşuni – total - ha
SUPRAFATA
AGRICOLA

2022
598
1.348

Suprafaţa –fâneţe– ha

415

Suprafaţa – vii şi pepiniere viticole

40

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole – ha

95

Total suprafaţǎ agricolǎ

2.496

Suprafaţa cu pǎduri – total – ha

1.109

Suprafaţa cu ape/bǎlţi - total – ha
SUPRAFATA
NEAGRICOLA Suprafaţa ocupatǎ cu construcţii - total – ha
Suprafaţa – cǎi de comunicaţii şi cǎi ferate - total –
ha

49
170
71
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Suprafaţa –terenuri degradate şi neproductive- total –
ha
Total suprafaţǎ neagricolǎ
TOTAL

95
1.494
3.990

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

Pentru Comuna Sângeru, strategia dezvoltării agriculturii trebuie să aibă în
vedere:
- integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de
depozitare, transport;
- refacerea efectivelor de animale pentru satisfacerea în parte a cerințelor
populației;
- realizarea securității alimentare;
- distribuție și comercializare, corespunzător cerințelor de consum.

Grafic 6. Ponderea terenurilor agricole şi neagricole din suprafaţa totală a
comunei Sângeru la nivelul anului 2022

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

Grafic 7. Situaţia terenurilor neagricole în comuna Sângeru , în anul 2022

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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Viticultura şi pomicultura
În comuna Sângeru sectorul viticol şi pomicol este foarte dezvoltat şi poate
reprezenta o oportunitate pentru locuitorii comunei.
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 Sângeru agroturismul.
Zootehnia
Referitor la creşterea animalelor, comuna analizată prezintă o concentrare
însemnată a ovinelor şi bovinelor, 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.
Principala preocupare este de creştere a ovinelor, a bovinelor şi în secundar
creşterea păsărilor (găini, gâşte, raţe, curci) şi porcilor. Preocupările zootehnice ale
locuitorilor comunei Sângeru, nu au avut şi nu au caracter industrial, ci mai degrabă
unul de tip gospodăresc materializat în creşterea a 1-2 bovine, 1-2 porcine, 7-8
ovine, 10-15 găini, 7-8 raţe, 4-6 curci etc.
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.
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
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agricole. În cazul majorităţii populaţiei ce practică o activitate agricolă în perimetrul
propriilor gospodării, se utilizează gunoiul de grajd ca şi îngrăşământ.
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
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 Sângeru 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.
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 si la
creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă.
Activitatea industrială din cadrul comunei Sângeru 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 Sângeru 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 societăţi comerciale care
desfăşoară activităţi precum: I I MATEI LUCIA – Magazin; SC DUPLEX FLORIN
114
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

ŢAPU – Magazin; PFA ŞERBAN

STELUAN

– Magazin, II IONUŢ CRISTINEL

RADU GHE – Magazin, SC FLORSYL SRL – Magazin, SC MAREŞ GINA SRL –
Magazin, PFA CRISTACHE ION – Magazin, PFA ŢAPU MARILENA – Magazin, PFA
CIOCEANU LUCIA – Magazin, PFA AVRAM

ELENA LILIANA – Magazin, SC

ANDREI FLORIN SRL – Magazin, SC DRACULA IMPEX SRL – Magazin, PFA
BĂLĂCEANU CĂTĂLIN –CONSTANTIN – Magazin, PFA DEDU VIOREL – Magazin,
II CEAUŞ ION – Magazin, PFA BARBU DUMITRU – Magazin, PFA ŞOLDEA GHE
ION – Magazin, SC AGROVIC COM SRL

– Magazin, PFA ŢARINA FELIX –

Magazin, SC BOMARI COM SRL – Magazin, IF BALEA ELENA – Magazin, PFA
ISTRATE CLAUDIA IONELA

– Magazin, PFA VLAD AURELIAN – Magazin, II

TĂTARU GABRIELA – Magazin, PFA BRAŞOV SILVIA – NICULINA – Magazin, SC
MONDOPRACTIC SRL – Magazin, II ILEANA GEORGETA – Magazin, II ISTRATE
C CONSTATIN FLORIN – Magazin, PFA MÂRZEA MARCEL – Magazin, SC AGER
LIQUID SRL – Benzinărie, SC SPAŢIAL SRL – Discotecă, SC FULL TRANS SRL –
Transport, SC BIAROL UNIVERSAL SERV SRL – Servicii. (Sursa: Fisa Localitaţii
Sangeru- 2022 si https://www.listafirme.ro/prahova/SÂNGERU/o1.htm)
Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei SÂNGERU, pe
termen lung şi mediu sunt:
- dezvoltarea infrastructurii de bazǎ;
- relansarea turismului în general;
- creşterea potenţialului economic
- îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;
- valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;
- creşterea competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în industrie, investiţii şi
în special în agriculturǎ;
- stimularea spiritului întreprinzǎtor;
- protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului natural;
- energie electricǎ (modernizatǎ pe stâlpi de beton şi iluminat stradal);
- asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în
localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);
- reabilitarea drumurilor;
- telefonia (vodafone).
Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ
prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea
teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori–
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microîntreprinderi, dar mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie
susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ şi
valorificǎ resurse naturale locale.

3.17. Turism
Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ
expansiune în ultimele decenii. Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti
cautǎ odihnǎ și relaxare, alţii aventurǎ, unii turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti
vor sǎ descopere locuri noi sau sunt interesaţi de obiectivele cultural - istorice sau de
manifestǎrile culturale. Refacerea sǎnǎtǎţii se numarǎ de asemenea, printre
motivaţiile turistice frecvent întâlnite.
Nu exista amenajari pentru potentiali turisti din centrele urbane invecinate
(Campina, Ploiesti).
Comuna

Sângeru

dispune

de

un

cadru

natural

deosebit

datorita

ampasamentului in zona colinara a dealurilor subcarpatice. Principalele resurse
locale ce pot revitaliza sectorul turistic sunt :


Produse agricole:
- produse lactate - in comuna fiind numerosi crescatori de bovine si ovine
- fructe



Zone cu potential turistic:
- izvoarele cu ape sarate, situat in zona Miresu Mic si Piatra Micǎ;
- fosta ocna de sare, din zona satului Tisa;
- Rapa Dracilor, din zona Miresu Mic;



Mestesuguri traditionale:
- prelucrarea lemnului - tamplarie specifica localǎ;



Paduri de foioase si conifere - proprietate de stat si proprietate

privatǎ.
Comuna Sângeru mai dispune si de numeroase obiective de atractie
turisticǎ. Principalele obiective istorice sunt:


Muzeul Pietrei;



Muzeul Sǎtesc;



Conacul boierilor Bozianu;



Biserica Sfantu Andrei – 1973.

Evenimente oganizate in comunǎ:


Targul traditional anual Pobreajen (6 august).
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DEZVOLTARE REGIONALĂ

În plan intern, Consiliul Local Sângeru, promoveazǎ dezvoltarea economico socialǎ, ştiinificǎ şi culturalǎ durabilǎ optimǎ a teritoriului cu respectarea autonomiei
şi a atribuţiunilor comunei, dar în corelare cu programulşi planul regional, în reţele de
dezvoltare policentricǎ.
1. Întǎrirea şi extinderea cooperǎrii cu instituţii şi organizaţii internaţionale şi
regionale;
2. Dezvoltarea economicǎ sustenabilǎ şi sprijin pentru IMM-uri;
3. Creşterea competitivitǎţii şi a convergenţei intra-regionale în privinţa
actului administrativ.
4. Creşterea atractivitǎţii turistice şi implicit dezvoltarea serviciilor turistice în
comunǎ.
Turismul pentru orice aşezare constituie o alternativǎ pentru zonele
defavorizate sau pentru cele afectate de restructurare şi somaj. Valoarea
potenţialului turistic al judeţului Prahova şi stadiul actual de valorificare insuficient
exploatat, permite conturarea unor direcţii de dezvoltare.
Concluzia: Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor
oferite, la nivelul zonei există posibilităţi multiple de a se investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de
agrement. De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul.
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la
nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism.
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3.18. Administraţia publicǎ

Foto: Sediu Primărie Comuna Sângeru
Conducerea Primăriei Comunei Sângeru este reprezentată de către domnul
Primar Radu Gheorghe, împreună cu domnul Viceprimar Țapu Daniel şi Secretar
Stăiculescu Maria.
Primǎria Comunei Sângeru este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare, OUG 57/2019 şi în conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local
Sângeru privind aprobarea organigramei, a numǎrului de posturi şi a statului de
funcţii ale aparatului propriu de specialitate. Primarul, viceprimarul, secretarul,
împreunǎ cu aparatul propriu de specialitate constituie o structurǎ funcţionalǎ cu
activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria Comunei Sângeru care aduce la îndeplinire
hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivitǎţii locale. Consiliul Local Sângeru, prin primǎria comunei realizeazǎ
atribuţiile conferite de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile
şi completǎrile ulterioare, OUG 57/2019.
Aparatul de specialitate al primarului cuprinde posturi, şi este structurat
astfel:


Primar;



Viceprimar (1);

118
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027



Secretar general al comunei (1);



Expert local pe problemele romilor (1);



Consilier personal (1);



Sef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţa (1);



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



Cămin cultural - Biblioteca Comunală (1);



Arhitect sef (1);



Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului (1);



Compartiment Poliție Locală; (5)



Compartiment Audit (1);



Compartiment Agricol Și Cadastru (3);



Biroul Financiar-Contabil (7);



Compartiment Administrație locală (2);



Compartiment Resurse Umane (1);



Compartiment Asistenta Sociala (40)



Compartiment Întreținere (1);



Compartiment Pază (1);

ORGANIGRAMA COMUNEI SÂNGERU

Sursa: date furnizate de Primaria comunei SÂNGERU
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Consiliul Local Sângeru este format din 15 consilieri locali. În urma alegerilor
desfășurate în anul 2020, componența Consiliului Local Sângeru arată astfel:


9 consilieri PSD;



6

consilieri

PNL;

(conform

datelor

prelucrate

de

pe

site-ul

http://www.primaria-SÂNGERU.ro)
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 Sângeru şi al angajaţilor
primăriei.
Potrivit legii, primăria comunei Sângeru îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii:
 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.
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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
Sângeru 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 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).
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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 2022-2027.
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
SÂNGERU
1.DEZVOLTARE
ECONOMICĂ

2. DEZVOLTARE
INFRASTRUCTURĂ

3.CREŞTEREA
ATRACTIVITĂŢII

Creare locuri de muncă

Competitivitate

Cultural

Programe de formare
profesională

Confort social

Agrement

1. Viaţa economică a comunei Sângeru, trebuie revigorată şi dezvoltată în
toate domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
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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 SÂNGERU 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.
Modernizarea continuă a drumurilor locale existente, care să permită accesul
cetăţenilor la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu apă potabilă şi
gaze naturale a satelor din comuna Sângeru, prin modernizarea 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 Sângeru.
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.
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Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a
riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Sângeru, 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 Sângeru 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 – 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

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;
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
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întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;
11.Accesarea Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondului
European pentru Pescuit pentru proiectele de
investiţii.

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:
Sângeru, ca reşedinţă de comună;
2. Existenţa unor legǎturi directe între
comuna Sângeru şi municipiul Ploieşti;
3. Cǎi de acces;
4. Comuna Sângeru face parte din
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Plaiuri
Prahovene.
5. Gospodăriile racordate la reţeaua
electrică în procent mare;
6. Procent mare din străzi asfaltate;
7. Existenţa reţelelor de cablu TV în
comuna SÂNGERU;
8. Existenţa infrastructurii de telefonie
mobilă şi fixă în comuna SÂNGERU în
procent mare;
9. Reţea de iluminat public;
10.Eforturi ale autoritǎţilor locale de
aplicare riguroasǎ a legislaţiei privind
protecţia mediului;
11.Dezvoltarea reţelei de operatori de
transport particulari, în judeţ;
12.Existenţa
alimentǎrii
cu
apǎ,
electricitate;
13.Existenţa unităţilor medicale umane.
14.Alimentarea cu gaze naturale a satelor
componente

OPORTUNITĂŢI

1. Toate localităţile duc lipsǎ de spaţii verzi
amenajate şi plantaţii de protecţie;
2. Dezinteresul agenţilor economici pentru
protejarea mediului şi creşterea calităţii
acestuia;
3. Inexistenţa sistemului de canalizare;
4. Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
5. Slabǎ diversificare a societăţilor în
domeniile industriei uşoare şi alimentaţiei;
6. Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare
a apelor uzate;
15.Colectarea neselecţionatǎ a deşeurilor, în
vederea reciclǎrii, refolosirii, recuperǎrii sau
valorificǎrii lor;
7. Interesul scăzut al agenţilor economici în
protecţia mediului înconjurător;
8. Educaţia ecologică este superficială;
9. Insuficienta preocupare a agenţilor
economici în recuperarea şi refolosirea
ambalajelor.
10.Infrastructura de transport slab dezvoltată;
11.Colectarea şi depozitarea deşeurilor în
locuri care nu respectă legislaţia europeană
de mediu;
12.Dotarea
necorespunzătoare
cu
echipamente;
13.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. Poiecte pentru canalizare ce pot fi
depus;
2. Modernizarea drumurilor comunale;
3. Extinderea şi modernizarea trotuarelor
în comună;
4. Extinderea reţelei de canalizare şi a
staţiei de epurare în paralel cu realizarea
unor proiecte integrate de 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

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 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;
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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.

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. Forţǎ de muncǎ disponibilǎ;
5. Existenţa
reţelelor
de
comunicaţii
(telefonie, internet, cablu);
6. Obţinerea produselor ecologice prin
existenţa potenţialului;
7. Potenţial de dezvoltare a turismului în
zonă
8. Spaţii şi terenuri disponibile pentru
dezvoltǎri antreprenoriale;
9. Existenţa în localitate a agenţilor
economici, care ajutǎ la dezvoltarea
localitǎţii şi la crearea de noi locuri de
muncǎ.
10.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. lipsa unui management calitativ la nivelul
afacerilor mici;
4. inexistenţa unor forme de promovare a
comunei pentru creşterea numǎrului de
turişti pe teritoriul acesteia;
5. Infrastructura deficitară de asistenţă
pentru afaceri;
6. Lipsa investiţiilor străine;
7. lipsa canalelor de colectare a produselor
agricole;
8. Absenţa implementării sistemului de
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;
9. Informarea succintă cu privire la normele
europene;
10.Absenţa implementǎrii sistemului de
calitate în cadrul proceselor de producţie şi a
produselor;
11.Venituri mici ale populaţiei;
12.Informarea succintǎ cu privire la normele
europene;
13.Folosirea unor tehnologii vechi, cu
productivitate
şi
eficienţǎ
economicǎ
scǎzutǎ;
14.Inexistenţa unor contacte mai strânse
între administraţie şi agenţii private;
15.Scǎderea nivelului de pregǎtire al
resurselor umane;
16.Spirit antreprenorial local redus;
17.Lipsa unui sistem informaţional adecvat
susţinerii activitǎţilor din toate ramurile
economiei, în vederea diversificǎrii gamei
serviciilor şi activitǎţilor productive;
18.Lipsa unor investiţii economice de tip
parteneriat public – privat;
19.Lipsa unei strategii de marketing local şi
insuficienta promovare a produselor şi
serviciilor locale.


OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

1. Dezvoltarea şi diversificare serviciilor
productive;
2. Fenomenul migratoriu pozitiv dinspre
mediul urban spre comunitatea din Sângeru;

1. Legislaţia în continuă schimbare;
2. Oferte de creditare greu accesibile
(garanţii mari);
3. Numărul în scădere a populaţiei active.
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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;
12.Asistenţă financiară din partea Uniunii
Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi
FEP;
13.Încheierea de parteneriate a autorităţilor
locale, cu investitori locali sau străini.

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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4. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existenţa unităţilor şcolare;
2. Suficienta cuprindere a preşcolarilor prin
existenţa grădiniţelor;
3. Existenţa căminului cultural, şi a unei
biblioteci;
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. Implementarea programelor de integrare
a copiilor de etnie în unitǎţile învǎţǎmantului
obligatoriu;
8. Majoritatea locuitorilor comunei au un
nivel ridicat de pregătire şcolară şi
profesională;
9. Management şcolar adecvat în unitǎţile
de învǎţǎmant public;
10. Reducerea numǎrului de elevi ce revin
la un cadru didactic;
11. Spiritualitatea
creştin-ortodoxă
din
comună este reprezentată printr-o parohie.
12. Autoritǎţi locale deschise, interesate de
procesul educativ

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.
8. Sistem educaţional incomplet – nu existǎ
programe de pregǎtire pe tot parcursul vieţii;
9. Scǎderea nivelului de pregǎtire al
resurselor umane;
10. Gradul de acoperire relativ ridicat a
posturilor didactice din şcoli cu cadre
suplinitoare;
11. Dotǎri
limitate
care
sǎ
sprijine
performanţa şcolarǎ;
12. Inexistenţa unor programe educative
pentru populaţie;
13. Inexistenţa unor programe de tipul a
doua şansǎ;
14. Spaţii de joacǎ pentru copii insuficiente;
15. Inexistenţa unui centru de excelenţǎ
pentru copii cu rezultate bune;
16. Lipsa mǎsurilor privind prevenirea
abandonului şcolar.

OPORTUNITĂŢI

AMENINTARI

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 căminului cultural;
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.
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5. RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Populaţie stabilă în Comuna Sângeru în
număr de 5.478 (la 1 iulie 2021) din care
2.783 de sex masculin şi 2.695 de sex
feminin;
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. Personal calificat la nivel de primǎrie;
5. Transpareţta
funcţionǎrii
sistemului
instituţional pentru fiecare angajat
6. Specialişti în domenii variate de activitate
cum ar fi: agricultură, silvicultură şi pescuit, în
industrie şi construcţii precum şi în sectorul
terţiar;
7. Rata de activitate şi de ocupare ridicate;
8. Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
9. Forţa de muncă poartă amprenta
caracteristicilor economiei rurale predominant
agricole
10.Număr relativ redus al persoanelor inapte
de muncă;
11.Nivel al şomajului mai redus;
12.Infracţionalitatea extrem de redusă în
comună.
13.Se acordǎ mare atenţie seviciilor sociale;
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.
7. Capacitatea financiarǎ relativ scǎzutǎ a
locuitorilor zonei;
8. Sporul natural negativ influenţeazǎ
dezvoltarea viitoare a comunei prin tendinţa
de îmbǎtranire a populţiei şi scǎderea forţei
de muncǎ;
9. Lipsa unor locuri de muncǎ în domeniul
activitǎţilor productive şi a serviciilor;
10.Numǎr destul de mare al populaţiei
dezocupate;
AMENINTARI

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;
7. 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.
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CAPITOLUL 4. Strategia de dezvoltare propusă
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 Sângeru, 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 SÂNGERU 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 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
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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
Sângeru 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

V.

Analiza generală a comunei

VI.

Politica locală actuală la nivelul comunei Sângeru

VII. Strategie dezvoltare
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Analiza următoare evidențiază răspunsurile celor 50 de respondenți la nivelul
ȋntregii comune Sângeru. Rǎspunsurile din graficele următoare sunt punctul de
pornire al prezentei Strategii de Dezvoltare Locală, dorințele locuitorilor fiind unul
dintre cei trei vectori care stabilesc direcțiile de dezvoltare pentru perioada 2022 2027. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt prezentate rǎspunsurile respondenților din
ȋntreaga comunǎ, fiecare grafic va fi analizat separat.
Infrastructura de transport și de utilități este primul punct pe care ȋl vom
analiza. Situaţia actuală a drumurilor este considerată foarte gravă de către 53%
dintre locuitori. Lipsa fondurilor pentru investiţii ce au marcat ultimii ani a dus de
asemenea la agravarea situaţiei drumurilor existente pe raza comunei.

Ṣi în ceea ce priveṣte infrastructura de utilităţi observăm un grad ridicat de
nemulţumire a cetăţenilor, cauzat de lipsa totală a sistemelor de alimentare cu apă
sau gaze. 34% dintre cei chestionaţi doresc extinderea reţelei de apă, iar 93%
doresc înfiinţarea reţelei de gaze în localitatea Sângeru.
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Strâns legate de lipsa reţelei de alimentare cu apă ṣi gaz este ṣi lipsa apei
calde în locuinţe. Aceasta este consdierată a fi o problemă foarte gravă de către 42%
dintre locuitori. Căldura în locuinţe nu este o problemă decât pentru 43% dintre
cetăţeni. Răspunsurile favorabile la această întrebare se datorează dotărilor cu sobe
ale gospodăriilor. Mare parte a locuinţelor din Sângeru au fie centrale pe lemne, fie
încălzire prin sobe din teracotă cu lemne/gaze.

Aproximativ 53% dintre respondenţi resimt lipsa canalizării drept o problemă
foarte gravă iar 38% gravă. Din acest motiv Strategia de Dezvoltare Localǎ pentru
perioada 2022 - 2027 ȋși propune ca prioritate executarea și punerea ȋn funcțiune a
rețelei de canalizare și a statiei de epurare, tratare a apelor reziduale, deoarece
existenţa utilităţilor sporeṣte condiţiile în care locuitorii comunei Sângeru îṣi
desfăṣoară activităţile zilnice. Modernizarea ṣi dotarea comunei cu utilităţi poate spori
pe termen mediu ṣi lung numărul persoanelor interesate să investească în comuna
Sângeru.
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Reţeaua de iluminat public stradal satisface nevoile a 80% din populaţie.
Existenţa celor 20% dintre locuitori care nu sunt mulţumiţi de acest aspect al
infrastructurii de utilităţi este cauzat de necesitatea modernizării reţelei ṣi de faptul că
sunt necesare lucrări pentru introducerea sistemelor ecologice. Sunt de asemenea
necesare lucrări de extindere şi modernizare (panouri fotovopltaice) a reţelei
existente, cauzate de faptul că viteza de dezvoltare a zonei rezidenţiale depăṣeṣte
capacitatea autorităţilor locale de extindere a reţelelor de utilităţi existente.

Starea actualǎ a comunei din punct de vedere al curǎțeniei localitǎții și al
mijloacelor de transport ȋn comun este bunǎ, 53% dintre locuitori fiind mulţumiţi de
curăţenia din localitate ṣi 50% de mijloacele disponibile pentru deplasare prin
transportul în comun.

137
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

Un grad ridicat de mulţumire se poate observa ṣi în ceea ce priveṣte
protecţia mediului. Măsuri suplimentare pentru împiedicarea deversărilor ilegale pe
sol ce duc la poluarea pânzei freatice sunt recomandate pentru perioada următoare.

Atât din punct de vedere al mijloacelor de petrecere a timpului liber pentru
copii, cât și pentru adulți, 74% respectiv 70% dintre respondenți considerǎ
insuficiente spațiile amenajate la ora actualǎ.

Numǎrul insuficient al locurilor de muncǎ disponibile la nivelul comunei
Sângeru duce la un numǎr mare de șomeri, de persoane asistate social și de
persoane care beneficiazǎ de ajutoare pentru cǎldurǎ ȋn timpul anotimpului rece.
Lipsa locurilor de muncǎ produce o stare de nemulțumire populației și este
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consideratǎ o problemǎ foarte gravǎ și gravǎ de cǎtre 46%, respectiv 33% dintre
locuitori. Numǎrul mare de persoane sărace din comunǎ este alarmant pentru 90%
dintre locuitori.

Infrastructura educaționalǎ acoperǎ ȋn prezent nevoile populației. Atât starea
școlilor și a grǎdinițelor, cât și numǎrul unitǎților de ȋnvățământ aflate pe raza
comunei SÂNGERU au dus la rǎspunsuri pozitive ale respondenților. Peste 53%
dintre cei chestionați sunt mulțumiți așadar de clǎdirile și dotǎrile actuale ale
infrastructurii educaționale.
Amplasarea geograficǎ a comunei, face ca inclusiv accesul copiilor la
unitǎțile de ȋnvǎțǎmânt sǎ fie unul relativ facil. 52% dintre respondenți sunt multumiți
de numărul de unităţi de învăţământ existente pentru preșcolari, iar 61% dintre
respondenţi consideră numărul actual al ṣcolilor existente în comuna Sângeru ca
fiind suficient. Necesitatea achiziționării unui microbuz școlar de cǎtre Primǎria
Sângeru este justificatǎ de răspunsurile celor 63% dintre locuitori, care considerǎ
accesul copiilor spre unităţile de învăţământ ca fiind o problemă gravǎ sau chiar
foarte gravǎ.
Siguranţa străzii mulţumeṣte nevoile actuale ale majorităţii locuitorilor (52%).
Prezenta Strategie propune ca proiect pentru creṣterea nivelului de siguranţă pe
străzi introducerea de sisteme video pentru monitorizarea drumurilor comunale.
În plus, în colaborare cu lucrătorii postului de poliţie comunală Sângeru, se
pot crea campanii de educare ṣi informare a cetăţenilor ṣi în special a minorilor din
localitate, pentru prevenirea fenomenului infracţional.
Numărul extrem de redus al unităţilor sanitare ṣi a serviciilor sanitare
disponibile pe raza comunei Sângeru, distanţa mare faţă de cel mai apropiat spital,
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lipsa dotărilor corespunzătoare pentru servicii medicale de urgenţă face ca 72%
dintre respondenţi să considere situaţia actuală a spitalelor (a serviciilor medicale) ca
fiind gravă sau foarte gravă.
Relaţia dintre autorităţile publice locale ṣi cetăţeni este considerată bună de
către 98% dintre locuitori. Acest lucru arată o deschidere a autorităţilor pentru
comunicarea cu cetăţenii, pentru rezolvarea problemelor comunităţii.

Fondul locuibil actual ṣi starea locuinţelor de pe raza comunei Sângeru este
mulţumitor pentru 47% dintre cei chestionaţi.
Prezentul studiu a avut ca scop, pe lângă identificarea dorinţelor ṣi nevoilor
de dezvoltare ale locuitorilor, ṣi depistarea gradului de mulţumire pe care aceṣtia îl au
faţă de propria ocupaţie, nivel de trai, faţă de propria locuinţă. În următoarele grafice
sunt prezentate rezultatele obţinute la nivelul comunei Sângeru:
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În ceea ce priveṣte elementele externe mediului familiar, observăm de
asemenea un grad ridicat de mulţumire al cetăţenilor din Sângeru. Peste 90% dintre
respondenţi au răspuns că sunt mulţumiţi atât de vecinii pe care îi au, cât ṣi de
activitatea primăriei ṣi de comuna Sângeru per ansamblu.
Pentru identificarea situaţiei actuale a imaginii autorităţilor Publice Locale din
comuna Sângeru, respondentilor le-au fost adresate trei intrebări. Scopul a fost
identificarea eventualelor necesităţi de întărire a capacităţii administrative ṣi
îmbunătăţirea relaţiilor ṣi a fluxului de informaţii între Primărie ṣi cetăţenii din
Sângeru.
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În ultimul an 46% dintre cei chestionaţi au fost nevoiţi să apeleze la instituţia
Primăriei pentru a rezolva diverse probleme. Dintre aceṣtia 7% nu au fost mulţumiţi
de modul în care au fost trataţi de angajaţii din Primărie. Acesta este motivul pentru
care prezenta Strategie propune soluţii inclusiv pentru întărirea capacităţii
administrative, pentru formarea personalului din Primărie ṣi pentru dezvoltarea
comunicării în cadrul instituţiei.
Fiind o comunitate foarte mică cu o populaţie redusă, locuitorii au drept
principală sursă de informaţie privitor la noutăţi din comunitate sau acţiuni întreprinse
de Primărie vecinii. Pe locul doi se situează la egalitate sediul Primăriei ṣi edilul
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comunităţii, primarul. Faptul că 26% dintre locuitori au drept sursă de informare
primarul este un lucru foarte bun pentru imaginea Primăriei ṣi pentru modul în care
comunicarea are loc în comuna Sângeru.
Scopul principal al prezentului studiu a fost identificarea direcţiilor de
dezvoltare, aṣa cum sunt ele percepute de către locuitori. Întrebarea „ce vă doriţi cel
mai mult de la autorităţile locale?” a fost o întrebare deschisă, fără variante de
răspuns, tocmai pentru a nu influenţa alegerile cetăţenilor. Toate răspunsurile din
chestionare au fost centralizate, ierarhizate în funcţie de gradul de repetabilitate ṣi
expuse în graficul următor.
La dorinţa autorităţilor publice locale, în chestionar au fost introduse întrebări
care au avut ca scop stabilirea gradului de prioritate al proiectelor. Rezultatele
chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt sintetizate mai jos:
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Nr.
crt

Întrebarea

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

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire sediu nou Primarie
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare
sistem
de
iluminat
public
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Punere
in
siguranta
a
sectorului de drum comunal
situat in satul Tisa, punctul
Dinu-Draghici
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Infiintare
retea
de
gaze
naturale pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizarea unui sistem integrat
privind dotarea cu mijloace de
alarmare si interventie pe
localităti
si
centralizarea
datelor la punctul de comandă
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizarea unei grădiniţe cu
program
prelungit
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Punere
in
siguranta
a
sectorului de drum DC 71,
punctul Bălăceni, sat Miresu
Mic pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Reparatii si modernizare DC
71, pana la granita cu comuna
Călugăreni pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de

59

18

8

11

3

1

83

17

-

-

-

-

55

34

7

4

-

-

65

35

-

-

-

-

70

22

5

3

-

-

50

34

16

-

-

-

38

23

20

16

3

-

58

39

3

-

-

-

63

27

8

2

-

-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Infiintare a unui parc pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare bază sportivă
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Cresterea eficientei energetice
si gestionarea inteligentă a
energiei in cladirile publice
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modenizare drumuri de interes
local
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizare sistem de canalizare
şi staţie de epurare a apelor
uzate în comuna SÂNGERU,
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Extindere canalizare în satele
componente
comunei
SÂNGERU, pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Proiectare si extindere sistem
de alimentare cu apa în satele
componente pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire rigole carosabile
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Proiectare şi construire sală de
sport
multifuncţională
în
comuna SÂNGERU prin CNI
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Formare profesională pentru
personalul din aparatul de
specialitate al primarului în
perspectiva dezvoltării comunei
SÂNGERU?
Cât
de
important

48

30

16

5

1

-

45

15

27

13

-

-

46

16

24

14

-

-

77

20

3

-

-

-

65

30

3

2

-

-

52

21

13

6

5

3

70

23

7

-

-

-

59

41

-

-

-

-

42

31

16

9

2

-

36

25

19

11

9

-
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

consideraţi că este proiectul de
Refornarea si digitalizarea
autorItaţii publice si a unitaţilor
de
învaţamant
si
implementarea conceptului de
smart city/smart village prin
achiziţia
si
punerea
în
funcţiune a unor pachete tic
integrate
menite
sa
eficientizeze si sa digitalizeze
interacţiunea cu publicul si cu
mediul
de
afaceri,
sa
informatizeze fluxurile de lucru
în mediul organizaţional, sa
eficientizeze
procesele
birocratice instituţionale pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Achiziţionare
GIS
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Intocmire/actualizare PUG în
comuna
SÂNGERU
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionare de tablete şi
dispozitive electronice pentru
învăţământ
în
comuna
SÂNGERU pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Implementare
sistem
de
monitorizare și supraveghere
video a comunei în perspectiva
dezvoltării comunei SÂNGERU?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Înființare
a
Registrului
Electronic
National
Al
Nomenclatoarelor
Stradale
(RENNS) din SÂNGERU pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de .
Implementare a Registrului
Agricol National (RAN) pe raza
U.A.T.
SÂNGERU
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important

36

29

21

9

3

2

52

31

17

-

-

-

65

24

11

-

-

-

61

28

10

1

-

-

40

15

24

12

6

3

37

43

14

6

-

-

56

23

18

2

1

-
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

considerati că este proiectul de
Înființare trotuare și dispozitive
preluare ape pluviale raza
comunei SÂNGERU pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Realizarea de parteneriate în
vederea dezvoltării comunei
din punct de vedere economic,
social şi sportiv pentru Comuna
SÂNGERU?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Înființare a unui târg comunal
pentru desfacerea produselor
agricole si a celor de origine
animala
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Lucrari
de
înregistrare
sistematica
pe
sectoare
cadastrale
in
cadrul
programului
national
de
cadastru si carte funciara
(intabularea străzilor) pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Proiectare si construire sală
multifunctionallă
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionarea de mobilier
stradal (băncuţe, coşuri de
gunoi, ghivece cu flori) pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Încurajarea
şi
susţinerea
populaţiei active în vederea
participării la cursuri de
calificare şi reconversie social
sustinute de furnizorii de
formare profesională pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construire
centru
de
desfăşurare activităţi didactice
de tip “Şcoala după şcoală”

32

25

24

14

3

2

80

10

7

3

-

-

41

33

18

5

3

-

53

27

15

5

-

-

39

40

7

5

6

3

61

37

2

-

-

-

38

21

26

15

-

-
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizare
centru
civic
SÂNGERU pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Construirea si dotarea unui
centru
pentru
gestionarea
situaţiilor
de
urgenţă
şi
cazarea
temporară
a
sinistraţilor pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Asigurare masă caldă în şcoli
şi grădiniţe pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionare/instalare panouri
fotovoltaice pentru energie
electrică în instituţiile publice,
parcuri, intersecţii, terenuri de
sport
pentru
dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Realizare reţea WIFI în comuna
SÂNGERU pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajarea drumurilor din
comună în vederea înfiinţării
pistelor pentru biciclete pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Amenajarea acostamentelor şi
a
şanţurilor/intrărilor
în
gospodărie pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizarea parcurilor şi a
locurilor de joacă de pe raza
comunei SÂNGERU pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţionare
platforme

24

36

25

9

4

2

26

33

31

6

2

2

39

40

7

5

6

3

43

25

17

8

7

-

37

25

22

7

5

4

61

21

18

-

-

-

87

13

-

-

-

-

32

29

25

14

-

-

40

26

21

10

2

1
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

colectare
selectivă
pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Infiintarea
şi
dotare
laboratoare de specialitate în
şcoli: chimie, fizică, biologie,
informatică pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Arhivarea documentelor pentru
dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Achiziţia de utilaje şi accesorii
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Desfăşurarea de campanii de
informare şi conştientizare cu
privire la riscurile abandonului
şcolar pentru
dezvoltarea
comunei ?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Dezvoltarea unor programe şi
activităţi
diverse
pentru
protecţia
mediului
pentru
dezvoltarea comunei ?
Cât
de
important
consideraţi că este proiectul de
Promovarea oportunităţilor de
finanţare pentru reîmpădurirea
suprafeţelor pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Modernizarea
și
dotarea
școlilor din comuna SÂNGERU
pentru dezvoltarea comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Audit Energetic - Instrumentul
de Asistenţă Tehnică Pentru
Eficienţă Energetică – ELENA
(European
Local
Energy
Assistence) pentru dezvoltarea
comunei?
Cât
de
important
considerati că este proiectul de
Investiţii pentru dezvoltarea
comunei în parteneriat cu GAL

53

27

15

5

-

-

44

23

16

8

5

4

61

28

11

-

-

-

79

21

-

-

-

-

36

25

19

11

9

-

35

26

24

11

4

-

84

16

-

-

-

-

33

34

21

7

3

2

76

24

-

-

-

-
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Plaiuri
Prahovene
dezvoltarea comunei?

pentru

NS/NR – NU ştiu/NU răspund
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1.

Din cei chestionaţi, 59% consideră foarte important proiectul privind

Construire sediu nou Primarie pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

2.

Din cei chestionaţi, 59% consideră foarte important proiectul privind

Modernizare sistem de iluminat public pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.
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3.

Proiectul de Punere in siguranta a sectorului de drum comunal

situat in satul Tisa, punctul Dinu-Draghici este considerat foarte important pentru
70% din populaţia intervievată.

4.

Proiectul de Infiintare retea de gaze naturale este considerat foarte

important pentru 65% din populaţia intervievată.
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5.

Realizarea unui sistem integrat privind dotarea cu mijloace de

alarmare si interventie pe localităti si centralizarea datelor la punctul de
comandă este considerat un proiect forte important pentru 70% şi important pentru
încă 22% din subiecţii intervievaţi.

6.

Realizarea unei grădiniţe cu program prelungit este considerat un

proiect forte important pentru 50% şi important pentru încă 34% din subiecţii
intervievaţi.
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7.

Din subiecţii chestionaţi, 38% sunt de părere că proiectul de Punere in

siguranta a sectorului de drum DC 71, punctul Bălăceni, sat Miresu Mic este
foarte important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

8.

Reparatii si modernizare DC 71, pana la granita cu comuna

Călugăreni este considerat un proiect forte important pentru 58% şi important pentru
încă 39% din subiecţii intervievaţi.
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9.

Proiectul de Infiintare a unui parc este considerat foarte important

pentru 63% din locuitorii intervievaţi.

10. Din subiecţii chestionaţi, 48% sunt de părere că proiectul Modernizare
bază sportivă este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.
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11. Din subiecţii chestionaţi, 45% sunt de părere că proiectul de Cresterea
eficientei energetice si gestionarea inteligentă a energiei in cladirile publice
este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

12. Proiectul privind Modenizare drumuri de interes local pentru
dezvoltarea comunei SÂNGERU este considerat foarte important pentru 46% din
subiecţii intervievaţi.
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13. Din cei chestionaţi, 77% consideră important proiectul de Realizare
sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în comuna SÂNGERU
pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

14. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (65%) consideră foarte important
proiectul de Extindere canalizare în satele componente comunei SÂNGERU
pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.
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15. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (52%) consideră foarte important
proiectul de Proiectare si extindere sistem de alimentare cu apa în satele
componente pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

16. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (70%) consideră foarte important
proiectul de Construire rigole carosabile pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

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

17. Majoritatea subiecţilor intervievaţi (59%) consideră foarte important
proiectul de Proiectare şi construire sală de sport multifuncţională în comuna
SÂNGERU prin CNI pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

18. Formare profesională pentru personalul din aparatul de specialitate
al primarului este considerat foarte important pentru 42% şi important pentru 31%
din populaţia intervievată.
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19. Reformarea si digitalizarea autoritaţii publice si a unitaţilor de
învaţamant si implementarea conceptului de smart city/smart village prin
achiziţia si punerea în funcţiune a unor pachete tic integrate menite sa
eficientizeze si sa digitalizeze interacţiunea cu publicul si cu mediul de afaceri,
sa informatizeze fluxurile de lucru în mediul organizaţional, sa eficientizeze
procesele birocratice instituţionaleeste considerat un proiect forte important
pentru 36% şi important pentru încă 25% din subiecţii intervievaţi.

20. Din subiecţii chestionaţi, 36% sunt de părere că proiectul de
Achiziţionare GIS este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.
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21. Intocmire/actualizare PUG în comuna SÂNGERU este considerat un
proiect foarte important pentru 52% din subiecţii intervievaţi

22. Proiectul de Achiziţionare de tablete şi dispozitive electronice pentru
învăţământ în comuna SÂNGERU este considerat foarte important pentru 65% din
populaţia intervievată.

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

23. Din subiecţii chestionaţi, 61% sunt de părere că proiectul de
Implementare sistem de monitorizare și supraveghere video a comunei este
important pentru dezvoltarea comunei.

24. Din subiecţii chestionaţi, 40% sunt de părere că proiectul de Înființare a
Registrului Electronic National Al Nomenclatoarelor Stradale (RENNS) din
SÂNGERU este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU
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25. Din subiecţii chestionaţi, 37% sunt de părere că proiectul de
Implementare a Registrului Agricol National (RAN) pe raza U.A.T. SÂNGERU
este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

26. Proiectul de Înființare trotuare și dispozitive preluare ape pluviale
raza comunei SÂNGERU este considerat foarte important pentru 56% din populaţia
intervievată.
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27. Din subiecţii chestionaţi, 32% sunt de părere că proiectul de Realizarea
de parteneriate în vederea dezvoltării comunei din punct de vedere economic,
social şi sportiv este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

28. Înființare a unui târg comunal pentru desfacerea produselor agricole
si a celor de origine animala este considerat un proiect forte important pentru 38%
şi important pentru încă 80% din subiecţii intervievaţi.
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29. Lucrari de înregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in cadrul
programului national de cadastru si carte funciara (intabularea străzilor) este
considerat un proiect forte important pentru 41% şi important pentru încă 33% din
subiecţii intervievaţi.

30. Din subiecţii chestionaţi, 53% sunt de părere că proiectul de Proiectare
si construire sală multifunctională este important pentru dezvoltarea comunei
SÂNGERU.
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31. Achiziţionarea de mobilier stradal (băncuţe, coşuri de gunoi,
ghivece cu flori) este considerat un proiect forte important pentru 39% şi important
pentru încă 40% din subiecţii intervievaţi.

32. Încurajarea şi susţinerea populaţiei active în vederea participării la

cursuri de calificare şi reconversie social sustinute de furnizorii de formare
profesională este considerat un proiect forte important pentru 61% şi important
pentru încă 37% din subiecţii intervievaţi.
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33. Din subiecţii chestionaţi, 38% sunt de părere că proiectul de Construire
centru de desfăşurare activităţi didactice de tip “Şcoala după şcoală”este
important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.

34. Modernizare centru civic SÂNGERU este considerat un proiect forte
important pentru 38% şi important pentru încă 24% din subiecţii intervievaţi.
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35. Construirea si dotarea unui centru pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă şi cazarea temporară a sinistraţilor este considerat un proiect forte
important pentru 36% şi important pentru încă 33% din subiecţii intervievaţi.

36. Asigurare masă caldă în şcoli şi grădiniţe este considerat un proiect
forte important pentru 39% şi important pentru încă 40% din subiecţii intervievaţi.
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37. Achiziţionare/instalare panouri fotovoltaice pentru energie electrică
în instituţiile publice, parcuri, intersecţii, terenuri de sport este considerat un
proiect forte important pentru 43% şi important pentru încă 25% din subiecţii
intervievaţi.

38. Realizare reţea WIFI în comuna SÂNGERU este considerat un proiect
forte important pentru 37% şi important pentru încă 25% din subiecţii intervievaţi.
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39. Amenajarea drumurilor din comună în vederea înfiinţării pistelor
pentru biciclete este considerat un proiect forte important pentru 61% şi important
pentru încă 21% din subiecţii intervievaţi.

40. Amenajarea acostamentelor şi a şanţurilor/intrărilor în gospodărie
este considerat un proiect forte important pentru 87% şi important pentru încă 13%
din subiecţii intervievaţi.

170
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

41. Modernizarea parcurilor şi a locurilor de joacă de pe raza comunei
SÂNGERU este considerat un proiect forte important pentru 32% şi important pentru
încă 29% din subiecţii intervievaţi.

42. Achiziţionare platforme colectare selectivă este considerat un proiect
forte important pentru 40% şi important pentru încă 26% din subiecţii intervievaţi.
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43. Infiintarea şi dotare laboratoare de specialitate în şcoli: chimie,
fizică, biologie, informatică este considerat un proiect forte important pentru 53% şi
important pentru încă 27% din subiecţii intervievaţi.

44. Arhivarea documentelor este considerat un proiect forte important
pentru 44% şi important pentru încă 23% din subiecţii intervievaţi.

172
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI SÂNGERU 2022-2027

45. Achiziţia de utilaje şi accesorii este considerat un proiect forte
important pentru 61% şi important pentru încă 28% din subiecţii intervievaţi.

46. Din subiecţii chestionaţi, 79% sunt de părere că proiectul de
Desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizare cu privire la riscurile
abandonului şcolar este important pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.
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47. Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia
mediului este considerat un proiect forte important pentru 36% şi important pentru
încă 25% din subiecţii intervievaţi.

48. Din subiecţii chestionaţi, 35% sunt de părere că proiectul de Promovarea
oportunităţilor de finanţare pentru reîmpădurirea suprafeţelor este important
pentru dezvoltarea comunei SÂNGERU.
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49. Din subiecţii chestionaţi, 84% sunt de părere că proiectul de de
Modernizarea și dotarea școlilor din comuna SÂNGERU este important pentru
dezvoltarea comunei SÂNGERU.

50. Audit Energetic - Instrumentul de Asistenţă Tehnică Pentru Eficienţă
Energetică – ELENA (European Local Energy Assistence)este considerat un
proiect forte important pentru 33% şi important pentru încă 34% din subiecţii
intervievaţi.
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51. Investiţii pentru dezvoltarea comunei în parteneriat cu GAL Plaiuri
Prahovene este considerat un proiect forte important pentru 33% şi important pentru
încă 34% din subiecţii intervievaţi.

Strategia de dezvoltare locală a comunei SÂNGERU a fost întocmită pe bază
acestor chestionare, a analizei situaţiei locale, din perspectiva potenţialului investitor
în economia locală a comunei SÂNGERU, 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
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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 2027.
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.
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;
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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:


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;


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 SÂNGERU , 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
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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
SÂNGERU 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;



Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi rentabile

în agricultură;


Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin

plantarea arborilor;


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 SÂNGERU;


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;
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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;


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


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;



înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului public;



organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;



crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;
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acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru

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
SÂNGERU;


constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comerţ şi Servicii


diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei SÂNGERU, 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;



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 căminului cultural din comuna SÂNGERU.

5. Resurse Umane
Populaţia
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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 şi societatea

civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar .
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Cap. 5. Implementarea, monitorizarea şi
evaluarea strategiei
5.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare
pentru perioada 2022-2027
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 Sângeru, pot fi luate în considerare una sau
mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul județului Prahova;
c. Bugetul de stat;
d. Programe guvernamentale;
e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale
și PNDR);
f. PNRR (Planul Naţional de Redresare si Rezilienţa)
g. Granturi;
h. Institutii financiare interne și internationale;
i. Alte surse de finanțare (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 Sângeru 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
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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 Sângeru în perioada 2022-2027 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 2022-2027, dacă va fi considerat
oportun și necesar.
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1. CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMARIE, AMENAJARE ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE
BRANSAMENTE, UTILITATI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

-

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- CNI;
Investiții
ROMANIA
- fond european pentru dezvoltare rurală;
- 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 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.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Sângeru

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
APDRP
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectului
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
48 luni
Stimularea cooperării între autorităţile
SÂNGERU;
fezabilitate
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
- potenţialii
Elaborarea proiectului tehnic
acestora de a atrage credite pentru
investitori;
Aprobarea începerii
investiţii. Proiectul este cuprins ca
- agenții economici
proiectului
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
din zonă;
Pregătirea şi depunerea
Locală. De asemenea, în cadrul
- turiștii ce vizitează cererii de finanţare
consultării opiniei publice realizate în
comuna.
Contractarea proiectului
procesul de elaborare a strategiei de
Organizarea licitaţiilor
dezvoltare
locală,
majoritatea
Monitorizare, evaluare,
populaţiei intervievate a răspuns că
control
este importantă construirea unui nou
Auditul proiectului
sediu pentru
Primăria comunei
Sângeru.
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2. MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

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

-

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
- siguranţa traficului
pietonal în zonă;
- protejarea mediului
deoarece LEDuri le
sunt ecologice fara
componente
periculoase
pentru
mediu. Corpurile de
iluminat cu LEDuri
sunt viitorul in iluminat
stradal.

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

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru ;
fezabilitate
- agenții economici din
Elaborarea proiectului tehnic
zonă;
Aprobarea începerii
- potenţialii investitori;
proiectului
- turiștii ce vizitează
Pregătirea şi depunerea
comuna.
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

AFM

Durata
proiectului
22 luni

PRAHOVA

Sângeru

Organism intermediar

APDRP

Justificarea necesităţii
implementării proiectului
Realizare iluminat public cu leduri în
comuna Sângeru, județul Prahova
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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3. PUNERE IN SIGURANTA A SECTORULUI DE DRUM COMUNAL SITUAT IN SATUL TISA, PUNCTUL DINU-DRAGHICI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate;
- creșterea nivelului de
siguranță rutieră;
dezvoltarea
transportului în comun

- îmbunătățirea traficului
rutier și a siguranței
acestuia;
- mărirea numărului de
kilometrii de drumuri
asfaltate;
- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- diminuarea factorilor
de risc pentru populaţie;
- reducerea poluării;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

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
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
proiectul
proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei Realizarea
studiului
de
36 luni
Stimularea cooperării între autorităţile
Sângeru;
fezabilitate
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
- agenții economici Elaborarea proiectului tehnic
de a atrage credite pentru investiţii.
din zonă;
Aprobarea începerii proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
potenţialii Pregătirea şi depunerea cererii
Strategia de Dezvoltare Locală. De
investitori;
de finanţare
asemenea, în cadrul consultării opiniei
- turiștii ce vizitează Contractarea proiectului
publice realizate în procesul de elaborare
comuna.
Organizarea licitaţiilor
a strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare, control
majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă modernizarea
sectorului de drum comunal situat in satul
Tisa, punctul Dinu-Draghici .
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4. INFIINTARE RETEA DE GAZE NATURALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

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

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici care vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

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

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Sângeru.
- investitorii;
- agenții economici.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul de înfiinţare rețea de distribuție
gaze naturale în comuna Sângeru 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
înfiinţarea în comuna Sângeru.
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5. REALIZAREA UNUI SISTEM INTEGRAT PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE DE ALARMARE SI INTERVENTIE PE LOCALITATI
SI CENTRALIZAREA DATELOR LA PUNCTUL DE COMANDA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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 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.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
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

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

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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6. REALIZAREA UNEI GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

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

DESCRIEREA PROIECTULUI
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.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- elevii comunei Sângeru;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Sângeru.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin modernizarea şi dotarea grădiniţelor
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 şi dotarea
grădiniţelor
pentru
copii
pentru
comunitatea locală .
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7. PUNEREA IN SIGURANTA A SECTORULUI DE DRUM DC 71, PUNCTUL BĂLĂCENI, SAT MIRESU MIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate;
- creșterea nivelului de
siguranță rutieră;
dezvoltarea
transportului în comun

- îmbunătățirea traficului
rutier și a siguranței
acestuia;
- mărirea numărului de
kilometrii de drumuri
asfaltate;
- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- diminuarea factorilor
de risc pentru populaţie;
- reducerea poluării;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

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
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
proiectul
proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei Realizarea
studiului
de
36 luni
Stimularea cooperării între autorităţile
Sângeru;
fezabilitate
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
- agenții economici Elaborarea proiectului tehnic
de a atrage credite pentru investiţii.
din zonă;
Aprobarea începerii proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
potenţialii Pregătirea şi depunerea cererii
Strategia de Dezvoltare Locală. De
investitori;
de finanţare
asemenea, în cadrul consultării opiniei
- turiștii ce vizitează Contractarea proiectului
publice realizate în procesul de elaborare
comuna.
Organizarea licitaţiilor
a strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare, control
majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă punerea in
siguranta a sectorului de drum dc 71,
punctul Bălăceni, sat Miresu Mic
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8. REPARATII SI MODERNIZARE DC 71, PANA LA GRANITA CU COMUNA CALUGARENI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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;
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate;
- creșterea nivelului de
siguranță rutieră;
dezvoltarea
transportului în comun

- îmbunătățirea traficului
rutier și a siguranței
acestuia;
- mărirea numărului de
kilometrii de drumuri
asfaltate;
- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- diminuarea factorilor
de risc pentru populaţie;
- reducerea poluării;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

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
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
proiectul
proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei Realizarea
studiului
de
36 luni
stimularea cooperării între autorităţile
Sângeru;
fezabilitate
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
- agenții economici Elaborarea proiectului tehnic
de a atrage credite pentru investiţii.
din zonă;
Aprobarea începerii proiectului
proiectul este cuprins ca obiectiv în
potenţialii Pregătirea şi depunerea cererii
strategia de dezvoltare locală. de
investitori;
de finanţare
asemenea, în cadrul consultării opiniei
- turiștii ce vizitează Contractarea proiectului
publice realizate în procesul de elaborare
comuna.
Organizarea licitaţiilor
a strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare, control
majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă modernizarea
DC 71, pana la granita cu comuna
Calugareni.
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9. INFIINTARE A UNUI PARC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Domeniu de intervenţie

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- îmbunătățirea calității
mediului,
mărirea
suprafeței de spațiu
verde amenajat pe cap
de locuitor, reabilitarea
impactului vizual al
zonelor
rurale
,
întinerirea
fondului
dendrologic de pe raza
localității, crearea de
zone de odihnă și
recreere
pentru
locuitori

Modernizare locurilor de joacă
contribuie la creşterea incluziunii
sociale,
prin
crearea
de
oportunităţi pentru ca elevii de
toate vârstele să interacţioneze
atât prin contact social informal,
cât şi prin participarea la
activităţile
care
vor
fi
desfăşurate. Copiii care sunt
lipsiţi de posibilitatea de a se
juca cu alţi copii de vârstă
asemănătoare fie din cauza că
nu sunt obişnuiţi, fie din cauza
că nu au cu cine, rămân
nedezvoltaţi din punct de vedere
al personalităţii.

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
fezabilitate
- generațíile viitoare
Elaborarea proiectului
de elevi
tehnic
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
Sângeru.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

SÂNGERU

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiect
ului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiinţarea unui parc pe raza comunei
Sângeru se încearcă creşterea incluziunii
sociale, prin crearea de oportunităţi pentru
ca elevii de toate vârstele să interacţioneze
atât prin contact social informal, cât şi prin
participarea la activităţile care vor fi
desfăşurate. 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 înfiintarea unui parc de
joacă pe raza comunei Sângeru pentru
comunitatea locală .
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10. MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- fond CNI;
Investiții
ROMANIA
- fond european pentru dezvoltare
rurală.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

950 mii lei

Sud-Muntenia

Prahova

Programul

Domeniu de intervenţie

Programul național de construcții de interes public sau social

Subprogramul „Complexuri sportive”
Subprogramul „Săli de sport”

Sângeru

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților sportive;
asigurarea
necesarului
pentru
desfășurarea optimă a
actităților sportive ale
elevilor;

Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă;
creşterea
nivelului
de
sănătate
al
populaţiei;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- elevii comunei Sângeru;
- generațíile viitoare de elevi;
- locuitorii comunei
Sângeru.

Activităţile proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin modernizare baza sportiva în satul în prin
Compania Nationala De Investitii 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 bazei sportive prin
Compania Nationala De Investitii.
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11. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Neevaluată
încă

Consiliul local Sângeru

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european de asistenţă tehnică
Investiții
ROMANIA
pentru eficienţă energetică ;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SudMuntenia

Prahova

Sângeru

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

- Fonduri proiecte - finantare nerambursabila
pentru dezvoltarea de sisteme energetice ecoeficiente
- Fonduri proiecte - finantare nerambursabila
pentru integrarea de sisteme de energie
regenerabila la nivelul cladirilor: panouri solare,
panouri fotovoltaice

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei eficientizări
energetice;
- Sprijinirea investitiilor
inovante
locale
si
regionale in domeniul
energiilor regenerabile si
eficientei energetice, cu
precadere
pentru
constructii si transporturi.

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

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

Durata
proiectul
ui

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
foarte important acest proiect.
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12. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Neevaluată
încă

Consiliul local Sângeru

Fondul european

FEADR

Obiective
- crearea condiţiilor adecvate
locuitorilor şi consumatorilor
economici care vor beneficia
de
pe
urma
acestei
infrastructuri edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
- crearea conditiilor de baza
necesara unui trai decent,
conducând, în perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate;
- creșterea nivelului de
siguranță rutieră;
- dezvoltarea transportului în
comun

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european de asistenţă tehnică
Investiții
ROMANIA
pentru eficienţă energetică ;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

Organism intermediar

7. SERVICII DE
Investiții de dezvoltare a
BAZĂ ȘI
infrastructurii locale de drumuri,
REÎNNOIREA
apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
SATELOR ÎN
socială și educațională, investiții
Dezvoltării Rurale
ZONELE
asociate cu protejarea
RURALE
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Rezultatele obţinute
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- îmbunătățirea traficului rutier - locuitorii comunei Realizarea
studiului
de
36 luni
Stimularea
cooperării
între
și a siguranței acestuia;
Sângeru;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- mărirea
numărului
de - agenții economici Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
kilometrii de drumuri asfaltate; din zonă;
Aprobarea
începerii
acestora de a atrage credite
- reabilitarea si consolidarea - potenţialii investitori; proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
reţelei de drumuri locale;
- turiștii ce vizitează Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
- diminuarea factorilor de risc comuna.
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
pentru populaţie;
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
- reducerea poluării;
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
- atragerea de investitori.
Monitorizare,
evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea retelei
de drumuri locale în comuna
Sângeru.
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13. REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

-

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;
- prevenirea poluării
apei;
- reteaua de canalizare
din comuna
Sângeru
vine
in
completarea
proiectului de alimentare
cu apa a comunei
Sângeru.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- asigurarea sursei de
apă
pentru
agenții
economici din zonă și
crearea condițiilor de
atragere a investitorilor;

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- fond CNI;
Investiții
- PNI Anghel Saligny
- fond european pentru dezvoltare
rurală.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie

ROMANIA

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/
proiectului
ui
grupul ţintă
- locuitorii
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
comunei
fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
Sângeru;
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectarea şi realizarea
- potenţialii
tehnic
retelei de canalizare va avea efecte benefice
investitori;
Aprobarea începerii
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea
- agenții
proiectului
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
economici din
Pregătirea şi
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.
zonă.
depunerea cererii de
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
finanţare
activitatea
acestora
va
genera
venituri
Contractarea
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
proiectului
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
Organizarea licitaţiilor
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Monitorizare,
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
evaluare, control
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă extindere canalizare
menajera.
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14. EXTINDERE CANALIZARE ÎN SATELE COMPONENTE COMUNEI SANGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- fond CNI;
- fond european pentru dezvoltare
rurală.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

SudMuntenia

Prahova

Sângeru

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;
- prevenirea poluării
apei;
- reteaua de canalizare
din comuna
Sângeru
vine
in
completarea
proiectului de alimentare
cu apa a comunei
Sângeru.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- asigurarea sursei de
apă
pentru
agenții
economici din zonă și
crearea condițiilor de
atragere a investitorilor;

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/
proiectului
ui
grupul ţintă
- locuitorii
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
comunei
fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
Sângeru;
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectarea şi realizarea
- potenţialii
tehnic
retelei de canalizare va avea efecte benefice
investitori;
Aprobarea începerii
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea
- agenții
proiectului
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
economici din
Pregătirea şi
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.
zonă.
depunerea cererii de
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
finanţare
activitatea
acestora
va
genera
venituri
Contractarea
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
proiectului
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
Organizarea licitaţiilor
cadrul consultării opiniei publice realizate în
Monitorizare,
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
evaluare, control
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
Auditul proiectului
răspuns că este importantă extindere canalizare
menajera.
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15. PROIECTARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE COMPONENTE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

1.672 mii lei

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- fond CNI;
Investiții
- fond european pentru dezvoltare
rurală.
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;
- asigurarea alimentării cu apă
pentru agenții economici din
zonă;
- staţia de pompare din comuna
Sângeru vine in completarea
proiectului de alimentare cu apa
a comunei Sângeru.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei;
- asigurarea apei
potabile în cadrul
unităților
de
învățământ,
de
alimentație și utilitate
publică, dispensare
medicale, etc;
atragerea
de
investitori.

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
fezabilitate
- agenții economici din
Elaborarea proiectului
zonă;
tehnic
- potenţialii investitori.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înființare sistem centralizat de
alimentare cu apă în satele Albești-Muru
și Vadu-Părului de 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 înființarea unui sistem
centralizat de alimentare cu apă în satele
Albești-Muru și Vadu-Părului pentru
comunitatea locală .
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16. CONSTRUIRE RIGOLE CAROSABILE
NAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
rurală;
- 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;
- protejarea gospodăriilor de
inundații;
- crearea conditiilor de baza
necesara unui trai decent,
conducând, în perspectiva, la
revitalizarea zonei defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- Facilitarea
accesului
locuitorilor în curțile proprii
pe timpul ploilor;
îmbunătăţirea
condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
fluidizarea traficului
rutier
prin
eliminarea
depunerilor de apă de pe
partea
carosabilă;reducerea poluării.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
SÂNGERU;
fezabilitate
- agenții economici Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii
Aprobarea începerii
investitori;
proiectului
- turiștii ce vizitează Pregătirea şi
comuna.
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Consiliul
local
SÂNGE
RU

Neevalua
tă încă

Investiții

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectul
ui
36 luni

Obiective
- crearea condiţiilor adecvate locuitorilor
şi consumatorilor economici care vor
beneficia
de
pe
urma
acestei
infrastructuri edilitare;
- fluidizare trafic în zonă;
- protejarea gospodăriilor de inundații;
- crearea conditiilor de baza necesara
unui trai decent, conducând, în
perspectiva, la revitalizarea zonei
defavorizate.
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17. PROIECTARE ŞI CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN COMUNA SÂNGERU
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

Neevaluată
încă

Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților
culturalrecreative;
asigurarea
necesarului
pentru
desfășurarea optimă a
actităților
recreative
ale elevilor;

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

POR/FEADR

CATEGORIA
PROIECTULUI

Domeniu de intervenţie

10: ÎMBUNĂTĂŢIREA
7.2. Investiții în crearea și
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE/
moderinzarea infrastructurii de
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
bază la scară mică
SATELOR ÎN ZONELE RURALE
DESCRIEREA PROIECTULUI
Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă;
creşterea
nivelului
de
sănătate
al
populaţiei;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- locuitorii comunei
Sângeru;
- elevii comunei Sângeru;
- generațíile viitoare de elevi.

Activităţile proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin
proiectare
şi construire
sală
multifuncţională în comuna Sângeru se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale
dar și viitoare de locuitori ai comunei.
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 comunei .
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18. FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

Fondul european

POCU

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor care
vor beneficia de pe urma
acestei investiții.

VALOARE PROIECT (ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Axa prioritară

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
AXA PRIORITARA 6.
preuniversitar in vederea promovării
EDUCAȚIE ȘI
unor servicii educaționale de calitate
COMPETENȚE ”
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
Rezultatele obţinute
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
îmbunătăţirea - angajatii primariei
Realizarea studiului de
condiţiilor de viaţă a Sângeru;
fezabilitate
populaţiei comunei
- populatia comunei
Elaborarea proiectului
- diminuarea factorilor - agenții economici din tehnic
de risc pentru populaţie; zonă;
Aprobarea începerii
- crearea de noi locuri - potenţialii investitori.
proiectului
de muncă..
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

SudMuntenia

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice

AJOFM Prahova

Durata
proiectul
ui
24 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 formarea profesională
pentru personalul din aparatul de specialitate
al primarului Comunei Sângeru.
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19. REFORMAREA SI DIGITALIZAREA AUTORITAŢII PUBLICE SI A UNITAŢILOR DE ÎNVAŢAMANT SI IMPLEMENTAREA
CONCEPTULUI DE SMART CITY/SMART VILLAGE PRIN ACHIZIŢIA SI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A UNOR PACHETE TIC
INTEGRATE MENITE SA EFICIENTIZEZE SI SA DIGITALIZEZE INTERACŢIUNEA CU PUBLICUL SI CU MEDIUL DE AFACERI, SA
INFORMATIZEZE FLUXURILE DE LUCRU ÎN MEDIUL ORGANIZAŢIONAL, SA EFICIENTIZEZE PROCESELE BIROCRATICE
INSTITUŢIONALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
Investiții
- PNRR;
ROMANIA
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Neevaluată
încă

Consiliul local SÎNGERU

SURSA DE FINANTARE

Sud-Muntenia

Prahova

SÎNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

PNRR

C7

R4. cresterea competentelor digitale pentru exercitarea functiei
publice si educatie digitala pe parcursul vietii pentru cetateni

Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si
Administrației (MDLPA)

Obiective

Rezultatele obţinute

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

- imbunatatirea relatiei
cu conbtribuabilii;
debiroctizarea
proceselor
institutionale la nivelul
Primariei;.

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

eficientizarea
serviciilor
oferite
cetățenilor comunei
imbunatatirea
eficientei
publice.

achizitiilor

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării proiectului

24 luni

Prin Reformarea si digitalizarea autoritaţii publice si a
unitaţilor de învaţamant si implementarea conceptului
de smart city/smart village prin achiziţia si punerea în
funcţiune a unor pachete tic integrate menite sa
eficientizeze si sa digitalizeze interacţiunea cu
publicul si cu mediul de afaceri, sa informatizeze
fluxurile de lucru în mediul organizaţional, sa
eficientizeze procesele birocratice instituţionale 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 important proiectul pentru dezvoltarea comunei.
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20 ACHIZIŢIONARE GIS
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Consiliul local Sângeru

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
ROMANIA
- fonduri europeane.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

- îmbunătăţirea calităţii
şi
eficientizării
serviciilor furnizate de
către
administraţia
publică locală la nivelui
comunei Sângeru;

- reducerea duratei de
livrare a serviciilor
publice în ceea ce
priveşte componenta
de
urbanism,
amenajare teritorială şi
componenta de spaţii
verzii;
îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă în
cadrul primăriei;

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

Durata
proiectului
18 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin achiziţionarea GIS (Hărţi de cadastru
digitale) se urmăreşte îmbunătăţirea
calităţii şi eficientizării serviciilor furnizate
de către administraţia publică locală la
nivelui comunei Sângeru. 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 acestui proiect
pentru reducerea duratei de livrare a
serviciilor publice în ceea ce priveşte
componenta de urbanism.
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21. ÎNTOCMIRE/ACTUALIZARE PUG ÎN COMUNA SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

80 mii lei

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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
desfășurării
unor activități care să
asigure
cerințele
cetățenilor
și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;
Stabilirea direcțiilor,
priorităților
și
reglementărilor
de
amenajare a teritoriului și
dezvoltare urbanistică a
localității;

- 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.

Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

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
Dezvoltării Rurale
bază pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectului
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
12 luni
Stimularea cooperării între autorităţile
SÂNGERU;
fezabilitate
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
- potenţialii investitori; Elaborarea proiectului
acestora de a atrage credite pentru
- agenții economici
tehnic
investiţii. Proiectul este cuprins ca
din zonă.
Aprobarea începerii
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
proiectului
Locală. De asemenea, în cadrul
Pregătirea şi depunerea
consultării opiniei publice realizate în
cererii de finanţare
procesul de elaborare a strategiei de
Contractarea proiectului
dezvoltare
locală,
majoritatea
Organizarea licitaţiilor
populaţiei intervievate a răspuns că
Monitorizare, evaluare,
este importantă întocmirea PUG-ului.
control
Auditul proiectului
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22. ACHIZIŢIONARE DE TABLETE ŞI DISPOZITIVE ELECTRONICE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COMUNA SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Consiliul local Sângeru

9.000 lei

Investiții

Axa prioritară

Programului Operațional
Competitivitate

Axa Prioritară 2 – Tehnologia
informației și comunicațiilor (TIC)
pentru o economie digitală
competitivă

Rezultatele obţinute

- Creşterea gradului de
utilizare a Internetului;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
asigurarea
necesarului de tablete
pentru
desfășurarea
optimă a actităților
școlare;

îmbunătăţirea
condiţiilor
de
învățământ rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
ROMANIA
- fond european nerambursabil.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de
management

Prahova

Sângeru

Organism intermediar

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului
Organismul Intermediar
digital și a infrastructurii TIC sistemice în
Autoritatea Pentru
Pentru Promovarea
domeniul e-educație, e-sănătate și eDigitalizarea României
Societăţii Informaţionale
cultură – Secțiunea e-educație.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Durata
Justificarea necesităţii implementării
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
ui
- elevii comunei Sângeru;
Elaborarea proiectului
12 luni
Prin achiziţionarea de tablete şi dispozitive
- cadrele didactice;
tehnic
electronice pentru învăţământ se urmărește
- generațíile viitoare de
Aprobarea începerii
atingerea standardelor europene și deservirea
elevi
proiectului
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
- locuitorii comunei
Pregătirea şi
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Sângeru.
depunerea cererii de
strategia de dezvoltare locală. de asemenea,
finanţare
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
Contractarea
procesul de elaborare a strategiei de
proiectului
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
Organizarea licitaţiilor
intervievate a răspuns că este foarte
Monitorizare, evaluare,
importantă
relizarea de parteneriate în
control
vederea obținerii de fonduri pentru susținerea
Auditul proiectului
educației și dezvoltării locale .
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23. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI SÂNGERU
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

40 mii lei

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

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

- dezvoltarea comunei
Sângeru;
reducerea
fenomenului
infracțional;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- agenții economici;
- populația școlară dar și
bătrânii comunei;
- locuitorii comunei
Sângeru.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
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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24. ÎNFIINȚARE A REGISTRULUI ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATOARELOR STRADALE (RENNS) DIN SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Sângeru

Neevaluată încă

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;
dezvoltarea
agroturismului
- crearea conditiilor de
baza necesara unui trai
decent, conducând, în
perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate.

- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- acesul 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.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
socială și educațională, investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
- turiștii ce vizitează
proiectului
comuna.
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

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 retelei de
drumuri locale în comuna Sângeru.
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25. IMPLEMENTAREA REGISTRULUI AGRICOL NATIONAL (RAN) PE RAZA U.A.T. SÂNGERU PRAHOVA
ANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Sângeru

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

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.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Sângeru;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

AFIR

Activităţile proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

24 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 lucrărilor de
cadastru imobiliar intravilan și extravilan,
prin implementarea Registrului agricol
Național (RAN) în comuna SÂNGERU.
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26. ÎNFIINȚARE TROTUARE ȘI DISPOZITIVE PRELUARE APE PLUVIALE PE RAZA COMUNEI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

Fondul european

POR/FEADR

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

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

Axa prioritară

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
infrastructură
socială și educațională,
AFIR
SATELOR ÎN ZONELE RURALE
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Rezultatele obţinute
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă - locuitorii comunei
Realizarea studiului de
18 luni
Stimularea
cooperării
între
a populaţiei comunei
Sângeru;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- crearea de noi locuri de muncă;
- copiii preșcolari ai
Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
comunei Sângeru;
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
foarte important acest proiect.
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27. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL ŞI
SPORTIV
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

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

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- locuitorii comunei
Sângeru
- elevii comunei Sângeru;
-.generațíile viitoare de
elevi.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
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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28. ÎNFIINŢAREA UNUI TÂRG COMUNAL PENTRU DESFACEREA PRODUSELOR AGRICOLE ŞI A CELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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;
asfaltarea
sau
betonarea aleilor de
acces.

- dezvoltarea producătorilor
locali;
- reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- accesul populaţiei la locuri
de muncă, cultura, recreere;
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- dezvoltarea comerţului;
- condiţii de acces şi circulaţie
mai bune pentru locuitorii
aflaţi pe partea dreaptă a
râului.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
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

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 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
piaţei
comunale
pentru
încurajarea
producătorilor locali.
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29. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE
CADASTRU SI CARTE FUNCIARA (INTABULAREA STRĂZILOR).
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local Sângeru

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

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.

Domeniu de intervenţie

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

Organism intermediar

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
AFIR
Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază
Rurale
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
proiectului
implementării proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Stimularea
cooperării
între
Sângeru;
fezabilitate
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
- agenții economici
Elaborarea proiectului
capacităţii acestora de a atrage
din zonă;
tehnic
credite pentru investiţii. Proiectul
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
este cuprins ca obiectiv în Strategia
proiectului
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
Pregătirea şi
în cadrul consultării opiniei publice
depunerea cererii de
realizate în procesul de elaborare a
finanţare
strategiei de dezvoltare locală,
Contractarea proiectului
majoritatea populaţiei intervievate a
Organizarea licitaţiilor
răspuns
că
este
importantă
Monitorizare, evaluare,
realizarea lucrărilor de cadastru în
control
cadrul Programului Național de
Auditul proiectului
Cadastru și Carte Funciară în
comuna Sângeru.
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30. PROIECTARE ŞI CONSTRUIRE SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN COMUNA SÂNGERU
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

Neevaluată
încă

Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților
culturalrecreative;
asigurarea
necesarului
pentru
desfășurarea optimă a
actităților
recreative
ale elevilor;

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

POR/FEADR

CATEGORIA
PROIECTULUI

Domeniu de intervenţie

10: ÎMBUNĂTĂŢIREA
7.2. Investiții în crearea și
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE/
moderinzarea infrastructurii de
7. SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA
bază la scară mică
SATELOR ÎN ZONELE RURALE
DESCRIEREA PROIECTULUI
Rezultatele
obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă;
creşterea
nivelului
de
sănătate
al
populaţiei;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

- locuitorii comunei
Sângeru;
- elevii comunei Sângeru;
- generațíile viitoare de elevi.

Activităţile proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi depunerea
cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin
proiectare
şi construire
sală
multifuncţională în comuna Sângeru se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale
dar și viitoare de locuitori ai comunei.
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 comunei .
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31. ACHIZIŢIONAREA DE MOBILIER STRADAL (BĂNCUŢE, COŞURI DE GUNOI, GHIVECE CU FLORI)
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local
SÂNGERU

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

SÂNGERU

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

Rezultatele obţinute

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

-

îmbunătăţirea

condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei;
atragerea
investitori.

de

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
fezabilitate
Sângeru;
Elaborarea proiectului tehnic
- agenţii economici
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de
din zonă;
finanţare
- potenţialii
Contractarea proiectului
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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32. ÎNCURAJAREA ȘI SUSȚINEREA POPULAȚIEI ACTIVE NEOCUPATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURI DE CALIFICARE
ȘI RECONVERSIE SOCIALĂ SUSȚINUTE DE FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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 care
vor beneficia de pe urma
acestei investiții.

îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
- diminuarea factorilor
de risc pentru populaţie;
- crearea de noi locuri
de muncă..

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
fezabilitate
- agenții economici din Elaborarea proiectului
zonă;
tehnic
- potenţialii investitori.
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectul
ui
24 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 încurajarea și susținerea populației
active neocupate în vederea participării la
cursuri de calificare și reconversie socială
susținute de furnizori de formare profesională
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33. CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DE TIP “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

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.
.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- elevii comunei Sângeru;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Sângeru.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
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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34. MODERNIZARE CENTRU CIVIC SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

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

- îmbunătăţirea condiţiilor de

- locuitorii comunei Sângeru;

viaţă a populaţiei comunei;

- agenţii economici din zonă;

- atragerea de investitori.

- potenţialii investitori.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
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 modernizarea centrului civic al
comunei Sângeru.
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35. CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA
TEMPORARĂ A SINISTRAȚIILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
- 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 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.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Sângeru;
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

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

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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36. ASIGURARE MASĂ CALDĂ ÎN ŞCOLI ŞI GRĂDINIŢE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Consiliul local Sângeru

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE
- buget local;
- buget de stat.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților
didactice
de predare-învățare;
- asigurarea accesului
ecgitabil
şi
nediscrimuinatoriu la o
educaţie de calitate
pentru
toţi
copii
comunei;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri
de muncă;
- asigurarea calității
vieții.

- îmbunătăţirea condiţiilor de
învățământ rural;
reducerea abandonului
şcolar;
- educarea și dezvoltarea
socială a elevilor.
.

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

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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37. ACHIZIŢIONARE/INSTALARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, PARCURI,
INTERSECŢII, TERENURI DE SPORT
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

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

SÂNGERU

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
SÂNGERU;
fezabilitate
- agenții economici din Elaborarea proiectului tehnic
zonă;
Aprobarea începerii proiectului
- potenţialii investitori;
Pregătirea şi depunerea cererii
- turiștii ce vizitează
de finanţare
comuna.
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
22 luni

Justificarea necesităţii
implementării proiectului
Proiectul
Achiziţionare/instalare
panouri fotovoltaice pentru energie
electrică în instituţiile publice, parcuri,
intersecţii, terenuri de sport
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
Achiziţionare/instalare
panouri
fotovoltaice pentru energie electrică în
instituţiile publice, parcuri, intersecţii,
terenuri de sport.
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38. REALIZARE REŢEA WIFI ÎN COMUNA SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

Fondul european

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism
intermediar

-

WiFi4EU Promovarea
conectivitatii la internet in
comunitatile locale

-

Agentia Executive
pentru Inovare si
Retele

Obiective

Rezultatele obţinute

- va contribui la o mai
buna
integrare
a
comunitatilor pe piata
unica digital, va da
utilizatorilor acces la
societatea gigabitilor,
va creste gradul de
alfabetizare digital si
va completa serviciile
publice prestate in
aceste spatii.

- creșterea gradului de confort și
siguranță pentru locuitorii din zonele
monitorizate;
reducerea
gradului
de
infracționalitate;
- echipament modular;
- wireless, fara cabluri inestetice si
fara riscul ruperii acestora;
- tehnologie moderna, camere IP;
- camere mobile, pozitia acestora se
poate schimba;
- usor de instalat, fara studiu de
coeziune;
- antene de 5 GHz, fara radiatii;

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

12 luni

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 realizarea reţelei
WIFI în comuna Sângeru.
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39. AMENAJAREA DRUMURILOR DIN COMUNĂ ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII PISTELOR PENTRU BICICLETE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Consiliul local Sângeru

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;
- crearea conditiilor de baza
necesara unui trai decent,
conducând, în perspectiva,
la
revitalizarea
zonei
defavorizate;
- creșterea nivelului de
siguranță rutieră;
- dezvoltarea transportului în
comun

- îmbunătățirea
traficului rutier și a
siguranței acestuia;
- mărirea numărului
de
kilometrii
de
drumuri asfaltate;
- reabilitarea
si
consolidarea reţelei
de drumuri locale;
diminuarea
factorilor
de
risc
pentru populaţie;
- reducerea poluării;
atragerea
de
investitori.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

ROMANIA

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Sângeru

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii locale
de drumuri, apă/ apă uzată, infrastructură
Ministerul Agriculturii şi
AFIR
socială și educațională, investiții asociate cu
Dezvoltării Rurale
protejarea patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii implementării
beneficiari ai
Activităţile
proiectul
proiectului
proiectului/
proiectului
ui
grupul ţintă
locuitorii Realizarea studiului de
36 luni
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
comunei
fezabilitate
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
Sângeru;
Elaborarea proiectului
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins ca
agenții tehnic
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
economici
din Aprobarea
începerii
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
zonă;
proiectului
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
potenţialii Pregătirea
şi
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
investitori;
depunerea cererii de
intervievate a răspuns că este importantă
turiștii
ce finanţare
modernizarea retelei de drumuri locale în comuna
vizitează comuna. Contractarea
Sângeru.
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului
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40. AMENAJAREA ACOSTAMENTELOR ŞI A ŞANŢURILOR/INTRĂRILOR ÎN GOSPODĂRIE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Sângeru

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
AFIR
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de Înfiintare Trotuare În
Sângeru.
fezabilitate
Satul
Sângeru este cuprins ca
- investitorii;
Elaborarea proiectului tehnic
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- agenții economici.
Aprobarea începerii
Locală și are ca principal scop
proiectului
dezvoltarea turismului în zonă. De
Pregătirea şi depunerea
asemenea, în cadrul consultării
cererii de finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea proiectului
de elaborare a strategiei de
Organizarea licitaţiilor
dezvoltare
locală,
majoritatea
Monitorizare, evaluare,
populaţiei intervievate a răspuns că
control
este foarte important acest proiect
Auditul proiectului
pentru comuna Sângeru.
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41. MODERNIZAREA PARCURILOR ŞI A LOCURILOR DE JOACĂ DE PE RAZA COMUNEI SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

- îmbunătățirea calității
mediului,
mărirea
suprafeței de spațiu
verde amenajat pe cap
de locuitor, reabilitarea
impactului vizual al
zonelor
rurale
,
întinerirea
fondului
dendrologic de pe raza
localității, crearea de
zone de odihnă și
recreere
pentru
locuitori

Modernizare locurilor de joacă
contribuie la creşterea incluziunii
sociale,
prin
crearea
de
oportunităţi pentru ca elevii de
toate vârstele să interacţioneze
atât prin contact social informal,
cât şi prin participarea la
activităţile
care
vor
fi
desfăşurate. Copiii care sunt
lipsiţi de posibilitatea de a se
juca cu alţi copii de vârstă
asemănătoare fie din cauza că
nu sunt obişnuiţi, fie din cauza
că nu au cu cine, rămân
nedezvoltaţi din punct de vedere
al personalităţii.

Domeniu de intervenţie
Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
infrastructură socială și educațională,
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului de
SÂNGERU;
fezabilitate
- generațíile viitoare
Elaborarea proiectului
de elevi
tehnic
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
SÂNGERU.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

SÂNGERU

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiect
ului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin modernizarea parcurilor şi a locurilor
de joacă de pe raza comunei Sângeru se
încearcă creşterea incluziunii sociale, prin
crearea de oportunităţi pentru ca elevii de
toate vârstele să interacţioneze atât prin
contact social informal, cât şi prin
participarea la activităţile care vor fi
desfăşurate. 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 înfiintarea unei Gradinite
cu program prelungit prin achizitionarea
unei cladiri in satul
Sângeru pentru
comunitatea locală .
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42. ACHIZIŢIONARE PLATFORME COLECTARE SELECTIVĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Consiliul local SÂNGERU

1.500.000
(suma
maximă
admisă)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

-bugetul Administratiei Fondului pentru
Mediu;-

LOCALIZAREA PROIECTULUI

SudMuntenia

ROMANIA

Prahova

SÂNGERU

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
SÂNGERU.
Elaborarea proiectului
- agenții economici din
tehnic
zonă;
Aprobarea începerii
- potenţialii investitori.
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 SÂNGERU 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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43. ÎNFIINŢAREA ŞI DOTARE LABORATOARE DE SPECIALITATE ÎN ŞCOLI: CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, INFORMATICĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR/POR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE/
10: ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE

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;
.

Domeniu de intervenţie

7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică/ 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
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului de
SÂNGERU;
fezabilitate
- generațíile viitoare de
Elaborarea proiectului
elevi
tehnic
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
SÂNGERU.
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Sud-Muntenia

Prahova

SÂNGERU

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.

227
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ALBEŞTI-PALEOLOGU 2021-2027

44. ARHIVAREA DOCUMENTELOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Consiliul local Sângeru

Neevaluată
încă

Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
ROMANIA
- fonduri europeane.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

asigurarea
unui
sistem
unitar
de
evidenţă, inventariere
şi
selecţionare
a
documentelor;
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților în UAT
Sângeru;
- dezvoltarea unei
administraţii
publice
calitative;

- organizarea eficientă
a documentelor interne
în Primăria Sângeru;
îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă în
cadrul primăriei;

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

angajaţii primăriei;
personalul auditor;
locuitorii comunei
Sângeru

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
18 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin arhivarea documentelor se urmăreşte
asigurarea unui sistem unitar de evidenţă,
inventariere şi selecţionare a documentelor.
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 acestui
proiect.
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45. ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ACCESORII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local
SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

SudMuntenia

Prahova

Sângeru

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

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

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

- siguranța locuitorilor
comunei;
- dezvoltarea comunei.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
Sângeru;
- agenții economici din
zonă;
- turiștii ce vizitează
comuna.

Activităţile
proiectului
Realizarea studiului
de fezabilitate
Elaborarea
proiectului tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii
de finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea
licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
18 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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46. DESFĂŞURAREA DE CAMPANII DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA RISCURILE ABANDONULUI ŞCOLAR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

Fondul european

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

-

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
Axa prioritară

POCU

AXA PRIORITARA 6.
EDUCAȚIE ȘI
COMPETENȚE ”

Obiective

Rezultatele obţinute

- dezvoltarea unui climat
şcolar incluziv
orientarea
şcolară
şi
profesională
eficientă
şi
adecvată
nevoilor
şi
intereselor elevului;
- dezvoltarea abilităților socioemoționale şi civice, care să
sprijine incluziunea școlară a
elevilor aflați în risc de
abandon școlar şi să asigure
o bună inserție socială
(creşterea stimei de sine,
abilități
de
comunicare,
responsabilizare,
luarea
deciziilor, abilități civice etc.);

- Creşterea calităţii educaţiei
în toate mediile rezidenţiale;
Asigurarea
accesului
tuturor copiilor de vârstă
preşcolară şi şcolară din
judeţ la educaţie, inclusiv a
celor din zonele izolate;
eliminarea oricăror forme de
discriminare şi segregare

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

SÂNGERU

Organism intermediar

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
Ministerul Muncii, Familiei,
preuniversitar in vederea promovării
Protecției Sociale și
AJOFM Prahova
unor servicii educaționale de calitate
Persoanelor Vârstnice
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile
ai proiectului/ grupul
proiectului
implementării proiectului
proiectului
ţintă
- elevii comunei
Realizarea studiului
12 luni
Prin desfăşurarea de campanii de
SÂNGERU;
de fezabilitate
informare şi conştientizare cu privire
- generațíile viitoare de
Elaborarea
la riscurile abandonului şcolar se
elevi
proiectului tehnic
urmărește reducerea fenomenului
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
de părăsire timpurie a școlii.
SÂNGERU.
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Pregătirea şi
Strategia de Dezvoltare Locală. De
depunerea cererii de
asemenea, în cadrul consultării
finanţare
opiniei publice realizate în procesul
Contractarea
de elaborare a strategiei de
proiectului
dezvoltare
locală,
majoritatea
Organizarea
populaţiei intervievate a răspuns că
licitaţiilor
este
foarte
importantă
Monitorizare,
implementarea acestui proiect pentru
evaluare, control
toată populaţia şcolară a localităţii
Auditul proiectului
Sângeru.
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47. DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DIVERSE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru dezvoltare
Investiții
ROMANIA
rurală;
-bugetul Administratiei Fondului pentru
Mediu;ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

Sud-Muntenia

Prahova

SÂNGERU

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POR

FONDURI DE MEDIU

-

MMAP

Administraţia Fondului
pentru Mediu

Obiective
consolidarea
capitalul
natural, de a promova o
economie care utilizează
resursele în mod eficient și de
a proteja sănătatea populaţiei.
O
strategie
de
mediu
coordonată la nivelul UE
creează sinergii și asigură
coerența între politicile UE și,
dată fiind relevanța legislației
de mediu pentru mai multe
sectoare de activitate, va
garanta aplicarea unor condiții
echitabile în desfășurarea
activităților acestora

Rezultatele
obţinute
-progres semnificativ
și demonstrabil în
direcția
dezvoltării
durabile,
prin
reducerea
impactului
asupra
mediului,
ameliorarea
rezistenței
la
presiunile exercitate
asupra mediului sau
prin utilizarea mai
eficientă
și
mai
responsabilă
a
resurselor naturale.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
- locuitorii comunei
Realizarea studiului
SÂNGERU;
de fezabilitate
- locuitorii din alte commune ce Elaborarea
traversează localitatea
proiectului tehnic
SÂNGERU;
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 dezvoltarea unor
programe şi activităţi diverse pentru
protecţia mediului 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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48. PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR DE FINANŢARE PENTRU REÎMPĂDURIREA SUPRAFEŢELOR
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local SÂNGERU

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată
încă

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

SÂNGERU

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
SÂNGERU;
fezabilitate
- locuitorii din alte
Elaborarea proiectului
commune ce traversează
tehnic
localitatea SÂNGERU;
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 reîmpăduririle anumitor
suprafeţe 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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49. MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOLI DIN COMUNA SÂNGERU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Sângeru

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

DESCRIEREA PROIECTULUI
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.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- elevii comunei Sângeru;
- generațíile viitoare de
elevi
- locuitorii comunei
Sângeru.

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin modernizarea şi dotarea şcolilor
gimnaziale 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 şi dotarea
şcolilor gimnaziale pentru copii pentru
comunitatea locală .
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50. AUDIT ENERGETIC-INSTRUMENTUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ – ELENA (EUROPEAN
LOCAL ENERGY ASSISTENCE)
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Neevaluată
încă

Consiliul local Sângeru

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european de asistenţă tehnică
Investiții
ROMANIA
pentru eficienţă energetică ;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

SudMuntenia

Prahova

Sângeru

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

- Fonduri proiecte - finantare nerambursabila
pentru dezvoltarea de sisteme energetice ecoeficiente
- Fonduri proiecte - finantare nerambursabila
pentru integrarea de sisteme de energie
regenerabila la nivelul cladirilor: panouri solare,
panouri fotovoltaice

-

-

-

-

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei eficientizări
energetice;
- Sprijinirea investitiilor
inovante
locale
si
regionale in domeniul
energiilor regenerabile si
eficientei energetice, cu
precadere
pentru
constructii si transporturi.

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

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

Durata
proiectul
ui

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
foarte important acest proiect.
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51. INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI ÎN PARTENERIAT CU GAL MELEAGURILE CRICOVULUI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Sângeru

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

Neevaluată
încă

Sud-Muntenia

Prahova

Sângeru

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

-

-

-

-

-

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

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

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

- locuitorii comunei
Sângeru
- elevii comunei Sângeru;
- agenții economici din
zonă;
- potenţialii investitori;

Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectul
ui
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 cât și social.
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5.2. Cadrul de aplicare a strategiei
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi
instrumente concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de
organizare, de a mobiliza parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de a asigura
succesul strategiei.
Coordonare
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală va fi asumată şi
asigurată de Consiliul Local şi Primarul comunei Sângeru. Structura care va asigura
coordonarea Strategiei va fi de sine stătătoare, o structură nouă, creată special cu
acest scop, care să cuprindă funcţionari publici cu specializări tehnice, financiar şi
juridic, a căror viziune şi experienţă să permită acoperirea tuturor aspectelor integrate
şi extinse pe care le presupune implementarea unei strategii multisectoriale şi pe
termen lung. Structura va fi condusă de Primar. Eventual, poate fi cooptat şi un
consultant.
Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală propuneri:
 Asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării strategiei;
 Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv
a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate
de consiliul local sau de primar în varii parteneriate;
 Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor
de progres, impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare;
 Asigurarea

resurselor

tehnice

şi

administrative

necesare

bunei

implementari a strategiei;
 Organizarea monitorizării, evaluarii şi revizuirii periodice a implementarii;
 Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după
graficul de raportare agreat;
 Urmărirea realizării, implementării şi impactului planului de comunicare şi
promovare a strategiei
Punerea în aplicare
Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală este un proces complex,
care implică şi afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea
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acţiunilor intra şi inter- sectoariale ale strategiei, se propun o serie de instrumente de
implementare care să faciliteze atingerea obiectivelor de dezvoltare ale strategiei.
1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi
proiectelor propuse de strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în
corelare cu alte acţiuni sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare
şi surse posibile pentru asigurarea lor, legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii
de rezultat care permit evaluarea implementării acţiunii.
2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga
perioadă de planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor,
respectând priorităţile identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.
3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a
diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind
expresia răspunderii asumate de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce
priveşte contribuţia directă şi planificată la transpunerea strategiei. Pentru a asigura
succesul strategiei, aceasta trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru
Consiliul Local şi Primar, ci şi pentru entităţile cuprinse în parteneriatul local, un
document care să le ghideze propriile planuri de viitor.
4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul Local şi
Primar, precum şi de către Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a strategiei către
comunitatea locală şi alte entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări
vizibilitatea asupra strategiei, va informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi
de iniţiativă, astfel încât să se asigure implicarea prin propriile proiecte şi susţinerea
strategiei.
Monitorizare şi evaluare
Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop
asigurarea eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare
a strategiei şi a componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă
majoră, modificări ale elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau
neaşteptate din partea participanţilor la strategie sau proiect, activitatea de
monitorizare va genera acţiuni de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin
care să se asigure cele mai eficiente şi raţionale soluţii de remediere şi readucere a
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strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut şi, astfel, să se asigure
realizarea impactului aşteptat.
Evaluarea rezultatelor şi impactului
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsura strategia şi
proiectele componente şi-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi
intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficienţă, calitate şi cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al
acţiunii şi corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie
asupra oportunităţii proiectului/acţiunii.
b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acţiunii şi rezultatele intermediare.
c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi
după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute de
proiect. Această evaluare poate servi ca justificare pentru noi proiecte care să
consolideze sau să corecteze rezultatele realizate.
Revizuire
Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua
succesul eforturilor de implementare şi a se lua toate măsurile ca planul să rămână
valabil pe măsură ce comunitatea evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările şi
actualizările necesare, astfel încât cetăţenii să fie convinşi de modul în care
comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social, economic şi de mediu.
Revizuirea strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită
perspectivelor de schimbări rapide la nivelul întregii societăţi româneşti. Prima
revizuire se recomandă la finele perioadei de “termen scurt” – 2023. Revizuirea va
cuprinde toate etapele de elaborare.
Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:
 Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei
până la momentul revizuirii;
 Evoluţia bugetului local;
 Legislaţie nouă cu efecte directe asupra comunei
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 Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte
directe asupra comunei.
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor
de implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie
continuate sau atacate în următorul ciclu de 12 luni şi efectele acestora asupra
exerciţiului bugetar.
Parteneriat
Strategia de dezvoltare locală va fi pusă în aplicare prin intermediul unui
parteneriat larg la nivel local care va cuprinde reprezentanţii tuturor grupurilor de
interese şi iniţiative vizate de strategie prin obiectivele, direcţiile şi acţiunile de
dezvoltare.
Principiul

parteneriatului

presupune,

pe

lângă

implicarea

directă

a

comunităţii, prin cunoştinţe, experienţă, proiecte proprii şi participarea la consultările
publice pe care autoritatea publică locală le va organiza atât în contextul
implementării strategiei, cât şi în cel al aplicării legislaţiei privind transparenţa
decizională în adminstraţie şi impactul proiectelor asupra mediului.
În ceea ce priveşte implementarea strategiei printr-un parteneriat colaborativ
şi eficient, este necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunităţii
în proiectele relevante şi stimularea contribuţiilor cetăţenilor, grupurilor şi
organizaţiilor la atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare locală. Amploarea,
caracteristicile

şi

multidisciplinaritatea

acţiunilor

şi

proiectelor

concrete

de

implementare sunt cele care dictează componenta parteneriatului:
1. Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local şi Primarul;
2. Instituţii publice, cum ar fi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială de la nivelul judeţului, Consiliul Judeţean;
3. Instituţii de învăţământ, cu precădere preuniversitare;
4. Operatorii de utilităţi;
5. Reprezentanţii băncilor şi investitorilor
6. Asociaţii patronale, sindicate
7. Reprezentanţii cetăţenilor
8. Organizaţii civice din diverse domenii
9. Mass-media locală/judeţeană
10. Reprezentanţii cultelor
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Primăria va încuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea
de şanse.
Din cauza slabei reprezentări la nivel local a unor organizaţii sau instituţii cu
specializări relevante şi de mare importanţă pentru implementarea cu succes a
strategiei,

se

recomandă

invitarea

unor

agenţii

guvernamentale

sau

neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze permanente, fie ocazional, la
dezbaterile pe profil. Astfel, se recomandă invitarea Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională, a Camerei de Comerţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi a altora.
Această structură numeroasă va fi încurajată să preia strategia ca pe un ghid
propriu de dezvoltare, iar Primăria va face eforturile necesare pentru coagularea întro entitate care să participe pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, exemplare ale strategiei
fiind disponibile la sediul Primăriei.

5.3. Monitorizarea şi ajustarea strategiei
La nivelul autoritǎţilor administratiei publice locale, funcţia de monitorizare şi
evaluare va fi asiguratǎ 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 douǎ
seturi de date:
-

informaţii corespunzǎtoare trimestrului încheiat;

-

informaţii cumulate, corespunzǎtoare trimestrelor parcurse din anul

respectiv.
Orice schimbare în strategia localǎ va fi comunicatǎ Unitǎţii centrale de
monitorizare în 30 de zile de la aprobarea acesteia prin hotǎrâre a Consiliului local.
Ajustarea strategiei locale va fi efectuatǎ după elaborarea studiilor de
fezabilitate la investiţiile preconizate.
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