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A. Nivelul european
1. Contextul general al dezvoltării comunităŃilor locale din
România, stat membru al Uniunii Europene
În urma evaluărilor politicilor implementate la nivel european în perioada 2000 – 2006, şi având
în vedere obiectivele Strategiei de la Lisabona, considerată în continuare prioritară atât pentru
preşedintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, cât şi pentru statele membre ale Uniunii
Europene, pentru perioada de programare 2007 – 2013 au fost stabilite 3 obiective :
 Obiectivul “ConvergenŃă” - acoperă regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media
UE. (întreg teritoriul României se încadrează sub acest obiectiv).
 Obiectivul “Competitivitate regională şi ocuparea forŃei de muncă”
 Obiectivul “Cooperare teritorială europeană”.
Aceste trei obiective sunt finanŃate de către trei instrumente financiare sau Fonduri europene
dedicate dezvoltării regionale în Uniune, acestea fiind: Fondul European de Dezvoltare
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. Primele două sunt cunoscute ca
fonduri structurale. O treime din bugetul total al Uniunii Europene este alocat politicii regionale.

Orientările strategice pentru dezvoltare economică şi angajarea forŃei de muncă
sunt descrise în decizia Comisiei Europene (2006/702/EC) şi prezentate în cele ce
urmează.
Politica de Coeziune are o dimensiune teritorială, ce presupune că:
- tuturor zonelor ComunităŃii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la
dezvoltarea europeană;
- orientările strategice trebuie să Ńină cont de: necesităŃile de investitii atât pentru zonele
urbane, cât şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea
regională, în promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităŃi stabile şi a
integrării sociale.
Orientările strategice trebuie să reflecte nevoia de protecŃie a mediului şi de îmbunătăŃire a
elaborării strategiilor naŃionale pentru promovarea unei dezvoltări susŃinute.
Principii de bază ce trebuiesc incluse în abordarea strategică a coeziunii:
- egalitatea între bărbaŃi şi femei;
- prevenirea discriminării pe bază de sex, rasă, etnie, religie/credinŃă, handicap, vârstă sau
orientare sexuală.
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DirecŃiile strategice constituie un cadru de lucru pe care toate Statele membre şi regiunile sunt
sfătuite să-l folosească în elaborarea şi dezvoltarea programelor lor naŃionale şi regionale.
Orientări strategice ale ComunităŃii privind coeziunea economică, socială şi teritorială.

DIRECłII PENTRU POLITICA DE COEZIUNE
În concordanŃă cu orientările strategice integrate pentru creştere/dezvoltare şi locuri de muncă
(decizia Comisiei Europene 2006/702/EC), programele ce converg către atingerea obiectivelor
Politicii de Coeziune trebuie să vizeze resurse ce pot fi utilizate pentru următoarele puncte
prioritare:
-

-

creşterea atractivităŃii Statelor membre, regiunilor şi oraşelor prin înlesnirea
accesibilităŃii, asigurarea unei calităŃi adecvate a serviciilor şi protecŃia mediului.
încurajarea inovaŃiilor, antreprenoriatului şi a dezvoltării “economiei bazată pe
cunoaştere” prin cercetare şi inovatie, incluzând noile tehnologii ale informaŃiei şi
comunicaŃiei.
crearea de noi locuri de muncă prin atragerea/implicarea cât mai multor persoane în
activităŃile de recrutare şi antreprenoriat; îmbunătăŃirea adaptabilităŃii angajaŃilor şi a
întreprinderilor şi prin cresterea investiŃiilor în capitalul uman.

Principii:
- Politica de Coeziune trebuie să vizeze extinderea/dezvoltarea activităŃiilor de informare,
cercetare, inovare, şi a capitalului uman. În acest sens, efortul financiar în aceste direcŃii
trebuie să fie mult sporit;
- Statele membre şi regiunile trebuie să urmărească obiective ce vizează dezvoltarea
susŃinută şi obŃinerea de sinergii între dimensiunile economic- social – mediu;
- Statele membre şi regiunile trebuie să urmărească obiective de egalitate între barbaŃi şi
femei, în orice moment al pregătirii şi implementării programelor şi proiectelor;
- Statele membre trebuie să ia măsuri de prevenire a discriminării de orice natură (în
special în ceea ce priveşte persoanele cu handicap) pe întreg parcursul implementării
programelor/proiectelor;
Aceste Orientări reprezintă un cadru general. Alegerea finală a Orientărilor de urmat este
determinată în principal de analiza punctelor tari şi a punctelor slabe, precum şi a circumstanŃelor
Statelor membre şi regiunilor.
Orientare strategică: Transformarea Europei şi a regiunilor ei în zone mai atractive pentru
investiŃii şi pentru forŃa de muncă
Extinderea şi îmbunătăŃirea infrastructurii transporturilor
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Infrastructura este un factor important pentru performanŃa multor întreprinderi, care afectează
atractivitatea socială şi economică a regiunilor şi oraşelor.
InvestiŃiile în infrastructură trebuie adaptate la nevoile şi nivelul de dezvoltare economică a
regiunilor sau Ńărilor în cauză.
Beneficiile investiŃiilor în infrastructură, depind de o serie de factori. În vederea maximizării
acestor beneficii trebuiesc respectate principiile următoare:
- utilizarea unor criterii obiective pentru a determina nivelul şi natura investiŃiilor;
- respectarea într-o măsură cât mai mare a principiului “durabilităŃii mediului”;
- acordarea unei atenŃii sporite regiunilor de ConvergenŃă şi Ńărilor “acoperite” de Fondul
de Coeziune, pentru modernizarea sistemului de căi ferate, selectând secŃiunile prioritare;
- aceste investiŃii trebuie să fie însoŃite de un management al traficului corespunzător,
acordând o atenŃie deosebită siguranŃei, în conformitate cu standardele naŃionale şi
europene.
DirecŃii de acŃiune:
-

-

-

Statele membre eligibile pentru finanŃare trebuie să acorde prioritate acelor proiecte de
interes european care vizează teritoriul lor. În cadrul acestora, o atenŃie deosebită merită a
fi acordată proiectelor multinaŃionale;
InvestiŃii în domenii conexe;
Promovarea unor reŃele de transport care să nu afecteaze în sens negativ mediul, în
special în zonele urbane. Aceasta include şi sistemul de transport public, planuri de
mobilitate, drumuri de centură, creşterea siguranŃei, reŃele de transport pentru vehicule
care circulă cu carburanŃi alternativi;
AtenŃie sporită acordată conexiunii cu/dintre teritoriile izolate;

Creşterea sinergiilor dintre protecŃia mediului şi dezvoltare
DirecŃii de acŃiune recomandate:
-

Vizarea celor mai semnificative nevoi de investiŃii în infrastructură, nevoi compatibile cu
legislaŃia de protecŃie a mediului;
Asigurarea unor condiŃii atractive pentru afaceri şi pentru un personal bine instruit;
Promovarea investiŃiilor ce susŃin acordul UE-Kyoto;
Măsuri de prevenire a riscului printr-un management îmbunătăŃit al resurselor naturale,
printr-o cercetare mai bine focalizată şi o mai bună folosire a ICT, prin politici inovatoare
de management politic.
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Utilizarea intensivă a surselor tradiŃionale de energie
DirecŃii de acŃiune:
-

Proiecte de sprijin pentru creşterea eficienŃei utilizării energiei;
Sprijinirea dezvoltării şi utilizării tehnologiilor noi şi alternative de energie, atât pentru
încălzire cât şi pentru răcire, care pot mări competitivitatea Europei;
Concentrarea investiŃiilor în surse tradiŃionale de energie pentru dezvoltarea reŃelelor
unde există semne de nefuncŃionare corespunzătoare a pieŃelor.

Orientare strategică: PerfecŃionarea cunoştinŃelor de specialitate şi dezvoltarea procesului de
inovare
Se urmăreşte orientarea economiei către activităŃile bazate pe cunoştinŃe de specialitate.
Moduri de acŃiune:
- sunt vizate nivelurile scăzute ale Cercetării şi Dezvoltării Tehnologiei (CDT), mai ales în
sectorul privat; promovarea inovaŃiei; dezvoltarea capacităŃilor locale şi regionale de a
genera şi a “absorbi” noi tehnologii; asigurarea de suport pentru asumarea riscului;
- creşterea capacităŃii de absorbŃie a firmelor privind CDT, în special IMM-uri prin acŃiuni
de dezvoltare a competenŃelor;
- încurajarea angajării şi formării cercetătorilor;
- încurajarea parteneriatelor CDT între diferite regiuni ale Uniunii;
- orientarea către îmbunătăŃirea activităŃilor de inovaŃie ale societăŃilor prin crearea de
grupuri de firme, în special în sectoarele tradiŃionale cu competiŃie la nivel global.
La nivel comunitar sunt popuse două programe: The Seventh Framework Programme for CDT
(Al Şaptelea Program Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltarea Tehnologiei) şi Competitiveness
and Inovation Framework Programme – CIP (Programul Cadru privind Competitivitatea şi
InovaŃia).
Creşterea investiŃiilor în CDT şi o mai bună alocare a acestora
DirecŃii de acŃiune:
- îmbunătăŃirea cooperării între întreprinderi şi între întreprinderi şi instituŃiile publice de
cercetare/instituŃii terŃe, de educaŃie, prin sprijinirea înfiinŃării de centre de excelenŃă
regionale şi transregionale;
- sprijinirea activităŃilor de CDT şi a transferului tehnologiilor;
- suport pentru iniŃiativele multinaŃionale sau transnaŃionale, îmbunătăŃirea colaborării
privind cercetarea şi capacitatea de a “construi’ în arii prioritare ale Politicii de Cercetare
a ComunităŃii;
- sporirea capacităŃilor de cercetare şi dezvoltare, inclusiv ICT, a infrastructurii de
cercetare şi capitalului uman în arii cu potenŃial semnificativ de creştere.
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Încurajarea inovaŃiilor şi promovarea antreprenoriatului
DirecŃii de acŃiune:
-

eficientizarea şi înlesnirea accesului firmelor la inovaŃiile în domeniile specifice
obiectului lor de activitate şi formarea privind CDT regional;
suport pentru întreprinderi, în special profitând de oportunităŃile de pe pieŃele interne;
asigurarea exploatării la maxim a punctelor tari privind aria eco-inovaŃiilor: introducerea
sistemelor de management de mediu;
promovarea antreprenoriatului şi facilitarea creării şi dezvoltării de noi firme.

Promovarea societăŃii informaŃionale
Eforturile vor viza conectarea: existenŃa în întreaga Uniune a unei infrastructuri de
comunicaŃii adecvate şi la un cost accesibil.
DirecŃii de acŃiune:
-

asigurarea integrării ICT în firme şi promovarea dezvoltării;
asigurarea accesului la infrastructura ICT şi a serviciilor relaŃionate acolo unde piaŃa nu
oferă această posibilitate la un cost convenabil şi la un nivel corespunzător.

Accesul la sursele de finanŃare
DirecŃii de acŃiune:
-

sprijinirea instrumentelor precum împrumuturile, instrumentele convertibile şi “capitalul
de risc” pentru a construi şi menŃine infrastructura care să faciliteze accesul la finanŃare;
dezvoltarea unei abordări integrate care să sprijine simultan inovaŃiile, transferul acestora
în noi activităŃi comerciale şi disponibilitatea “capitalului de risc”;
extinderea către grupuri specifice de întreprinzători: tineri, femei, grupuri defavorizate.

Orientare strategică: Creşterea numărului locurilor de muncă şi a calităŃii acestora
PriorităŃi de acŃiune:
a). Atragerea şi reŃinerea mai multor persoane în câmpul muncii şi modernizarea sistemului
de protecŃie socială
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-

-

DirecŃii de acŃiune:
implementarea unor politici de angajare care să vizeze şi să atingă o rată cât mai mare a
angajărilor, îmbunatăŃirea calităŃii şi productivităŃii muncii, creşterea coeziunii sociale şi
teritoriale;
promovarea unei abordări ciclu de viaŃă asupra muncii;
asigurarea unor pieŃe de muncă “inclusive”; creşterea atractivităŃii muncii, asigurarea de
muncă salariată pentru cei care se află în căutarea unor locuri de muncă;
o mai mare compatibilitate între solicitanŃi şi nevoile de pe piaŃa muncii.

Aspecte importante:
- facilitarea accesului tinerilor la locurile de muncă, prin European Youth Pact;
- implementarea European Pact pentru egalitate între sexe, pentru promovarea unor cadre
de lucru mai familiare, pentru împăcarea conceptelor de viaŃă profesională-viaŃa privată,
pentru a facilita accesul la serviciile de îngrijire copii;
- facilitarea accesului imigranŃilor la locurile de muncă şi facilitarea integrării lor sociale
prin formarea şi validarea competenŃelor lor;
- acordarea unei şanse celor aflaŃi în pericol de a fi excluşi din societate, prin reabilitare,
reorientare profesională, prin combaterea discriminării şi promovarea acceptării
diversităŃii prin formări şi campanii de conştientizare.
b). Creşterea adaptabilităŃii angajaŃilor şi societăŃilor şi a flexibilităŃii pieŃelor muncii
Aspecte importante:
- dezvoltarea strategiilor şi sistemelor de învăŃare continuă cu scopul de a creşte investiŃiile
întreprinderilor şi participarea angajaŃilor la formări profesionale;
- implementarea unor strategii care să contribuie la finanŃarea activităŃilor de formare
profesională.
Prioritate: antreprenori şi IMM-uri – facilitarea accesului la surse externe de competenŃe.
c). Creşterea investiŃiilor în capital uman printr-o mai bună educaŃie şi competenŃă
PriorităŃi:
- extinderea investiŃiilor în capitalul uman incluzând dezvoltarea iniŃiativelor adecvate şi a
mecanismelor de împărŃire a costurilor;
- sprijinirea strategiilor coerente de învăŃare continuă;
- sprijinirea elaborării şi introducerii reformelor în sistemul de educaŃie şi formare
profesională;
- o mai strânsă legatură între UniversităŃi, centre de cercetare şi tehnologie.
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PriorităŃi reforme:
- asigurarea unei educaŃii accesibile, de înaltă calitate şi atractivă la toate nivelurile,
inclusiv îmbunatăŃirea competenŃelor şi calificării personalului; promovarea unor
programe şcolare cât mai flexibile şi variate;
- sprijin pentru modernizarea sistemului de educaŃie şi pentru dezvoltarea potenŃialului
uman în cercetare şi inovaŃie prin studii post-universitare;
- promovarea calităŃii şi importanŃei educaŃiei şi formării profesionale pentru care există
vocaŃie;
- asigurarea unei mai mari mobilităŃi la nivel local, naŃional sau transnaŃional, promovând
cadre de lucru şi sisteme care să sprijine transparenŃa şi recunoaşterea calificărilor
precum şi validarea cursurilor de formare formale sau informale;
- realizarea de investiŃii în infrastructura de educaŃie şi formare profesională, acolo unde
este nevoie pentru implementarea reformelor.
d). Capacitate Administrativă
DirecŃii de acŃiune:
-

sprijin pentru politici şi programe, monitorizare, evaluare şi impact prin intermediul
studiilor, statisticilor, expertizei, previziunilor, suport pentru coordonarea dintre
departamente şi dialog între firmele private şi publicul reprezentativ.

e). MenŃinerea unei forŃe de muncă sănătoase
Vizează prevenirea riscului afecŃiunilor pentru a creşte astfel nivelul productivităŃii, prin
campanii de informare şi prin transferul cunoştinŃelor şi tehnologiilor; asigurarea că serviciile de
sănătate dispun de competenŃe adecvate; produse şi echipamente care să prevină şi să
minimalizeze riscul unor eventuale daune.
Se urmăreşte completarea lipsurilor din infrastructura de sănătate şi promovarea eficientă a
serviciilor acolo unde dezvoltarea economică a Statelor membre şi regiunilor mai puŃin
dezvoltate este afectată.
Aceste obiective se pot realiza pornind de la o analiză a nivelului optim al previzionării
serviciilor şi tehnologiilor adecvate.

DIMENSIUNEA TERITORIALĂ A POLITICII DE COEZIUNE
Dimensiunea teritorială a politicii de coeziune vizează dezvoltarea susŃinută a comunităŃilor,
prevenirea dezvoltării neechilibrate a regiunilor şi acordarea de asistenŃă regiunilor izolate, care
se confruntă din acest motiv cu probleme de costuri.
Sub noua legislaŃie, Statele membre au posibilitatea de a dirija fonduri pentru problemele urbane
ce se regăsesc în noile programe, oraşelor.
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ContribuŃia oraşelor la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă
Peste 60% din populaŃia Europei trăieşte în oraşe/zone urbane de peste 50.000 de locuitori.
Programele care vizează zonele urbane pot lua mai multe forme:
- promovarea oraşelor ca motor al dezvoltării regionale, prin creşterea competitivităŃii,
promovarea antreprenoriatului, inovare şi dezvoltare a serviciilor.
- promovarea coeziunii interne în zonele urbane; se urmareşte îmbunătăŃirea situaŃiei
districtelor/sectoarelor aflate în criză.
- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, dezvoltând reŃeua urbană la nivel naŃional şi
Comunitar.
Principii cheie pentru acŃiunile în zonele urbane:
- un rol important în atingerea obiectivelor îl au autorităŃile locale şi partenerii cheie
din oraş
- pregătirea unui plan de dezvoltare urban pe termen mediu sau lung.
Cooperarea
Cooperarea dintre regiunile europene va ajuta la accelerarea procesului de dezvoltare economică.
Provocări în contextul transnaŃional:
- transportul;
- managementul resurselor;
- protecŃia mediului;
- înfiinŃarea de Grupuri Europene şi Teritoriale de Cooperare.
Cooperarea transfrontalieră
Scopul: integrarea zonelor desparŃite de graniŃe naŃionale, dar care se confruntă cu probleme
comune, ce necesită soluŃii comune; contribuie la integrarea economică şi socială.
AcŃiuni:
- transferul de cunoştinŃe;
- dezvoltarea afacerilor între actori din Ńări diferite;
- dezvoltarea şi exploatarea serviciilor de educaŃie, formare şi sănătate peste graniŃe.
- integrarea pieŃelor muncii din diferite Ńări;
- îmbunătăŃirea infrastructurilor de transport şi comunicaŃii existente şi dezvoltarea
altora noi, acolo unde este cazul;
- creşterea competitivităŃii regiunilor de graniŃe.

Nivel european

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Cooperarea transnaŃională
Scopul: creşterea cooperării dintre Statele Membre în ceea ce priveşte subiectele de importanŃă
strategică.
AcŃiuni:
- care sprijină îmbunătăŃirea interconectării atât fizice cât şi intangibile a teritoriilor
- crearea de căi europene de transport
- de prevenire a riscurilor naturale
- managementul resurselor (apă)
- cooperare integrată maritimă
- dezvoltare urbană susŃinută
- reŃele R&D şi inovaŃii
Cooperarea interregională
Vizează :
- creşterea gradului de inovaŃii
- IMM-uri şi antreprenoriat
- schimbul de experienŃe privind dezvoltarea urbană şi relaŃiile dintre oraşe şi zonele
rurale.
- modernizarea serviciilor din sectorul public
- implementarea programelor de cooperare.
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2. Obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru
perioada 2007 - 2013
Pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune a Uniunii Europene a fost reformată pentru a
răspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona şi la Goteborg1 (economie competitivă
bazată pe cunoaştere, cercetare şi dezvoltare tehnologică, dezvoltare sustenabilă, ocuparea forŃei
de muncă). În urma acestei reforme, politica de coeziune va avea la dispoziŃie trei instrumente:
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi Fondul Social European.
Cele trei instrumente vor fi folosite ca şi până acum, pentru a ajuta la reducerea disparităŃilor de
dezvoltare economică între diversele regiuni ale Uniunii Europene, punându-se accentul pe
cunoaştere şi inovare, pe crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune, cooperare între
regiuni şi pe transformarea regiunilor în locuri atractive pentru a investi şi pentru a munci.
Politica de coeziune, în noua sa formă, are trei obiective: ConvergenŃa (sprijinind regiunile
rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice), Competitivitate Regională şi
Ocuparea forŃei de muncă (sprijinind regiuni, altele decât cele rămase în urmă ca nivel de
dezvoltare, pentru atingerea Ńintelor Agendei Lisabona) şi Cooperare Teritorială Europeană
(promovând o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării
şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE).
Obiectivul convergenŃă:
Urmareşte grăbirea convergenŃei economice a regiunilor mai putin dezvoltate, prin:
• ÎmbunătăŃirea condiŃiilor pentru creştere economică şi anagajare prin investiŃii în resurse
umane şi investiŃii fizice;
• Inovare şi dezvoltarea societăŃii bazate pe cunoaştere;
• Încurajarea adaptabilităŃii la schimbarea economică şi socială;
• ProtecŃia mediului;
• ÎmbunătăŃirea eficienŃei administrative.
Obiectivul competitivitate regională şi angajare:
Urmăreşte să anticipeze şi să promoveze schimbarea economică prin:
• ÎmbunătăŃirea competitivităŃii şi atractivităŃii regiunilor europene, ceea ce înseamnă:
investiŃii în infrastructură, sănătate, energie, cunoaştere şi inovare.
Obiectivul cooperare teritorială europeană:
Urmăreşte dezvoltarea cooperării pe trei componente:
1

Consiliul Uniunii Europene s-a reunit pe data de 16.01.2001 la Goteborg pentru a defini orientările politice ale
Uniunii Europene. În acest cadru s-a adoptat o strategie de dezvoltare durabilă şi s-a adăugat obiectivelor stabilite la
Lisabona o dimensiune referitoare la mediu.
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• Cooperare transfrontalieră prin programe comune;
• Cooperare între zone transnaŃionale;
• ReŃele pentru cooperare şi schimb de experienŃă în Uniunea Europeană.
România, ca viitoare beneficiară a fondurilor structurale, este eligibilă pentru toate cele trei
instrumente şi pentru două dintre obiective - ConvergenŃă şi Cooperare Teritorială Europeană.

Nivel naŃional
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B. Nivelul naŃional
Principalele direcŃii de dezvoltare stabilite la nivel naŃional, conform cu
Planul NaŃional de Dezvoltare şi Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃă;
În calitate de stat membru România trebuie să se integreze în procedurile europene pentru
corelarea obiectivelor de dezvoltare la nivel naŃional cu cele de la nivel european. Viziunea de
dezvoltare prezentată în Planul NaŃional de Dezvoltare adoptat de Guvern în decembrie 2005, de
Parlamentul României, a fost prezentată Comisiei Europene. Eforturile comune ale statului
român şi ale Uniunii Europene în domeniul politicii de coeziune sunt concretizate în ceea ce se
numeşte Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃă (CNSR). Fondurile structurale vor fi alocate în
baza priorităŃilor din CNSR.

PLANUL NAłIONAL DE DEZVOLTARE 2007 - 2013

POLITICA DE COEZIUNE

CADRUL STRATEGIC NAłIONAL DE REFERINłĂ (CSNR)

PROGRAME OPERAłIONALE
Axe Prioritare

FEDR
FSE
(coresp. PHARE – CES)

FC
(coresp. ISPA)
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Planul NaŃional de Dezvoltare 2007 - 2013
PND 2007-2013 încearcă să reflecte cât mai fidel priorităŃile stringente de dezvoltare ale
României la nivel naŃional, regional şi local şi propune susŃinerea acestora prin investiŃii publice
concentrate, alocate pe bază de programe şi proiecte. Implementarea strategiei de dezvoltare prin
utilizarea eficientă a fondurilor prevăzute, atât interne, cât şi externe, va conduce, la orizontul
anului 2013, la o Românie competitivă, dinamică şi prosperă, integrată cu succes în Uniunea
Europeană şi aflată pe un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă.
OBIECTIVUL GLOBAL vizează: Reducerea cât mai rapidă a disparităŃilor de dezvoltare
socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene.
Creşterea economică reprezintă cheia succesului transformării României, aducând: un nivel de
trai superior; investiŃii în sectorul productiv; infrastructură şi servicii publice de calitate (inclusiv
pentru creşterea coeziunii şi incluziunii); investiŃii pentru creşterea gradului de ocupare şi a
oportunităŃilor capitalului uman.
Creşterea productivităŃii
România îşi propune să devină o economie generatoare de valoare adăugată ridicată care să
aducă beneficii substanŃiale investitorilor şi angajaŃilor. România va promova politici de piaŃă
active pentru creşterea adaptabilităŃii şi flexibilităŃii forŃei sale de muncă şi va investi în servicii
pentru dezvoltarea capacităŃii productive a acesteia.
Crearea unei baze antreprenoriale dinamice
Stimularea dinamismului şi internaŃionalizării bazei antreprenoriale reprezintă un mijloc cheie
pentru a dezvolta o economie prosperă şi a răspunde provocărilor şi oportunităŃilor unei pieŃe
globalizate. România va promova tranziŃia către o economie a cunoaşterii şi va căuta să ocupe o
poziŃie cât mai înaltă pe scara valorii adăugate.
Cercetare - dezvoltare şi inovare
România va promova un mediu favorabil cercetării-dezvoltării şi valorificării economice a
rezultatelor acestor activităŃi, precum şi transferul tehnologic, în vederea creşterii competitivităŃii
economice.
Accesibilitate, inter-conectivitate şi infrastructură de bază
România va realiza investiŃii în dezvoltarea infrastructurii, conform unei strategii bine definite,
având ca scop creşterea mobilităŃii persoanelor, bunurilor, serviciilor şi ideilor şi sporirea
atractivităŃii României, inclusiv ca locaŃie de afaceri. InvestiŃiile pentru creşterea conectivităŃii
digitale vor duce la crearea de noi oportunităŃi pentru România în domeniul comerŃului
electronic, e-government şi al altor servicii electronice şi vor face ca aceste oportunităŃi să fie
accesibile tuturor.
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Obiectivul global al PND, ce vizează reducerea disparităŃilor de dezvoltare socio-economică faŃă
de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei obiective specifice:
Creşterea competitivităŃii pe termen lung a economiei româneşti
Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază
PerfecŃionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013,
măsurile şi acŃiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităŃi naŃionale de
dezvoltare:
1. Creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
3. Protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi
întărirea capacităŃii administrative
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităŃii în sectorul agricol
6. Diminuarea disparităŃilor de dezvoltare între regiunile Ńării
•
•
•

CREŞTEREA COMPETITIVITĂłII ECONOMICE
ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE

ŞI

DEZVOLTAREA

În context spaŃial, competitivitatea economică este determinată de:
• implicarea centrelor urbane în valorificarea creativă şi inovativă a potenŃialului naŃional,
care să alcătuiască un sistem ierarhizat de poli/zone de dezvoltare, prin concentrarea unor
combinaŃii de produse şi servicii competitive sau care au şanse să devină competitive
(servicii IT, financiare, industrii creative, servicii de mediu, servicii personalizate, turism
etc.) concomitent cu dezvoltarea accesibilităŃii, a resurselor din învăŃământ şi cercetareinovare, a infrastructurii de afaceri, calităŃii mediului şi calităŃii vieŃii;
• realizarea unui sistem integrat de accesibilitate a potenŃialului naŃional şi de stabilire de
interconexiuni între elementele sistemului policentric;
• utilizarea potenŃialului de cercetare-inovare, în special al centrelor universitare, care
devin astfel promotoare ale activităŃii inovative şi care oferă oportunităŃi multiple şi şanse
pentru dezvoltare profesională ca factor de stabilizare a forŃei de muncă locale şi de
atragere a forŃei de muncă înalt calificată;
• dezvoltarea şi promovarea turismului prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural şi
a perspectivei axate pe peisajul natural şi cultural. Totodată, dezvoltarea turistică va
urmări planul naŃional de amenajare a teritoriului (secŃiunea turism), cu Ńintire pe
gestionarea creativă a peisajelor naturale şi a patrimoniului cultural rural;
• realizarea de conexiuni superioare ca scară, la nivel teritorial prin stimularea apariŃiei şi
consolidării clusterelor economice.
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OBIECTIVE
Obiectivul general este creşterea productivităŃii întreprinderilor româneşti pentru
reducerea decalajelor faŃă de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
Obiective specifice
• Creşterea contribuŃiei IMM la PIB
• Creşterea valorii cheltuielilor totale de C-D (Cercetare - Dezvoltare)
• Creşterea numărului utilizatorilor de Internet
• Reducerea intensităŃii energetice primare
DirecŃiile strategice ale PriorităŃii ”Creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaştere” sunt în deplină concordanŃă atât cu obiectivele politicii de
competitivitate pe termen lung a României, cât şi cu liniile de acŃiune ale propunerilor Comisiei
Europene privind cadrul pentru competitivitate şi inovare 2007-2013, ca şi cu liniile directoare
propuse de Comisia Europeană pentru politica de coeziune în perioada 2007-2013.
Sub-priorităŃile în cadrul cărora se vor concentra măsurile din cadrul acestei priorităŃi sunt:
• Creşterea competitivităŃii prin îmbunătăŃirea accesului pe piaŃă al întreprinderilor, în
special al celor mici şi mijlocii.
Pentru dezvoltarea întreprinderilor este necesară susŃinerea investiŃiilor productive (utilaje şi
tehnologii noi) care să permită adaptarea producŃiei la cerinŃele pieŃei unice europene.
Crearea unui mediu favorabil finanŃării afacerilor, în condiŃii de piaŃa financiară competitivă,
este un salt calitativ şi cantitativ faŃă de abordările anterioare, bazate preponderent pe sprijin
investiŃional direct.
Un factor important în consolidarea întreprinderilor existente dar şi în susŃinerea start-up-urilor îl
constituie dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri adecvate prin instrumente specifice soft
şi hard, armonizate cu nevoile IMM.
Sprijinirea incubatoarelor va avea efecte benefice atât asupra dezvoltării de noi firme
competitive, cât şi asupra fructificării potenŃialului de inovare la nivelul IMM, pregătindu-le pe
acestea pentru competiŃia de pe piaŃă. Dezvoltarea centrelor de afaceri reprezintă un alt factor
de susŃinere a întreprinderilor, prin faptul că măreşte accesul acestora la servicii de consultanŃă,
precum şi la alte tipuri de servicii suport specializate cu valoare adăugată înaltă. Încurajarea
dezvoltării clusterelor emergente se poate realiza prin susŃinerea eforturilor pe care un grup de
firme îl poate face pentru a fructifica la maxim potenŃialul concentrării economice.
Un element care poate avea un rol important în creşterea competitivităŃii de ansamblu a
economiei pe termen mediu este şi realizarea obiectivului de creştere a competitivităŃii
turismului românesc şi îmbunătăŃirea imaginii României prin promovarea potenŃialului
turistic.
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•

Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi inovării şi
accelerarea dezvoltării societăŃii informaŃionale

Sunt necesare următoarele:
- aplicarea sistematică a măsurilor stimulative pentru inovare şi transfer tehnologic,
inclusiv prin finanŃarea activităŃii de cercetare-dezvoltare produsă şi/sau achiziŃionată de
întreprinderi;
- sprijinirea capacităŃii inovative la nivelul firmelor, prin diferite activităŃi de asistenŃă,
consultanŃă, sprijin pentru acces la finanŃare, crearea condiŃiilor pentru dezvoltare;
- întărirea cooperării firmelor cu universităŃile şi cu institutele de cercetare poate
constitui un factor foarte important şi din perspectiva dezvoltării infrastructurii de afaceri,
prin cvasi-accesul la servicii de consultanŃă prin proiecte comune;
- promovarea unui mediu sigur şi dinamic de e-business, prin creşterea numărului şi a
gradului de exploatare a oportunităŃilor de e-business de către firme în general şi în
special de către IMM-uri.
• ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie
România îşi propune să reducă intensitatea energetică prin creşterea eficienŃei energetice pe
întregul lanŃ - resurse naturale, producere, transport, distribuŃie şi utilizare finală a
energiei electrice şi termice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul negocierilor
de aderare la UE.
În contextul în care Ńinta UE pentru anul 2010 este ca 22% din consumul total de energie
electrică să reprezinte energie produsă din resurse regenerabile, România îşi va intensifica
acŃiunile de valorificare a resurselor regenerabile.

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
Scopul strategiei pentru prioritatea „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport” este
de a genera o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport prin asigurarea
infrastructurilor de transport moderne şi durabile împreună cu o creştere a calităŃii serviciilor şi
realizarea unui sistem funcŃional de ”unitate în diversitate”.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiŃie necesară pentru implementarea cu
succes şi a celorlalte priorităŃi de dezvoltare ale României pentru perioada 2007–2013,
contribuind la creşterea mobilităŃii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de
creştere cu reŃeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi,
nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi locale.
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OBIECTIVE
Obiectivul îl reprezintă asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi
durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiŃii privind dezvoltarea sustenabilă a
economiei şi îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii.
Obiective specifice
• Modernizarea reŃelei rutiere de interes naŃional;
• Asigurarea inter-operabilităŃii feroviare;
• Creşterea traficului de mărfuri prin porturile interne şi maritime;
• Modernizarea echipamentelor şi facilităŃilor.
Obiectivul general şi obiectivele specifice ale priorităŃii naŃionale de dezvoltare „Dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii de transport” se realizează prin acŃiuni grupate în trei sub-priorităŃi:
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii trans-europene de transport şi a reŃelelor de
legătură va genera coeziunea teritorială între România şi statele membre ale UE, prin reducerea
timpilor de călătorie către principale destinaŃii, atât interne cât şi externe, prin modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurilor rutiere (în special autostrăzi), a facilităŃilor feroviare, navale şi
aeriene, pentru a satisface traficul intensiv de mărfuri şi pasageri.
Măsuri:
Modernizarea şi construcŃia de infrastructuri rutiere trans-europene va
urmări finalizarea autostrăzilor aflate în construcŃie, construirea de noi autostrăzi
şi drumuri rapide, construirea variantelor ocolitoare a oraşelor situate pe TEN-T şi
modernizarea drumurilor şi podurilor de pe TEN-T.
2. Modernizarea şi construcŃia reŃelelor de legătură la TEN - T conectarea
reŃelei de transport locale/judeŃene/naŃionale la reŃeaua de transport transeuropeană va conduce la îmbunătăŃirea accesibilităŃii, având ca rezultat accesul
mai rapid la reŃeaua TEN–T şi creşterea volumului de mărfuri şi numărului de
persoane ce tranzitează Ńara.

1.

•

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naŃional şi
îmbunătăŃirea serviciilor aferente cuprinde măsuri privind modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport pe reŃeaua TEN-T, dar totodată va avea şi un impact direct
asupra reŃelei naŃionale de transport din afara reŃelei TEN-T şi, de asemenea, asupra
îmbunătăŃirii serviciilor feroviare, atât pentru călători, cât şi pentru mărfuri.

• Modernizarea şi construcŃia de infrastructuri rutiere de interes naŃional are în vedere
infrastructura rutieră, ce va cuprinde: construirea de autostrăzi, drumuri rapide, variante
ocolitoare şi modernizarea drumurilor naŃionale altele decât cele de pe reŃeaua TEN-T,
dar şi modernizarea şi construcŃia unor sectoare de drum de pe reŃeaua TEN-T.
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PROTECłIA ŞI ÎMBUNĂTĂłIREA CALITĂłII MEDIULUI
Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor mai puŃin dezvoltate din România, regiuni avute în
vedere de politica de coeziune a Uniunii Europene, România încă trebuie să facă investiŃii
semnificative în infrastructura de mediu, în particular în sectoarele apă, deşeuri şi calitatea
aerului. Pentru câteva dintre domeniile care necesită cele mai mari eforturi financiare pentru
conformare şi care nu pot fi implementate până la data aderării, s-au negociat perioade de
tranziŃie. Aceste domenii sunt: furnizarea de apă potabilă, construirea/reabilitarea de staŃii de
epurare a apelor uzate, închiderea depozitelor neconforme, managementul deşeurilor din
ambalaje şi a ambalajelor, precum şi controlul poluării industriale.
OBIECTIVE
Obiectivul global îl constituie protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului, în
conformitate cu nevoile economice şi sociale ale României, conducând astfel la
îmbunătăŃirea semnificativă a calităŃii vieŃii prin încurajarea dezvoltării durabile.
Obiective specifice:
ÎmbunătăŃirea standardelor de viaŃă prin asigurarea serviciilor de utilităŃi publice
în sectoarele apă şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară
• ÎmbunătăŃirea calităŃii mediului vizând, în special, conformarea cu Directivele
relevante ale Uniunii Europene
În cadrul PriorităŃii 3 a PND, sunt avute în vedere următoarele sub-priorităŃi:
• ÎmbunătăŃirea standardelor de viaŃă prin asigurarea serviciilor de utilităŃi publice la
standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri prin:
 Dezvoltarea sistemelor de infrastructură de apă şi apă uzată în regiunile
mai puŃin dezvoltate şi reducerea diferenŃelor dintre regiuni;
 Construirea sistemelor integrate de deşeuri în regiunile/judeŃele mai
puŃin dezvoltate şi punerea în practică a ierarhiei opŃiunilor pentru
gestionarea deşeurilor („hierarchy of waste”)
•

ÎmbunătăŃirea sistemelor sectoriale de management de mediu.
Principalele obiective ale acestei componente strategice sunt:
 reducerea poluării cursurilor de apă, în special prin implementarea Directivei
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane şi prin asigurarea unui
management corespunzător al nămolului provenit de la staŃiile de epurare a
apelor uzate;
 accesul populaŃiei din regiuni specifice la sistemele publice de alimentare cu
apă şi canalizare.
•
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Extinderea sistemelor specifice de management al deşeurilor
Managementul îmbunătăŃit al resurselor naturale în contextul dezvoltării durabile

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, PROMOVAREA OCUPĂRII ŞI
INCLUZIUNII SOCIALE ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE
Dezvoltarea resurselor umane şi integrarea durabilă pe piaŃa muncii sunt posibile în condiŃiile
promovării învăŃării pe tot parcursul vieŃii ca principiu şi cadru general de restructurare şi
dezvoltare a sistemelor de educaŃie şi formare, de asigurare a competenŃelor cheie şi a coerenŃei
între contextele formale, nonformale şi informale de învăŃare.
OBIECTIVE
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităŃii
acestuia pe piaŃa muncii, prin asigurarea oportunităŃilor egale de învăŃare pe tot parcursul
vieŃii şi dezvoltarea unei pieŃe a muncii moderne, flexibile şi inclusive.
Obiective specifice:
• Dezvoltarea educaŃiei iniŃiale şi continue prin promovarea de reforme şi furnizarea unor
oferte educaŃionale de calitate şi relevante pentru piaŃa muncii, care să asigure
oportunităŃi egale de învăŃare pe tot parcursul vieŃii şi îmbunătăŃirea şanselor de angajare;
• Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie prin dezvoltarea de noi profesii şi
diversificarea ofertelor de educaŃie iniŃială şi continuă;
• Dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăŃare şi carieră prin furnizarea de
servicii integrate de informare, orientare şi consiliere pentru resurse umane din educaŃie;
• Facilitarea inserŃiei tinerilor pe piaŃa muncii prin promovarea parteneriatului în educaŃie
şi ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziŃie de la şcoală la locul de muncă, în
vederea creşterii şanselor de ocupare;
• Creşterea nivelului de educaŃie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea de
programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenŃele şi
abilităŃile cerute pe piaŃa muncii pentru persoane care întâmpină dificultăŃi de
integrare/reintegrare pe piaŃa muncii (tineri, femei, şomeri de lungă durată, lucrători cu
nivel redus de calificare, persoane în vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă,
persoane din grupurile vulnerabile);
• Dezvoltarea unei pieŃe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permită creşterea
şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaŃa muncii a persoanelor din grupurile
vulnerabile;
• Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale;
• ÎmbunătăŃirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice
durabile, diminuării disparităŃilor şi asigurării unei bune guvernări.

Nivel naŃional

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Atingerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice ale priorităŃii naŃionale de dezvoltare
„Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităŃii
administrative” se realizează prin acŃiuni grupate în patru sub-priorităŃi.
• Dezvoltarea capitalului uman are ca scop crearea şi dezvoltarea oportunităŃilor de
învăŃare pe tot parcursul vieŃii în vederea formării unui stoc de capital uman competitiv şi
a unei mai bune valorificări a acestuia pe piaŃa muncii, într-o societate bazată pe
cunoaştere.
 Promovarea de reforme în educaŃie în contextul învăŃării pe tot parcursul
vieŃii
 Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieŃii
 Asigurarea calităŃii şi managementul calităŃii în educaŃie şi formare iniŃială
 Dezvoltarea în cadrul sistemului naŃional de educaŃie şi formare a serviciilor
integrate de informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea personală
 Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie
 Dezvoltarea şi modernizarea ofertelor de educaŃie iniŃială şi continuă
•

Promovarea ocupării depline are ca scop creşterea capacităŃii de angajare şi a şanselor
de integrare pe piaŃa muncii în special pentru tineri şi şomerii de lungă durată şi răspunde
necesităŃii de calificare şi re-calificare permanentă a forŃei de muncă în scopul actualizării
şi adaptării competenŃelor pentru a face faŃă concurenŃei tot mai intense de pe piaŃa
muncii, schimbărilor tehnologice şi creşterii ponderii importanŃei cunoştinŃelor în
valoarea producŃiei.
 Creşterii adaptabilităŃii forŃei de muncă şi a întreprinderilor
 Promovarea iniŃiativelor pentru partenerii sociali
 ÎmbunătăŃirea tranziŃiei de la şcoală la locul de muncă şi promovarea
culturii antreprenoriale în educaŃie şi formare
 Modernizarea şi întărirea capacităŃii administrative a Serviciului Public de
Ocupare – instituŃie reprezentată de AgenŃia NaŃională de Ocupare a ForŃei de
Muncă şi AgenŃiile JudeŃene

Promovarea incluziunii sociale
 Integrarea pe piaŃa muncii şi combaterea discriminării persoanelor
vulnerabile
 IniŃiative transnaŃionale în educaŃia inclusivă şi pe piaŃa muncii.
• Dezvoltarea capacităŃii administrative şi a bunei guvernări
Această sub-prioritate are scopul de a promova şi susŃine crearea la nivel central şi local a unei
administraŃii publice care să devină un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres şi
coeziune. De asemenea, vor fi vizate cu prioritate alte două segmente importante în procesul de
întărire a capacităŃii administrative: justiŃia şi ordinea şi siguranŃa publică.
•
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DIMINUAREA DISPARITĂłILOR DE DEZVOLTARE ÎNTRE REGIUNILE łĂRII
OBIECTIVE
Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab
dezvoltate, în vederea diminuării disparităŃilor de dezvoltare interregionale şi
intraregionale.
Obiective specifice:
• ÎmbunătăŃirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor
• Creşterea competitivităŃii regiunilor ca locaŃii pentru afaceri
• Valorificarea potenŃialului turistic şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuŃiei
acestor domenii la dezvoltarea regiunilor;
• Creşterea rolului economic şi social al centrelor
• Integrarea socio-economică a zonelor de graniŃă şi creşterea atractivităŃii şi
accesibilităŃii Regiunilor României în cadrul teritoriului
OperaŃionalizarea priorităŃii PND privind dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor Ńării se va
realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiŃiilor publice în infrastructura
locală, politici active de stimulare a activităŃilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor
locale, pe următoarele sub-priorităŃi:
• ÎmbunătăŃirea infrastructurii publice regionale şi locale urmăreşte crearea unor condiŃii
apropiate între regiuni, în ceea ce priveşte infrastructura de transport, infrastructura
socială, şi accesul la serviciile de bază, precum şi exploatarea potenŃialului local de
dezvoltare, prin valorificarea resurselor materiale, umane şi de mediu existente.
• Consolidarea mediului de afaceri regional şi local urmareşte creşterea competitivităŃii
regiunilor ca locaŃii pentru afaceri.
• Dezvoltarea turismului regional şi local urmăreşte valorificarea patrimoniului cultural şi
natural, specific fiecăreia din cele opt regiuni de dezvoltare, îndeosebi în zonele
marginale, dezavantajate economic şi social.
• Dezvoltarea urbană durabilă urmăreşte sprijinirea centrelor urbane pentru a le permite să
acŃioneze ca motoare ale creşterii economice şi a contribui la dezvoltarea teritorială
echilibrată a Ńării.
• Promovarea cooperării teritoriale europene urmăreşte creşterea atractivităŃii şi
accesibilităŃii regiunilor României în cadrul teritoriului european.
Având în vedere poziŃia geografică a României precum şi lungimea frontierelor sale interne şi
externe în cadrul viitoarei arhitecturi a UE, domeniul cooperării teritoriale europene este deosebit
de important, atât din punct de vedere economic, cât şi politic.
Dintre cele trei componente ale cooperării teritoriale, România îşi va concentra resursele în
continuare asupra cooperării transfrontaliere.
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PriorităŃile naŃionale de dezvoltare se regăsesc în Cadrul NaŃional Strategic de ReferinŃă,
concretizate în Programele OperaŃionale Sectoriale, după cum urmează:
CSNR 2007 - 2013

ConvergenŃă

Competitivitate
regională şi ocupare

PO Creşterea CompetitivităŃii
Economice

PO Transport

Cooperare
Transfrontalieră
PO pentru Cooperare
Transfrontalieră
RO – HU
RO – BG
RO – MO
RO – Ucraina
RO - Serbia

PO Mediu

PO pentru SpaŃiul Sud-Est
European
PO Dezvoltarea Resurselor
Umane
PO Marea Neagră
PO Dezvoltare Regională

PO Capacitate Administrativă

PO AsistenŃă Tehnică

PO pentru Cooperare InterRegională
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Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă
Scopul principal al Cadrului Strategic NaŃional de ReferinŃă (CSNR) este de a întări
concentrarea strategică a politicilor economice, de coeziune socială şi regionale ale României,
precum şi de a stabili legăturile potrivite şi corecte cu politicile Comisiei Europene, în principal
cu Strategia de la Lisabona, care elaborează politici de dezvoltare economică şi de creare de noi
locuri de muncă.
Obiectivele CSNR : Reducerea disparităŃilor de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi statele membre UE Reducerea disparităŃilor faŃă de UE prin generarea unei
creşteri suplimentare de 10% a Produsului Intern Brut până în 2015.
Creşterea economică
Pentru a asigura creşterea economică este nevoie de dezvoltarea unei economii moderne şi
competitive, prin:
• Creşterea productivităŃii, a aptitudilor, capacităŃii manageriale şi a producŃiei;
• Crearea unei baze de afaceri dinamice – o bază mai dezvoltată şi produse şi servicii
mai performante;
• AplicaŃii inovatoare ale cercetării şi dezvoltării în funcŃie de oportunităŃile pieŃei;
• InvestiŃii în infrastructură, pentru a creşte accesibilitatea;
• Administrare publică şi privată eficientă;
• Dezvoltare durabilă şi incluziune socială;
• Dezvoltarea economiilor regionale;
Viziunea Strategică abordează nevoile de dezvoltare socio-economică, propune soluŃii pentru
disparităŃile sociale cu care se confruntă România şi sprijină strategiile UE de dezvoltare. Au fost
identificate următoarele priorităŃi tematice:
• dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
• creşterea competititivăŃii pe termen lung a economiei româneşti;
• dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România;
• consolidarea unei capacităŃi administrative eficiente.
Strategia CSNR va urmări coerenŃa teritorială şi va încorpora strategia de dezvoltare regională,
care are scopul de a opri şi potenŃial inversa tendinŃa de adâncire a decalajului dintre regiuni.
Aceasta reflectă politica de dezvoltare regională, se bazează pe conceptul de descentralizare şi ia
în considerare liniile directoare strategice ale UE. Strategia de dezvoltare regională identifică
următoarele probleme cheie care vor fi abordate:
• atingerea unui echilibru de dezvoltare între estul şi vestul Ńării;
• rezolvarea sub-dezvoltării cronice a regiunilor de nord-est şi sud;
• rezolvarea disparităŃilor majore dintre regiunile sub-dezvoltate şi cele mai dezvoltate;
• inversarea tendinŃei de declin a oraşelor mici şi mijlocii, în special acelora care se
24
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•
•

bazau pe o singură industrie;
creşterea atractivităŃii regiunilor;
creşterea nivelului de expertiză în managementul de programe la nivel regional;

Strategia va contribui la asigurarea coeziunii teritoriale şi la reducerea disparităŃilor
regionale, îmbunătăŃind infrastructura de transport la nivel judeŃean şi local, prin reabilitarea şi
modernizarea reŃelelor rutiere judeŃene şi locale.
Consolidarea Legăturilor dintre ProtecŃia Mediului şi Creşterea Economică
AcŃiunile prevăzute de strategie vor promova creşterea nivelurilor de siguranŃă şi minimizarea
efectelor adverse asupra mediului, ceea ce va duce în esenŃă la creşterea standardelor de viaŃă ale
populaŃiei.
Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Pentru respectarea standardelor UE şi a acquis-ului în sectorul apă, principalul obiectiv îl va
constitui extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, astfel încât să se asigure
servicii adecvate de furnizare a apei şi de canalizare.
ÎmbunătăŃirea sistemelor de management al deşeurilor
AcŃiunile vor duce la creşterea calităŃii managementului deşeurilor, a ratei de conectare la
serviciile publice de salubritate, la preŃuri rezonabile, la reducerea cantităŃii de deşeuri din
gropile de gunoi şi creşterea cantităŃii de deşeuri reciclabile şi reutilizate. Un alt obiectiv va fi
acela al reducerii vechilor situri contaminate .
ÎmbunătăŃirea calităŃii aerului
În multe zone urbane, sistemele municipale de termoficare constituie surse majore de poluare,
datorită tehnologiilor vechi pe care le folosesc şi faptului că nu au mai beneficiat de nici un fel de
investiŃii de foarte multă vreme. Aceste centrale contribuie foarte mult la poluarea mediului şi
ameninŃă sănătatea populaŃiei.
ProtecŃia naturii
România va sprijini bio-diversitatea şi conservarea naturii prin acŃiuni de dezvoltare a cadrului
de gestionare a zonelor protejate, în special zonele din reŃeaua NATURA 2000. Aceasta
presupune dezvoltarea infrastructurii necesare pentru siturile protejate (inclusiv de întreŃinere a
acestora) şi desfăşurarea de activităŃi de operare şi monitorizare, nu numai pentru a respecta
angajamentele cu privire la construirea sistemului Natura 2000 pe care şi le-a asumat România,
ci şi pentru a conştientiza publicul cu privire la importanŃa cunoaşterii şi respectării mediului, ca
bază a dezvoltării durabile.
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Prevenirea riscurilor
InvestiŃiile în prevenirea riscurilor vor reduce impactul dezastrelor naturale şi al efectelor lor
economice. Vor fi elaborate planuri de gestionare a situaŃiilor de risc provocate de inundaŃii, hărŃi
de risc pentru fiecare bazin hidrografic şi pentru zona litoralului, acolo unde sănătatea oamenilor,
mediul sau activităŃile economice sunt puse în primejdie din cauza inundaŃiilor.
Folosirea eficientă a resurselor energetice
România intenŃionează să reducă consumul de energie prin creşterea eficienŃei pe întregul lanŃ –
resurse naturale, producŃie, transport şi distribuŃie de electricitate şi căldură. Strategia ia în
considerare o serie de documente ale Comisiei Europene privind eficienŃa energetică.
România are un potenŃial important de exploatare a Surselor de Energie Regenerabile (în special
resurse hidro, eoliană, solară, biomasă şi geotermale). Dezvoltarea exploatării de surse
regenerabile îi va oferi României un avantaj competitiv pe termen lung, ceea ce va contribui la
integrarea în sistemul economic a unor zone izolate, folosind potenŃialul tehnic destul de
important al Ńării, şi la reducerea impactului asupra mediului prin producerea de energie ”curată”.
Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie luate măsuri precise pentru a creşte utilizarea Surselor de
Energie Regenerabila. Acest lucru presupune investiŃii în capacităŃi şi tehnologii noi.
Creşterea pe termen lung a competitivităŃii economiei româneşti
Pentru a atinge obiectivul acestei priorităŃi tematice, strategia va viza totodată, competitivitatea
teritorială şi ameliorarea disparităŃilor dintre regiunile Ńării. AcŃiunile din acest domeniu vor
întări mediul de afaceri regional şi local, pentru a putea pune în valoare la maxim potenŃialul
regiunilor.
Creşterea productivităŃii şi crerea unui mediu de afaceri dinamic
Întreprinderile mici şi mijlocii, în special cele din sectorul tehnologiei înalte, vor fi motorul
generator de creştere al României şi vor oferi capacitatea necesară impulsionării economiei şi a
potenŃialului său de dezvoltare. Rolul IMM în crearea unei economii inovatoare, performante şi
prospere este vital, iar strategia va crea climatul şi condiŃiile necesare pentru ca afacerile să poată
fi iniŃiate, să se dezvolte şi să prospere. Eforturile vor fi direcŃionate către susŃinerea IMM-urilor
în competiŃia de pe pieŃele interne şi internaŃionale.
În ceea ce priveşte întreprinderile, strategia va viza sprijinirea investiŃiilor productive, în special
în echipamente şi tehnologie, dar şi achiziŃionarea de active intangibile. Se va acorda, de
asemenea, sprijin pentru crearea si dezvoltarea grupurilor integrate de afaceri (clustere) şi pentru
crearea de lanŃuri de furnizori, pentru sustinerea eforturilor unor astfel de grupuri de companii în
utilizarea la maxim a potenŃialului economic existent (atât orizonal cât şi vertical), pentru a putea
obŃine avantaje competitive.
Crearea unor reŃele de afaceri regionale, a unor centre de producŃie, CDI şi tehnologice vor ajuta
la implementarea strategiei. Se va acorda o atenŃie specială sectoarelor în tranziŃie sau în plin
proces de dezvoltare.
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Dezvoltarea unor lanŃuri furnizori eficiente (operaŃiuni de subcontractare), care să îndeplinească
standardele internaŃionale de contractare, livrare şi calitate, vor contribui la creşterea
productivităŃii, iar mulŃi dintre operatori vor fi IMM-uri.
Asigurarea unei comunicări reale şi eficiente, ca şi promovarea bunelor practici, vor contribui în
egală măsură la consolidarea mediului de afaceri.
Serviciile şi infrastructură de sprijin pentru afaceri
Strategia vizează îmbunătăŃirea condiŃiilor generale necesare afacerilor pentru a creşte şi a se
extinde, cu un accent deosebit pe sectoarele de creştere şi pe sectoarele în care se înregistrează
avantaje competitive, în special industria prelucrătoare şi serviciile, care au nevoie de asistenŃă
calificată şi integrată. Strategia va permite mult-dorita modernizare a metodelor de producŃie şi
introducerea de standarde de calitate. Vor fi încurajate procesele de producŃie performante şi
competitive, astfel încât companiile să poată concura pe piaŃa europeană unică şi pe pieŃele
mondiale.
Reabilitarea zonelor industriale va oferi infrastructura necesară creşterii afacerilor.
Certificare & eco-inovaŃii
CompetiŃia pe piaŃa UE este acerbă, iar nevoile consumatorilor devin din ce în ce mai complexe.
De aceea, companiile româneşti trebuie să îmbunătăŃească calitatea produselor pe care le vor
aduce pe piaŃă. Aceasta presupune respectarea standardelor internaŃionale voluntare cu privire la
certificarea calităŃii şi a calităŃii mediului, siguranŃa şi protecŃia consumatorului. În acest sens se
va asigura acces la servicii de consultanŃă şi sprijin în ceea ce priveşte infrastructura necesară.
Dezvoltarea antreprenorială
O bază antreprenorială mai dinamică şi cu un grad sporit de internaŃionalizare reprezintă un
mijloc prin care economia naŃională se poate dezvolta şi prospera şi care va ajuta România să
răspundă mai bine provocărilor şi oportunităŃilor de pe pieŃele deschise internaŃionale. Strategia
va promova tranziŃia către o economie bazată pe cunoaştere şi o poziŃie mai înaltă în rândul
economiilor perfomante, pe scara valorii adăugate. Pentru a atinge acest scop, România va
promova cultura antreprenorială în vederea creării unei generaŃii de întreprinzatori cu idei
inovative şi generatori de creştere economică, inclusiv prin dezvoltarea de noi afaceri.
Rolul parteneriatelor dintre educaŃie şi cercetare pe de o parte şi mediul de afaceri pe de altă
parte, este extrem de important.
Accesul la finanŃare
Crearea unui mediu favorabil finanŃării afacerilor, pe o piaŃă financiară competivită, va fi o
componentă esenŃială a strategiei de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri. Companiile,
afacerile nou-înfiinŃate şi în special companiile din sectorul tehnologiei înalte, au nevoie de
finanŃare pentru a creşte. Companiile vor fi sprijinite printr-o serie de măsuri de facilitare a
accesului la finanŃare, cum ar fi funcŃiile de co-garantare ale Fondul NaŃional de Garantare a
creditelor pentru IMM. Acestora li se vor adăuga fondurile locale de garantare şi o gamă de
instrumente financiare inovatoare, cum ar fi schemele de capital de risc şi fondurile pentru
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capital de investiŃii. În urma unei analize a necesarului de finanŃare care se va face în cadrul
iniŃiativei JEREMIE se vor alege cele mai eficiente şi inovatoare metode de sprijin a accesului
IMM la finanŃare în România.
Măsurile de sprijinire financiară a micro-întreprinderilor şi a întreprinderilor nou înfiinŃate vor
contribui la atingerea acestui obiectiv, astfel încât aceste structuri să poată avea acces şi la
mijloace şi technologii moderne de producŃie (e-comerŃ, e-business, echipament, sisteme de
depozitare şi distribuŃie a bunurilor). Sprijinul financiar acordat tinerilor oameni de afaceri şi
“spin offs”-urilor (firme înfiinŃate de cercetători pentru valorificarea unui rezultat al cercetării
proprii) este de asemenea important.
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovaŃie
România va crea un mediu sănătos, favorabil cercetării, comercializării inovaŃiilor şi
transferurilor de tehnologie, care să impulsioneze creşterea competitiviăŃii afacerilor.
Va fi nevoie de investiŃii în infrastructura CDI pentru ca centrele de cercetare şi universităŃile să
poată satisface noile cerinŃe (laboratoare şi centre de excelenŃă). Legăturile dintre universităŃi şi
centrele de cercetare vor facilita transferul de tehnologie către întreprinderi. Crearea de
parteneriate va stimula diseminarea de informaŃii şi sprijinul acordat proiectelor naŃionale şi
internaŃionale de CD, precum şi cooperarea dintre sectorul public şi cel privat. Cercetarea
industrială pre-competitivă pentru crearea de noi produse, procese şi servicii va stimula cererea şi
va deschide noi pieŃe. Aceste acŃiuni vor sprijini dezvoltarea de grupuri integrate de afaceri
(clustere), transferul de tehnologie şi crearea de noi locuri de muncă.
Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC)
Pentru a funcŃiona pe pieŃele mondiale, companiile/firmele au nevoie de echipamente moderne
de comuncaŃii şi producŃie. Va fi nevoie de utilizarea de echipamente hard şi soft TIC.
Turismul
Creşterea competitivităŃii turismului românesc şi îmbunătăŃirea imaginii Ńării prin promovarea
potenŃialului turistic va aduce beneficii atât industriei turistice în sine, cât şi mediului economic
şi de afaceri per ansamblu. Pentru ca acest obiectiv să devină realitate, imaginea României
trebuie să fie aceea de destinaŃie turistică internaŃională.
Dezvoltarea brandului turistic naŃional este o prioritate. AcŃiunile în acest sens vizează
dezvoltarea unei reŃele naŃionale de centre de informare turistică, centre de servicii şi promovare
pentru clienŃi (crearea centrelor – clădiri, achiziŃionarea de echipamente IT, baze de date, sistem
integrat de colectare de date cu acces on-line).
InvestiŃiile în turism şi cultură vor permite regiunilor să folosească avantajele oferite de turism şi
de patrimoniul cultural pentru a-şi spori avantajul competitiv în sectoare performante, de nivel
calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieŃele tradiŃionale, cât şi pe cele în curs de formare.
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Dezvoltarea turismului se va realiza prin modernizarea infrastructurii şi a serviciilor turistice,
diversificarea ofertei turistice şi dezvoltarea turismului ecologic, balnear, cultural şi istoric.
Dezvoltarea turismului trebuie să ia în considerare principiul dezvoltării durabile, cu scopul de a
conserva patrimoniul natural şi cultural şi de a minimiza “presiunea umană” asupra mediului.
Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România
Obiectivele strategiei privind resursele umane sunt: educaŃie şi aptitudini mai bune, capacitate de
management sporită, un sistem de educaŃie şi instruire care să satisfacă nevoile unei economii
globale moderne, în plină expansiune în România.
Strategia respectă principiile Liniilor Directoare Strategice Comunitare privind Politica de
Coeziune 2007-2013, ale Strategiei Lisabona, Strategiei Europene de Ocupare si Liniilor
directoare integrate privind dezvoltarea si ocuparea 2005-2008. Aceste documente oferă
orientare pentru componentele esenŃiale, cu scopul de a ajuta la atingerea obiectivului general de
creştere economică şi creare de locuri de muncă. Creşterea competitivităŃii economice impune
utilizarea eficientă a tuturor resurselor umane.
Strategia privind resursele umane va contribui la creşterea calificărilor şi a ratei de ocupare prin
promovarea educaŃiei pe tot parcursul vieŃii şi crearea unei pieŃe a muncii moderne,
antreprenoriale, flexibile, adaptabile şi inclusive, modernizarea sistemelor educaŃionale, de
instruire şi ocupare a forŃei de muncă pentru a răspunde cerinŃelor unei economii bazate pe
cunoaştere.
În vederea îndeplinirii obiectivelor acestei priorităŃi, strategia va viza reabilitarea şi
modernizarea, la standarde europene, a infrastructurii din educaŃie, sănătate, servicii sociale şi de
urgenŃă. Aceste acŃiuni se vor concentra la nivel regional, ceea ce va determina creşterea
atractivităŃii regiunilor şi va ajuta la rezolvarea problemelor legate de disparităŃile între
regiuni, aşa cum sunt identificate în Strategia de Dezvoltare Regională.
EducaŃia şi formarea profesională
Asigurarea unui sistem modern şi calitativ de educaŃie şi formare profesională este condiŃia
esenŃială pentru satisfacerea nevoilor specifice unei societăŃi şi pieŃe a muncii bazate pe
cunoaştere.
Promovarea parteneriatelor între educaŃie/cercetare şi afaceri va crea baza unui învăŃământ
relevant şi receptiv la nevoile specifice ale economiei.
Consiliere şi îndrumare
Măsurile active şi preventive planificate vor viza promovarea ocupării depline a forŃei de muncă,
prin atragerea şi reŃinerea pe piaŃa muncii a cât mai multe persoane, inclusiv în zonele rurale,
precum şi reducerea ratei şomajului.
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Prin asistenŃă şi consiliere pentru găsirea unui loc de muncă şi o participare mai activă la
cursuri de formare profesională, măsurile vor duce în cele din urmă la eliminarea diferitelor
bariere pentru accesul pe piaŃa muncii, la creşterea flexibilităŃii în ceea ce priveşte abordarea
muncii, creşterea securităŃii în muncă şi la o mobilitate crescută.
Ocuparea forŃei de muncă şi combaterea şomajului
Atragerea şi menŃinerea pe piaŃa muncii a cât mai multe persoane se va realiza printr-o
strategie menită să îmbunătăŃească sistemul de educaŃie, precum şi prin promovarea unor măsuri
active de ocupare şi combatere a şomajului, şi de promovare a incluziunii sociale în învăŃământ
şi pe piaŃa muncii.
Se va pune accent pe promovarea politicilor active de ocupare, odată cu dezvoltarea unui
sistem modern de învăŃământ şi formare continuă pentru cei care au părăsit sistemul la un
moment dat şi doresc să revină.
Angajatorii vor fi sprijiniŃi pentru a crea noi oportunităŃi de angajare, odată cu promovarea
unui mediu de afaceri prietenos şi a antreprenoriatului, în vederea încurajării dezvoltării de noi
afaceri.
Adaptabilitatea şi flexibilitatea
Creşterea adaptabilităŃii angajaŃilor şi a întreprinderilor şi flexibilitatea forŃei de muncă se
vor realiza prin promovarea antreprenoriatului.
Crearea de parteneriate şi participarea activă a partenerilor sociali vor fi folosite pentru a
iniŃia activităŃi şi operaŃiuni de identificare de noi metode şi testare de noi modele, cu scopul de a
schimba atât condiŃiile cât şi atitudinile tradiŃionale încă valabile în prezent: metode inovatoare
pentru o organizare flexibilă a muncii, garantarea sănătăŃii şi siguranŃei la locul de muncă,
păstrarea echilibrului dintre viaŃa de familie şi cea profesională.
Un rol important în creşterea gradului de ocupare îl va avea formarea profesională continuă
(FPC). În acest fel oamenii vor dobândi acele competenŃe de care au nevoie pentru a avea acces
la locuri de muncă noi şi mai bune.
Sănătatea şi bunăstarea
Această strategie are şi scopul de a asigura sănătatea şi bunăstarea oamenilor prin furnizarea de
asistenŃă medicală, servicii medicale şi o infrastructură medicală la standarde moderne.
Promovarea unei Dezvoltări Teritoriale Echilibrate
Strategia teritorială a CSNR răspunde nevoilor de dezvoltare teritorială ale Românei şi urmăreşte
realizarea unei coerenŃe între investiŃii şi acŃiunile strategice planificate, precum şi asigurarea
unui impact maxim în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi socială.
Strategia va aborda infrastructura regională şi resursele umane, în special în acele zone şi
localităŃi care au potenŃial de dezvoltare. AcŃiunile se vor concentra asupra zonelor urbane care
pot acŃiona ca motoare ale creşterii economice în regiunile, sub-regiunile şi zonele rurale
respective.
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Scopul îl reprezintă facilitarea dezvoltării proiectelor locale de dezvoltare integrată, care să
promoveze legăturile dintre judeŃele din aceeaşi regiune şi implementarea mai eficientă a politicii
în fiecare regiune şi localitate.
CSNR se corelează Conceptului strategic de dezvoltare spaŃială şi reintegrare în structurile
euoropene spaŃiale pentru 2007-2025. Obiectivul strategic pe termen lung al dezvoltării
teritoriale este afirmarea identităŃii regionale şi europene a României, ca nod de legătură între
nord-sud şi est-vest şi punte între Europa şi Asia.
Obiectivul strategic încorporează următoarele obiective specifice:
• Conectarea la reŃeaua europeană şi intercontinentală de centre teritoriale şi coridoare;
• Dezvoltarea reŃelei urbane pentru a asigura o dezvoltare regională mai echilibrată;
• Promovarea în aceeaşi măsură în comunităŃile urbane şi rurale a serviciilor şi
oportunităŃilor;
• Dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;
Aceste obiective au fost stabilite în conformitate cu domeniile prioritare de acŃiune ale UE,
incluse în Liniile directoare strategice pentru politica de coeziune (dezvoltare&locuri de muncă)
2007-2013, care prevăd:
• Întărirea contribuŃiei oraşelor la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă;
• Sprijinirea diversificării economice în zonele rurale
• Sprijinirea cooperării trans-frontaliere, trans-naŃionale şi inter-regionale în context
European
Coeziunea teritorială
Dezvoltarea echilibrată a tuturor Regiunilor va fi promovată printr-o abordare integrată care va
aplica principiile de dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse. Se va baza pe o combinaŃie de
investiŃii publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a afacerilor şi dezvoltării
resurselor umane în următoarele domenii:
• Modernizarea infrastructurii publice regionale şi locale;
• Consolidarea mediului de afaceri regional şi local;
• Dezvoltarea turismului la nivel regional şi local;
• Dezvoltarea urbană durabilă;
• Promovarea cooperării teritoriale.
Scopul este de a promova dezvoltarea teritorială echilibrată, prin crearea condiŃiilor necesare
micşorării decalajelor de dezvoltare dintre Regiuni şi din interiorul Regiunilor, stimulând acele
zone şi oraşe rămase în urmă, precum şi pe cele care au potenŃial de creştere economică.
DisparităŃile regionale
Strategia CSNR este de a promova o politică susŃinută şi eficientă de contracarare a acestui efect
şi de asigurare a unei distribuŃii echilibrate a oportunităŃilor în toată Ńara.
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Strategia va aborda problema disparităŃilor regionale în mai multe feluri, diferitele componente
făcând obiectul programelor operaŃionale regionale şi sectoriale, toate bazate pe instrumentele
structurale.
Dezvoltarea urbană durabilă
Oraşele mari ale României au o importanŃă strategică, fiind zonele unde se concentrează atât
activităŃile economice şi culturale, cât şi investiŃiile majore. Dezvoltarea oraşelor mari stimulează
dezvoltarea Regiunilor per ansamblu şi de aceea regenerarea lor fizică, creşterea calităŃii
mediului şi a serviciilor stimulează creşterea economică şi regenerarea regională. În mod natural,
populaŃia este concentrată în oraşe, care sunt importante noduri de transport.
Promovarea cooperării teritoriale europene
Principiile generale ale strategiei privind programele de cooperare teritorială prevăd asigurarea
integrării sociale şi economice reale în zonele de graniŃă şi creşterea activităŃii şi accesibilităŃii
regiunilor româneşti în contextul mai larg al Europei. Luând în considerare poziŃia geografică a
României şi lungimea frontierelor sale interne (UE) şi externe, cooperarea teritorială europeană
este extrem de importantă, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Strategia va orienta
resursele după cum urmează:
Cooperarea trans-frontalieră
În cadrul acestei componente, strategia se va concentra pe următoarele acŃiuni:
• dezvoltarea infrastructurii fizice (modernizarea infrastructurii de transport, a serviciilor şi
reŃelelor de informaŃii şi comunicaŃii, stabilirea legăturilor dintre sistemele de gestionare
a energiei, apei şi deşeurilor)
• consolidarea relaŃiilor economice dintre regiunile vecine pentru ca împreună să sprijine
dezvoltarea economică durabilă a zonei (dezvoltarea cooperării în domenii ca IMM,
turism şi comerŃ de frontieră, promovarea integrării pieŃelor locale)
• crearea legăturilor sociale şi culturale între comunităŃile şi locuitorii care locuiesc de
ambele părŃi ale frontierei (utilizarea comună a infrastructurii de sănătate, culturale şi
educaŃionale)
• găsirea de soluŃii comune de apărare împotriva pericolelor naturale (prevenirea
inundaŃiilor, a alunecărilor de teren şi eroziunii solului, crearea de sisteme tehnologice de
avertizare şi control) Cooperarea trans-frontalieră cu Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi
Moldova este în curs de dezvoltare, având în vedere că acestea vor fi viitoarele graniŃe
externe ale UE, reprezentând 60% din lungimea totală a frontierelor României, ceea ce
implică 12 judeŃe din cele 19 aflate la frontieră.
Structura instituŃională pentru managementul cooperării trans-frontaliere şi autorităŃile de
management pentru programele cu Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi Muntenegru vor fi
localizate în România. Strategia în această direcŃie va fi inclusă în planurile de dezvoltare
regională ale Regiunilor de Nord-Est, Sud-Vest şi Nord-Vest, pentru a asigura integrarea tuturor
zonelor de frontieră ale României în strategia de dezvoltare naŃională.
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Cooperarea trans-naŃională
Strategia privind acest tip de cooperare se va concentra asupra următoarelor acŃiuni:
• asigurarea cooperării integrate în sectorul reprezentat de managementul apei (protejarea
şi administrarea bazinului Dunării, a zonelor de coastă şi a resurselor maritime);
• dezvoltarea reŃelelor de IMM, C&D şi inovare;
• desfăşurarea de activităŃi trans-naŃionale de prevenire a riscurilor naturale şi tehnologice.
Cooperarea inter-regională
Strategia privind acest tip de cooperare se va concentra asupra următoarelor acŃiuni:
• sprijinirea procesului de schimb de informaŃii şi bune practici cu privire la dezvoltarea
urbană, modernizarea serviciilor publice, incluziunea socială şi antreprenoriatul;

•

realizarea de studii şi corelarea datelor referitoare la domenii de interes comun.
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C. Nivelul regional
1. Coordonate regionale în dezvoltare pentru perioada 2007 – 2013
Oraşul Pogoanele, fiind localizat în judeŃul Buzău, face parte din Regiunea de Dezvoltare SudEst şi în mod firesc, obiectivele de dezvoltare ale oraŃului Pogoanele se vor înscrie în efortul
regional de dezvoltare economică.
Regiunile de dezvoltare sunt unităŃi teritorial-statistice de nivel II, conform Nomenclatorului
UnităŃilor Teritorial Statistice (NUTS) existente la nivel european, pentru care sunt alocate
fonduri structurale. În consecinŃă, după un proces ce a durat mai mulŃi ani, în România au fost
înfiinŃate mai multe regiuni de dezvoltare, prezentate în harta de mai jos, politica de dezvoltare
regională fiind coordonată de Ministerul Integrării Europene.

1. Regiunea Nord Est
2. Regiunea Sud Est
3. Regiunea Sud Muntenia
4. Regiunea Sud Vest Oltenia
5. Regiunea Vest
6. Regiunea Nord Vest
7. Regiunea Centru
8. Bucureşti Ilfov

Sursa: Ministerul Integrării Europene, www.mie.ro

JudeŃul Buzău face parte din Regiunea Sud-Est,
cea de-a doua regiune ca mărime din România.
łinând cont de calitatea României de Stat
Membru al Uniunii Europene, regiunea Sud-Est
reprezintă o graniŃă importantă, constituind
extremitatea estică a Europei continentale.
Sursa: AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
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Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de creştere
semnificativă a PIB regional până în 2013, pe baza creşterii economice, a competitivităŃii pe
termen lung şi a atractivităŃii regiunii pentru investiŃii. În acest scop se va urmări valorificarea
patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunităŃi de ocupare a forŃei de muncă şi
îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale populaŃiei.
Se consideră că aplicarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est va conduce la o
dezvoltare policentrică a regiunii şi la eliminarea disparităŃilor inter-regionale.
Pentru atingerea acestui obiectiv, în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est s-au stabilit
priorităŃi şi linii de intervenŃie prioritare, după cum urmează:

1. DEZVOLTAREA REłELEI DE TRANSPORT LA NIVEL REGIONAL
Obiectivul specific: Creşterea atractivităŃii regiunii prin dezvoltarea accesibilităŃii, asigurarea
unui sistem de transport inovativ, care să respecte mediul înconjurător, capabil să asigure legături
rapide şi eficiente cu pieŃele internaŃionale, valorificând poziŃia geo-strategică a regiunii.
Liniile de intervenŃie stabilite în cadrul acestei priorităŃi se axează în principal pe dezvoltarea
infrastructurii în judeŃele ce conferă regiunii caracterul său geo-strategic. RelevanŃa prezentării
liniilor de intervenŃie, în totalitatea lor constă în influenŃa pe care o pot avea măsurile
implementate într-un judeŃ asupra localităŃilor din întreaga regiune. Astfel dezvoltarea reŃelei de
transport la nivel regional poate avea influenŃe pe termen lung asupra localităŃii Pogoanele,
Ńinând cont de localizarea oraşului la intersecŃia drumurilor Bucureşti-Urziceni-Brăila, drum ce
face legatura între DN2 şi DN2B şi drumul naŃional 2B(E87) şi drumul naŃional 2C care leagă
oraşul Buzău de oraşul Slobozia.
Linii de intervenŃie prioritare:
•

•

•

Dezvoltarea punctelor terminus existente şi crearea de noi terminale ale reŃelelor de
transport, pentru transportul de bunuri/persoane şi modernizarea serviciilor acestora, cu
respectarea standardelor de siguranŃă şi protecŃie a mediului; asigurarea inter-modalităŃii
prin crearea centrelor logistice pentru transportul inter-modal, inter-rutier, feroviarfluvial, feroviar-maritim, rutier-fluvial, rutier-maritim, rutier-aerian;
Dezvoltarea legăturilor dintre terminale şi centrele urbane cu sistemele naŃionale şi
internaŃionale de transport (inclusiv realizarea de centuri), prin dezvoltarea diferitelor
modălităŃi de transport pentru reducerea timpului de transport şi creşterea siguranŃei
traficului, cu menŃinerea şi protejarea factorilor de mediu;
Modernizarea şi asigurarea accesului în zonele rurale pentru a îmbunătăŃi condiŃiile de
viaŃă în mediul rural şi pentru a susŃine activităŃile economice şi turistice; modernizarea
drumurilor judeŃene şi locale;
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•

Creşterea mobilităŃii în zonele urbane, prin modernizarea liniilor de transport public
urban şi dezvoltarea transportului multimodal, în scopul creşterii gradului de confort şi
siguranŃă al pasagerilor şi reducerea poluării;

Liniile prioritare vor consta în acŃiuni pentru:
• extinderea şi modernizarea platformelor multi-modale de marfă/pasageri în portul
ConstanŃa în cadrul Coridorului de transport pan-european IV şi al autostrăzii
maritime pentru Europa de Sud-Vest;
• extinderea şi modernizarea platformelor multi-modale de marfă/pasageri în porturile
maritime şi fluviale în scopul asigurării transportului de produse/pasageri din regiune;
• modernizarea infrastructurii aeroportuare şi a serviciilor din aeroporturile existente
pentru traficul de persoane (ConstanŃa, Tulcea) şi pentru mărfuri – (Ianca) şi
dezvoltarea de noi aeroporturi pentru traficul de pasageri (în zona Brăila-GalaŃi);
• finalizarea autostrăzii Bucureşti-ConstanŃa;
• modernizarea DN GalaŃi – Brăila- Buzău – Bucureşti;
• modernizarea trecerilor pentru bac;
• modernizarea DN care leagă GalaŃi-Brăila – Slobozia – autostrada modernizarea DN
Brăila Focşani;
• modernizarea DN Brăila – Isaccea – Tulcea modernizarea drumurilor de acces către
frontieră (GalaŃi - Giurgiulesti, ConstanŃa – Negru-Vodă);
• modernizarea drumurilor locale;
• numărul de parcări realizate;
• construcŃia podului peste Dunăre în zona Brăila - GalaŃi către Dobrogea;
• modernizarea căilor de transport electrificate;
• modernizarea drumurilor locale comunale.

2. CREAREA CONDIłIILOR
INVESTIłIONAL

FAVORABILE

DEZVOLTĂRII

MEDIULUI

Obiectivul specific: Crearea condiŃiilor favorabile pentru localizarea de noi investiŃii şi întărirea
potenŃialului celor existente.
Linii de intervenŃie prioritare:
• SusŃinerea IMM-urilor şi al IMM-urilor start-up în vederea creşterii competitivităŃii
acestora;
• SusŃinerea serviciilor pentru IMM-uri;
• Crearea premiselor necesare dezvoltării IMM-urilor prin realizarea de districte
economice, parcuri tehnologice şi susŃinerea clusterelor;
Liniile prioritare vor consta în acŃiuni ce vizează:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprijin acordat IMM-urilor pentru creşterea productivităŃii şi pentru reducerea
consumului de energie;
InvestiŃii în tehnologii inovatoare în vederea protecŃiei resurselor naturale;
Sprijin pentru IMM-uri în sectorul reciclării şi reutilizării deşeurilor;
Crearea şi dezvoltarea infrastructurii incubatoarelor şi a altor centre de afaceri;
Sprijin acordat IMM-urilor pentru promovarea şi internaŃionalizarea activităŃilor
economice;
Sprijin pentru crearea de produse de marcă şi pentru respectarea standardelor
internaŃionale de calitate ;
Sprijin pentru IMM-uri în scopul introducerii de noi servicii, inclusiv accesul la
internet;
Îmbunătătirea ofertei turistice (standarde de calitate şi servicii extrahoteliere);
Promovarea ofertei turistice;
Crearea de reŃele de rezervare on-line;
Infrastructuri turistice de interes regional;

3. CREAREA CONDIłIILOR PENRU O PIAłĂ A MUNCII FLEXIBILĂ
Obiectivul specific: Crearea condiŃiilor pentru o piaŃă a muncii flexibilă, în care oferta de muncă
să devină capabilă a se adapta permanent cerinŃelor angajatorilor, prin promovarea culturii
antreprenoriale, a societăŃii informaŃionale şi a noilor servicii, în contextul unei dinamici
accelerate a integrării activităŃilor economice în spaŃiul european şi internaŃional.
Linii de intervenŃie prioritare:
• Măsuri active pe piaŃa muncii, instruirea şomerilor (inclusiv a celor aflaŃi în şomaj de
lungă durată) şi dezvoltarea forŃei de muncă, pentru a se adapta rapid la schimbările
structurale de pe piaŃa muncii;
• Promovarea incluziunii sociale;
• Modernizarea sistemului instituŃional al pieŃei muncii.
Aceste priorităŃi vor fi atinse prin acŃiuni privind:
• Aplicarea instruirii profesionale selective, orientată către sectoare cu potenŃial ridicat
de dezvoltare;
• Identificarea oportunităŃilor de activare/reactivare pe piaŃa muncii a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă, în special tineri;
• Corelarea programelor de instruire cu cererea de pe piaŃa muncii;
• Dezvoltarea capitalului uman din administraŃia publică;
• Furnizarea de cursuri de instruire care să răspundă mediului de lucru actual (IT,
MGT/MKT, Limbi străine);
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de management, antreprenoriat,
turism, managementul calităŃii, sprijinirea sectorului serviciilor;
Elaborarea şi implementarea unor pachete de instruire profesională la distanŃă;
Instruirea pentru creşterea productivităŃii;
Dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul activităŃilor curriculare şi
extracurriculare în învăŃământul preuniversitar şi universitar în parteneriat cu mediul
de afaceri;
Dezvoltarea tehnicilor de formare profesională continuă ;
Dezvoltarea
ofertelor
de
educaŃie
din
învăŃământul
secundar,
universitar/postuniversitar;
Introducerea şi utilizarea noilor metode şi tehnologii IT în sistemul serviciilor sociale;
Acordarea de facilităŃi întreprinderilor care au în vedere angajarea şomerilor de lungă
durată, a studenŃilor şi altor grupuri vulnerabile;
Furnizarea de cursuri şi înfiinŃarea de help-desk-uri pentru reconversie profesională,
oportunităŃi de angajare şi recalificare;
Campanii de promovare a oportunităŃilor egale pe piaŃa muncii cu atenŃie deosebită
asupra reintegrării în societate a grupurilor vulnerabile;
Furnizarea de cursuri, dezvoltarea de programe şi sprijin psihologic pentru
dobândirea abilităŃilor necesare pătrunderii pe piaŃa muncii a persoanelor cu
dezabilităŃi, a persoanelor în vârstă şi a persoanelor excluse social;
Crearea şi implementarea programelor de angajare sezonieră pentru şomeri ;
Elaborarea studiului necesar pentru identificarea nevoilor pe piaŃa forŃei de muncă şi
tendinŃele anticipate în scopul adaptării programelor de instruire profesională pentru
grupurile vulnerabile;
Creşterea participării femeilor pe piaŃa muncii şi reducerea discrepanŃelor de gen şi
prevenirea tendinŃei de discriminare salariale a femeilor;
Dezvoltarea capitalului uman din instituŃiile care oferă servicii pe piaŃa muncii.

4. CREAREA DE NOI OPORTUNITĂłI DE CREŞTERE ECONOMICĂ DURABILĂ ŞI
DE CREŞTERE A CALITĂłII VIEłII PRIN DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI
NATURAL/AMBIENTAL ŞI PROMOVAREA POLITICII DE MEDIU
Obiectivul specific: Crearea sistemului de gestiune şi control a factorilor de mediu (inclusiv
înlăturarea efectelor negative asupra mediului în cazuri de catastrofe naturale, îmbunătăŃirea
generală a factorilor de mediu prin protejarea biodiversităŃii, păstarea şi extinderea zonelor
împădurite, a parcurilor şi zonelor verzi din zonele urbane).
Linii de intervenŃie prioritare:
• Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deşeurilor;
• Extinderea şi modernizarea sistemelor de infrastructură de apă şi de apă uzată;

Nivel regional

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

•
•
•
•
•

Reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată a deşeurilor industriale;
Recrearea condiŃiilor de stabilitate şi siguranŃă a zonelor expuse eroziunii marine,
dezastrelor naturale şi fenomenelor de despădurire;
Promovarea utilizării de energie neconvenŃională şi eficientizarea sistemelor de
distribuŃie şi de consum;
Crearea sistemului de gestiune şi control al factorilor de mediu (unităŃi de monitorizare şi
unităŃi de intervenŃie regionale);
Valorificarea zonelor naturale protejate, extinderea lor şi identificarea de noi zone
naturale şi realizarea de planuri de management a zonelor apartinând reŃelei Natura 2000.

Liniile de intervenŃie vor consta în acŃiuni ce vizează :
• Ameliorarea calităŃii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale;
• Extinderea reŃelei regionale de arii protejate şi rezervaŃii naturale, reabilitarea
infrastructurii costiere a litoralului românesc, reconsiderarea ecologică şi economică
a activităŃilor din Delta Dunării;
• Crearea unor sisteme eficiente de management integrat a deşeurilor la nivel
regional/judeŃean, precum şi a deşeurilor ce solicită măsuri specifice (deşeuri
municipale, de ambalaje, periculoase, medicale, de echipamente electrice şi
electronice, din construcŃii şi demolări);
• Μodernizarea tehnologiilor existente de colectare, depozitare, tratare şi reciclare a
deşeurilor menajere şi industriale de orice fel;
• Crearea/modernizarea staŃiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor şi a apelor
poluate;
• Conservarea şi valorificarea eficientă şi echilibrată a resurselor naturale;
• Realizarea infrastructurii de generare şi distribuire a surselor de energie alternative;
• Modernizarea tehnologiilor de refacere a mediului afectat de acŃiunea omului şi de
factorii naturali;
• Reducerea cantităŃii deşeurilor şi a gradului de pericol al acestora;
• Consolidarea malurilor de râu, regularizarea cursurilor de apă, consolidarea
falezelor şi măsuri de protecŃie a apelor de suprafaŃă şi a pânzelor freatice împotriva
poluării, cauzate de utilizarea în agricultură a fertilizatorilor şi a pesticidelor;
• Dezvoltarea unui sistem de înregistrare, procesare, interpretare, transmitere şi
supervizare a datelor, alcătuit din echipamente de măsura şi control;
• Crearea de unităŃi de monitorizare a mediului şi de intervenŃie rapidă, inclusiv prin
dotarea serviciilor de protecŃie civilă;
• Conservarea biodiversităŃii habitatelor regionale prin promovarea educaŃiei de
protecŃia mediului şi activităŃii de cercetare/dezvoltare, conservarea speciilor de
păsări şi animale pe cale de dispariŃie;
• Promovarea unor metode moderne de management pentru zonele protejate şi
întărirea capacităŃii instituŃiilor cu responsabilităŃi în domeniul mediului; crearea de
centre de informare;
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•
•
•
•

Organizarea de cursuri de formare profesională de calificare a persoanelor care
lucrează în domeniului protecŃiei mediului, protecŃiei civile şi administraŃia locală;
Declararea de noi zone protejate;
Extinderea zonelor protejate existente;
Realizarea de planuri de management pentru zonele apartinând ReŃelei Natura 2000.

5. DEZVOLTAREA SECTORULUI SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE
Obiectivul specific: ÎmbunătăŃirea infrastructurii şi dotărilor, prin aplicarea unui management
eficient şi creşterea accesului la aceste servicii, mai ales ale celor din zonele rurale izolate.
Linii de intervenŃie prioritare:
• Reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale şi de sănătate;
• Întărirea instituŃională a serviciilor sociale şi de sănătate;
Liniile de intervenŃie prioritare vor consta în acŃiuni privind implementarea de:
Proiecte care vizează îmbunătăŃirea infrastructurii de sănătate şi serviciilor sociale
• Crearea, extinderea, modernizarea şi creşterea capacităŃii centrelor de sănătate
existente din mediul urban şi rural, pentru acoperirea nevoilor regionale;
• Dotarea cu echipamente medicale specializate şi utilităŃi a centrelor de sănătate;
• Construirea, reabilitarea, restaurarea clădirilor pentru servicii sociale şi dotarea
acestora cu echipamente (cămine de bătrâni, cantine sociale, centre de zi pentru
tineri, centre pentru grupuri dezavantajate, copii abandonaŃi etc.);
• Crearea infrastructurii necesare care să permită persoanelor cu dezabilităŃi să
folosească mijloace de transport în comun şi accesul acestora la locul de muncă;
• ConstrucŃie locuinŃe sociale pentru tineri;
Proiecte care vizează întărirea instituŃională a serviciilor sociale şi de sănătate
• Întărirea capacităŃii administraŃiilor locale/judeŃene şi a altor instituŃii specializate
de a crea parteneriate, organiza şi implementa iniŃiative în domeniul serviciilor
sociale;
• Promovarea egalităŃii de şanse şi combaterea excluziunii sociale;
• Implementarea programelor care să faciliteze accesul pe piaŃa muncii pentru
familiile monoparentale;
• ÎnfiinŃarea şi dezvoltarea de centre care oferă adapost şi sprijin victimelor violenŃei
în familie;
• Crearea unor centre cu apel telefonic care să ofere informaŃii şi sprijin psihologic
grupurilor vulnerabile.
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6. DEZVOLTAREA SECTORULUI EDUCAłIEI
Obiectivul specific: ÎmbunătăŃirea infrastructurii dotărilor, prin creşterea calităŃii serviciilor de
educaŃie, dezvoltarea de centre de formare continuă pentru adulŃi, realizarea de reŃele şcolare,
dezvoltarea parteneriatului între unităŃile de învăŃământ şi mediul de afaceri, universităŃi şi
administraŃia publică şi susŃinerea cercetării – inovării.
Linii de intervenŃie prioritare:
• Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de bază a şcolilor în special în zonele rurale – la
toate nivelurile;
• Corelarea ofertei sistemului educaŃional şi de formare profesională cu noile cerinŃe ale
pieŃei muncii;
Liniile de intervenŃie prioritare vor consta în acŃiuni privind:
• Reabilitarea, modernizarea, întreŃinerea şi dotarea şcolilor şi grădiniŃelor din mediul
urban şi rural, precum şi modernizarea utilităŃilor şi a serviciilor auxiliare;
• Dotarea şcolilor cu echipamente destinate laboratoarelor şi atelierelor pentru
domenii identificate ca priorităŃi regionale;
• Extinderea procesului de învăŃare la distanŃă (dotarea cu echipamente TIC şi
conectarea);
• Creşterea accesibilităŃii elevilor cu handicap la educaŃie prin realizarea de investiŃii
în echipamente speciale şi utilităŃi moderne (mijloace de transport, facilităŃi în
cadrul şcolilor, echipamente şi utilităŃi de predare specială;
Şi implementarea de Proiecte care vizează corelarea ofertei sistemului educaŃional şi de
formare profesională cu noile cerinŃe ale pieŃei muncii.
• Elaborarea unor studii care să faciliteze accesul tuturor persoanelor la educaŃie şi la
formarea profesională, în special din categoriile dezavantajate;
• Aplicarea unei instruiri profesionale selective, orientată către sectoarele cu potenŃial
ridicat de dezvoltare;
• Dezvoltarea de programe educaŃionale specifice şi promovarea tehnicilor TIC în
educaŃie;
• Asigurarea organizării şi funcŃionării învăŃământului cu predare în limbile
minorităŃilor naŃionale în localităŃile cu populaŃie din rândul diferitelor etnii;
• Creşterea atractivităŃii învăŃământului profesional şi tehnic şi asigurarea accesului la
învăŃământ în zonele dezavantajate;
• Crearea unui sistem structurat de formare profesională continuă şi sprijinirea
învăŃării pe tot parcursul vieŃii;
• ÎnfiinŃarea cabinetelor de orientare şcolară şi profesională în toate unităŃile şcolare;
• Corelarea programelor de învăŃământ profesional şi tehnic şi cel universitar cu
cererea de pe piaŃa forŃei de muncă;
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•

Facilitarea accesului la programele de educaŃie tip “a doua şansă” la învăŃământul
liceal şi universitar în special pentru populaŃia din mediul rural;

7. MODERNIZAREA ECONOMIEI RURALE
Obiectivul specific: Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităŃilor agricole altele
decât agricultura, prin valorificarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol, silvic,
biodiversitatea, etc.), a patrimoniului cultural (tradiŃii şi experienŃe profesionale acumulate), prin
dezvoltarea capitalului social şi crearea de noi specializări.
Linii de intervenŃie prioritare:
• ÎmbunătăŃirea competitivităŃii întreprinderilor agricole, a fermelor zootehnice şi agroalimentare într-un sistem de filieră de producŃie, prin introducerea inovării şi a sistemelor
de certificare şi de siguranŃă a alimentelor;
• Sprijinirea zonelor rurale prin valorificarea resurselor de mediu, naturale şi a
patrimoniului cultural;
• Modernizarea sectorului piscicol într-o manieră durabilă, prin susŃinerea producŃiei
piscicole (acvacultură şi cultură marină).
Liniile de intervenŃie prioritare vor consta în acŃiuni privind implementarea de:
Proiecte care vizează îmbunătăŃirea competitivităŃii întreprinderilor agricole:
• Măsuri pentru crearea şi dezvoltarea fermelor agricole (consolidarea terenurilor
agricole);
• Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură;
• InvestiŃii pentru modernizarea firmelor agricole şi zootehnice;
• InvestiŃii în modernizarea întreprinderilor prelucretoare;
• InvestiŃii pentru firmele non-agricole din zona rurală;
• Sprijin pentru firmele din sectorul viti-viticol (inclusiv pentru retehnologizare);
• InvestiŃii penru obŃinerea certificatelor de calitate;
• InvestiŃii pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor igienico-saniare;
Proiecte care vizează sprijinirea zonelor rurale prin valorificarea resurselor de mediu,
naturale şi a patrimoniului cultural
• InvestiŃii în firmele turistice şi infrastructura de turism;
• Dezvoltarea serviciilor agroturistice;
• InvestiŃii pentru firmele care produc/comercializeaza produse tipice locale;
• Sprijin acordat firmelor care promovează patrimoniul natural/cultural;
• Restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural, arhiectonic, religios din zonele
rurale;
• Crearea de noi structuri pentru valorificarea patrimoniului cultural;
Proiecte care vizează modernizarea sectorului piscicol

Nivel regional

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

•
•

InvestiŃii pentru crearea şi modernizarea firmelor din sectorul pescuitului;
InvestiŃii pentru firmele care prelucrează şi comercialzează produse din peşte;

8. REGENERAREA URBANĂ
Obiectivul specific: Creşterea atractivităŃii zonelor urbane pentru investiŃii, prin îmbunătăŃirea
standardelor de viaŃă (utilităŃile publice şi spaŃiile verzi), valorificarea patrimoniului arhitectonic,
artistic şi monumental, promovând coeziunea şi incluziunea socială şi prin dezvoltarea de
servicii urbane.
Linii de intervenŃie prioritare:
• Sprijinirea asocierii oraşelor mici în vederea dezvoltării comune de servicii publice;
• Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea dezvoltării de noi funcŃii pentru teritoriu;
• AcŃiuni de regenerare urbană şi dezvoltarea de servicii rare;
• AcŃiuni pentru sprijinirea oraşelor izolate sau aflate la periferie;
Liniile de intervenŃie prioritare vor consta în acŃiuni privind:
• Regenerarea siturilor urbane degradate şi a zonelor industriale poluante;
• Renovarea spaŃiilor publice, inclusiv a zonelor verzi;
• Restaurarea clădirilor degradate în vederea desfăşurării de noi activităŃi economice,
culturale şi sociale;
• Conservarea şi restaurarea patrimoniului istoric şi cultural din oraşe, în special a
centrelor istorice;
• Infrastructuri culturale, sportive şi pentru petrecerea timpului liber;
• Asigurarea transportului public către zonele comerciale şi economice;
• Măsuri pentru decongestionarea traficului urban (devieri şi modificări ale traficului
etc.) şi diminuarea poluării;
• Creşterea nivelului de siguranŃă în oraş şi prevenirea criminalităŃii;
• Crearea de sisteme de informare turistică (puncte de informare, internet);
• ActivităŃi de promovare a zonelor urbane prin manifestări culturale locale, naŃionale
şi internaŃionale;
• Sprijin petru constituirea de parteneriate între administraŃiile publice, în vederea
gestionării în comun a deşeurilor, apei, reŃelelor de canalizare, serviciilor publice,
serviciilor sociale;
• Sprijin acordat parteneriatelor publice-private pentru prezentarea de programe
integrate şi pentru acŃiuni de curăŃare a zonelor degradate şi poluate;
• Crearea de servicii informatice (ex. e-administration);
• Crearea de reŃele de tip intranet între administraŃiile oraşelor mici şi mijlocii.
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Date privind situaŃia la nivel local
Cadrul natural
Aşezare geografică
Oraşul Pogoanele este aşezat în Câmpia Română, în partea central-sudică a judeŃului Buzău, în
cadrul Câmpiei Bărăganului de Mijloc. Oraşul este aşezat la intersecŃia drumurilor BucureştiUrziceni-Brăila, drum ce face legătura între DN2 şi DN2B şi drumul naŃional 2B(E87) şi drumul
naŃional 2C care leagă oraşul Buzău de oraşul Slobozia.
Drumul naŃional 2B întăreşte conexiunea coridoarelor Pan Europene IX, VII şi IV pe teritoriul
României, iar pe plan local, DN 2B se va racorda la DN 22 (Râmnicu Sărat – Brăila – Tulcea).2
Oraşul este situat la aproximativ 40 de km de municipiul Buzău iar partea sa sudică este
străbătută de linia ferată ce leagă localităŃile Urziceni şi Făurei, aici fiind amplasată şi gara
Pogoanele (la 3 km de oraş).
Teritoriul administrativ al centrului urban Pogoanele se învecinează cu comunele Padina,
Smeeni, Brădeanu, Luciu şi Scutelnici.

Relief şi climă
Din punct de vedere al reliefului, oraşul Pogoanele este situat în totalitate în zona de câmpie.
Relieful zonei face parte din Câmpia Bărăganului, subunitatea Câmpul Pogoanele, întinzându-se
până la Valea CălmăŃui. SuprafaŃa câmpiei este relativ plană, cu zone foarte largi, ridicate sau
coborate, rezultate în special în urma acumulărilor eoliene. Din loc în loc pe suprafaŃa câmpiei au
apărut mici crovuri formate prin prăbuşiri locale ale unor pachete de loess. În această zonă
câmpia este situată pe interfluviul CălmăŃui – IalomiŃa, având înclinare pe direcŃia sud-est. În
regiune predomină solul de tip cernoziom, apt pentru cultura agricolă şi creşterea animalelor.
Partea estică a oraşului are în componenŃă o fâşie lată de nisipuri în mare parte fixate.
Petrografic, câmpia Bărăganului de mijloc este formată din loess-uri. Are o altitudine cuprinsă
între 60-80m. Clima oraşului Pogoanele este temperat – continentală, specifică zonei de câmpie.
Temperatura medie a solului este de 12,50 C, a aerului în luna ianuarie este de – 40 C, in iulie de
220 C în aer şi 280 C la sol, temeperatura medie anuală a aerului fiind de 10,50 C, vântul făcânduşi prezenŃa simŃită mai ales în perioada rece a anului.
PrecipitaŃiile atmosferice – cantitatea medie anuală este de 450 – 550 mm/an, iar grosimea
stratului de zăpada fiind în medie de 5-7 cm.

2

H.G. nr.24/05-01-2006 – nota de fundamentare
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ReŃeaua hidrografică
ReŃeaua hidrografică a localităŃii este formată din ape subterane, care formează o reŃea foarte
bogată. Apele din această zonă sunt foarte puternic feruginoase, ceea ce impune aplicarea unui
proces de tratare înainte de a fi consumate. Între 1970 – 1974, nivelul apelor subterane din zona
oraşului Pogoanele a ajuns la suprafaŃă. În aceste condiŃii s-a construit în următorii ani un sistem
de descărcare în jurul oraşului, coborându-se în acest fel nivelul apelor subterane, la peste 5 m.
În perioadele ploioase în crovurile aflate în relieful zonei se formează mici bălŃi, care seacă în
următoarele săptămâni.

VegetaŃia, fauna şi solurile
VegetaŃia corespunzătoare arealului Pogoanele este formată din stepă şi silvostepă. Stepa este
reprezentată prin plante ierboase ca păius, negară, pir crestat, colilie, şofran, maturi trifoi,
măzăriche, tufişuri de porumbari, vişini de stepă, migdal pitic, răsură etc. Silvostepa este
formată din stejarul pufos, stejarul brumariu, stejarul pedunculat, ulm, păr, ăaducel, măces, lemn
câinesc, porumbar, smiger, soc, mur. Fauna este reprezentată prin şoarece de câmp, popândău,
iepure, prepeliŃă, potârniche, graur, ciocârlie, dumbrăveancă, cioară de semănătură, porumbel,
prigorie, vrabie, guguştiuc, lăcustă, cosaşi, greieri.
Solurile predominante în zona oraşului Pogoanele sunt cernoziomurile, acestea fiind cele mai
fertile soluri din România. Cele mai răspândite sunt cernoziomurile levigate, urmate spre sudul
zonei de cernoziomurile ciocolatii şi castanii.
Zona este lipsită de resurse ale subsolului cu excepŃia resurselor de gaze naturale.

În ultimele decenii, calitatea aerului în mediul urban din judeŃul Buzău a suferit schimbări,
influenŃat fiind de o serie de factori: traficul tot mai intens, dezvoltarea unor activităŃi cu impact
asupra atmosferei. În aceste condiŃii, AgenŃia de ProtecŃie a Mediului Buzău a urmărit
caracterizarea calităŃii aerului în mediul urban datorată poluării de impact. În urma monitorizării
poluanŃilor gazoşi: NO2, NH3, SO2, a pulberilor în suspensie şi a pulberilor sedimentabile,
rezultă că nu s-au semnalat depăşiri ale concentraŃiei medii zilnice, iar valoarea medie anuală a
fost sub valoarea limită pentru protecŃia sănătăŃii umane, stipulată în ordinul 592/20023.
La nivelul oraşului Pogoanele există un agent economic cu potenŃiale emisii de poluanŃi organici
persistenŃi, şi anume Centrul de AsistenŃă Medico-Socială Pogoanele; emisiile POP4 în acest caz
se produc prin incinerarea de deşeuri spitaliceşti5.

3

AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Buzău - www.apmbz.ro
PoluanŃi Organici PersistenŃi
5
Planul Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău 2005
4
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Conform raportului Starea mediului pentru anul 2004, prezentat de AgenŃia pentru ProtecŃia
Mediul Buzău, oraşul Pogoanele a fost decretat zonă periclitată ecologic, fiind aflat pe substanŃe
neconsolidate de pietrişuri şi nisipuri care au dezvoltat psalmosoluri şi solonceacuri.
UtilităŃi şi detalii administrative
Pogoanele a fost declarat oraş în anul 1989. Rolul localităŃii Pogoanele atât în teritoriul câmpiei
cât şi în cadrul judeŃului are o importanŃă economică şi socială, poziŃia geografică şi evoluŃia
istorică contribuind la dezvoltarea sa în timp.
SuprafaŃa totală a localităŃii Pogoanele este de 12.368 ha, suprafaŃa intravilană fiind de 929 ha,
oraşul având în componenŃă şi localitatea Căldărăşti.
Dotările de importanŃă publică majoră : judecătorie, parchet, primărie, centrul medico-social,
dispensare umane şi veterinare, liceu, şcoli şi grădiniŃe, obor, piaŃă, farmacii, stomatologie, atrag
locuitorii din zona înconjurătoare iar ramurile economice, agricultura şi industria contribuie la
dezvoltarea economică a judeŃului.
Cele două localităŃi, Pogoanele şi Căldărăşti dispun de câte un stadion, ambele fiind modernizate.
Realizarea proiectului canalului Siret-IalomiŃa va contribui pe de o parte la o polarizare a
localităŃilor învecinate : Smeeni, Brădeanu, Glodeanu-Siliştea, Scutelnici, Padina, RuseŃu, Largu,
Luciu la oraşul Pogoanele, iar pe de altă parte la creşterea potenŃialului economic şi în special
agricol prin sistemul de irigaŃii care îl va însoŃi.
Teritoriul administrativ este străbătut de drumul DN2C Buzău-Slobozia, DJ2031 CilibiaPogoanele, DJ203C Pogoanele-Brădeanu; de asemenea teritoriul este legat la circuitul feroviar
prin calea ferată Făurei-Urziceni cu staŃia Pogoanele care deserveşte şi zona industrială şi de
depozitare Pogoanele Sud.

Pentru ambele localităŃi distingem următoarele zone funcŃionale:
- zone de locuit cu locuinŃe individuale şi colective:
În oraşul Pogoanele există 2.605 locuinŃe, cu o suprafaŃă locuibilă de 84.981 mp, dintre
care în proprietate publică sunt 41 de locuinŃe cu o suprafaŃă de 420 mp, iar din fonduri
private sunt 2.564 de locuinŃe cu o suprafaŃă de 84.561 mp. Dintre aceste 224 sunt
apartamente, în cele 12 blocuri (P+4) din oraş. Toate apartamentele sunt racordate la
reŃeaua de canalizare a oraşului şi la reŃeaua electrică. LocuinŃele din zona centrală sunt
racordate la reŃeua de apă potabilă, restul locuinŃelor având sursă proprie de apă (foraj).
În prezent nu se mai furnizează apă caldă menajeră, reŃeaua de distribuŃie fiind distrusă în
totalitate. Nici un bloc de locuinŃe nu este izolat termic şi nu are îmbunătăŃiri.
Media suprafeŃei de teren aferentă caselor de locuit, în Pogoanele, este de 2.500 mp, în
timp ce în satul Căldărăşti aceasta este de 800 mp.
- zone de dotări (spaŃii comerciale, prestări servicii);
- zone de spaŃii verzi: fiecare locuitor beneficiază de 2,56 mp de spaŃii verzi. Având în
vedere că norma OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii este de 50mp/locuitor, că în Europa se
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ajunge la 25mp/locuitor şi că în medie în România un locuitor beneficiază de
18mp/locuitor, este evident că oraşul se confruntă cu o problemă serioasă, şi anume lipsa
spaŃiilor verzi6.
zona de gospodărie comunală: reprezentată de staŃia de alimentare cu apă potabilă a
oraşului, staŃia de pompare a apelor uzate şi a celor pluviale, staŃia de epurare. În această
zonă mai sunt incluse cele 5 cimitire şi cele 3 rampe de gunoi neconforme, amplasate
echidistant. La nivelul orasului Pogoanele se intentioneaza amenajarea unei statii de
transfer deseuri la nivelul oraşului conform Planului Local de Actiune pentru Mediu
2005 Buzau. Oraşul nu dispune de un serviciu de salubritate.
zona destinată circulaŃiei rutiere şi pietonale;
zona căi ferate;
zona industrială (16,8 ha)

Infrastructura de transport
Oraşul Pogoanele dispune de o reŃea de 13 km drum naŃional, 13 km drum judeŃean şi 17 km de
drum comunal.
În perioada 2003 – 2004, localitatea a beneficiat de un program al Consiliului JudeŃean Buzău,
prin care s-au efectuat tratamente bituminoase şi covoare asfaltice pe drumurile din oraş. ReŃeaua
de străzi a oraşului are o lungime de 51,9 km, dintre care numai 13 km asfaltată şi 38,9 km
balastată.
În oraşul Pogoanele nu există reŃea de transport local.

Alimentarea cu apă
Sistemul de alimentare cu apă este administrat de Serviciul Public. Resursa de apă a oraşului
provine din acviferul de adâncime, procedeul de tratare fiind clorinarea7. Alimentarea cu apă se
face în prezent din 3 foraje, dorindu-se mărirea numărului de foraje.
Calitatea apei potabile distribuite prin sistem public de aprovizionare în localităŃile urbane din
judeŃul Buzău a fost monitorizată de DirecŃia de Sănătate Publică prin controale igienicosanitare, prelevare de probe, analize fizico-chimice şi bacteriologice, elaborarea de planuri de
conformare, avizarea programelor de conformare ale distribuitorilor de apă potabilă. Normele
sanitare în vigoare permit un procent maxim de probe care să nu se încadreze în parametrii de
potabilitate ai Legii 458/2002, de 5%. Indice de nepotabilitate în localităŃile urbane din judeŃul
Buzău a fost de 9,07%. Unul dintre factorii care au influenŃat depăşirea acestui procent a fost
instalaŃia centrală a oraşului Pogoanele (care are ca parametru necorespunzător fierul)8.
Oraşul dispune de o reŃea de aducŃiune a apei de 14 km ce deserveşte parŃial locuitorii acestuia,
reŃea ce se prevede a fi extinsă la nivelul întregii localităŃi şi în viitorul apropiat şi în localitatea
6

AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Buzău - www.apmbz.ro
Planul Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău 2005
8
AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Buzău - www.apmbz.ro
7

Nivel local

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Căldărăşti. La reŃeaua de alimentare cu apă potabilă sunt racordate 323 locuinŃe (case) şi 170
apartamente.
Întreg debitul de apă distribuit este contorizat, la fiecare consumator în parte, printr-o reŃea
veche, contruită în perioada 1974 – 1976, care necesită investiŃii majore.
ReŃeaua de canalizare este de numai 7 km deservind în special zona centrală, unde sunt
construite blocuri de locuinŃe şi principalele instituŃii ale administraŃiei publice locale.
Canalizarea oraşului se compune din canal principal, cu un diametru de 500mm, cu o lungime de
1250m, staŃie de pompare tip cheson intermediară şi conductă de refulare cu o lungime de
2000m. Localitatea Căldărăşti nu dispune de reŃele de canalizare. StaŃia de pompare a apelor
uzate şi pluviale necesită investiŃii atât la imobilul construcŃie cât şi la nivelul dotărilor, în
prezent funcŃionând la o capacitate redusă.
La reŃeaua publică de canalizare sunt racordate 224 apartamente şi 18 case.
StaŃia de epurare a fost dată în funcŃiune în anul 1984, avand treapta mecanica si biologică9 si
asigurând si clorinare. Treapta mecanică asigură epurarea unui debit de 21,4 l/s. In oraşul
Pogoanele nu sunt agenŃi economici mari poluatori şi nu există un laborator propriu de
monitorizare. Ca atare, nu există date privind depăşiri ale indicatorilor. În cazul extinderii reŃelei
de canalizare, staŃia de epurare va fi subdimensionată.

Alimentarea cu energie electrică se face de la sistemul naŃional energetic prin staŃia de
transformare de 110-220 kv amplasată în oraşul Pogoanele. Posturile de transformare sunt de tip
aerian, la marginea localităŃii şi de tip cabine de zid în centru localităŃii. ReŃelele electrice de
distribuŃie sunt de tensiune medie şi joasă, executate atât aerian cât şi din cabluri subterane, fiind
în stare bună. Lungimea reŃelei de energie electrică este de 86,5 km, iar lungimea reŃelei de
iluminat public este de 48 km.
ReŃea de distribuŃie a gazului
Oraşul Pogoanele nu este încă alimentat la reŃeua de gaze naturale, dar demersurile au fost
întreprinse, organizându-se licitaŃia pentru realizarea reŃelei de distribuŃie gaze naturale în oraşul
Pogoanele şi satul Căldărăşti.
Pentru gospodăriile populaŃiei încălzirea se realizează preponderent cu sobe, atât la locuinŃele
individuale cât şi la cele colective. Liceul Teoretic Pogoanele este singurul loc în care se
furnizează căldură în sistem centralizat – prin centrala termică care foloseşte ca şi combustibil
motorina, centrală modernizată din fondurile locale.
În ceea ce priveşte capacitatea instituŃională, merită menŃionat faptul că în cadrul Primăriei
Pogoanele toate departamentele dispun de computere şi de acces la internet, însă nu există un
serviciu sau o persoană care să aibă ca principală activitate atragerea de fonduri, identificarea de
oportunităŃi de finanŃare sau elaborare de proiecte.
9

Planul Local De AcŃiune pentru Mediu Buzău 2005
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Proiectele realizate până in prezent la nivelul oraşului Pogoanele au fost finanŃate exclusiv de la
bugetul local.
Media de vârstă a angajaŃilor Consiliului Local este de 41,4 ani, iar media anuală a numărului de
funcŃionari care participă la diverse cursuri de instruire şi perfecŃionare este de 4/an.
UnităŃile administraŃiei de stat prezente în oraş sunt Judecătoria, Parchetul de pe lângă Tribunalul
Buzău, o filială locală a AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, AgenŃia Locală
pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Pogoanele ce deserveşte bazinul de ocupare Pogoanele.

SituaŃia socio-economică
Cadrul demografic
PopulaŃia totală a oraşului la data de 1 iulie 2006 era de 774810 locuitori.
PopulaŃia la 1 iulie 2006
4000

3939
3920

3840

3809

3760

3680

Structura populaŃiei pe sexe este sensibil apropiată, numărul femeilor depăşindu-l cu puŃin pe cel
al bărbaŃilor, respectiv 3939 persoane de sex feminin si 3809 persoane de sex masculin11.

10
11

DirecŃia JudeŃeană de Statistică Buzău
Date furnizate de Primăria Pogoanele
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Natalitate/mortalitate
Nascuti vii la 1000 locitori / nr. decese la 1000 locuitori
16
14,4
13,5

14

12

11,8

12
9,9

10

8,3
8
6
4
2
0
2003

Mortalitate infantila
Sporul Natural*insb
Nascuti Vii
Decedati

2004

2005

2003
0
-36
78
114

2003

2004
0
-41
65
106

2004

2005
0
-2
92
94

2005

2006
0
-32
32
64

Respectând tendinŃa din ultimii ani, conform tabelului de mai sus, populaŃia orasului Pogoanele a
fost în scădere, fapt datorat diferenŃei dintre rata natalităŃii şi rata mortalităŃii.
În anii analizaŃi, rata mortalităŃii infantile (decesele copiilor sub un an) a fost nulă, ceea ce
influenŃeaza in sens pozitiv evolutia demografică a oraşului.
Confesiuni religioase

Structura etnica
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90
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60
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40
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Nivel local

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

PopulaŃia oraşului este formată în majoritate de români 91%, alături de care trăieste în proporŃie
de 9% populaŃia de etnie romă. Din punctul de vedere al confesiunilor religioase 99% reprezintă
populaŃia ortodoxă, iar penticostalii, adventiştii şi baptiştii reprezintă 1%.

Densitatea populatiei (loc/kmp)
64,2

63,99

64
63,8
63,6

63,45

63,4

63,19

63,2

2003
2004
2005

63
62,8
62,6

Densitatea12 medie a populaŃiei este în scădere treptată (situaŃie evidenŃiată şi de sporul
migratoriu al oraşului). Scăderea valorii acestui indicator evidenŃiază o scădere a numărului
populaŃiei rezidente. În principal tinerii sunt cei care părăresc oraşul pentru continuarea studiilor
în alte localităŃi, dar şi în căutarea de locuri de muncă.
Situatia schimbarilor de domiciliu/resedinta

Nr. stabiliri / nr.plecari

200
150

85

100

Plecari
Stabiliri

50
0

12
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77
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62
Resedinta in
localitate

Conform DirecŃiei JudeŃene de Statistică Buzău
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FluctuaŃia populaŃiei oraşului Pogoanele defavorizează dezvoltarea acestuia, numărul celor care
părăsesc oraşul pentru a se stabili în alte oraşe/zone îl depăşea pe cel al persoanelor ce se
stabilesc în oraşul Pogoanele în anul 200513.

ForŃa de muncă şi şomajul
În 2002 populaŃia activă era de 2328 de persoane14. PopulaŃia activă, din punct de vedere
economic, cuprinde toate persoanele care furnizează forŃa de muncă disponibilă pentru producŃia
de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referintă, incluzând populaŃia ocupată şi şomerii.
PopulaŃia inactivă cuprinde totalitatea persoanelor care, indiferent de varstă nu participă la
procesul muncii sociale şi sunt intretinute, iar în anul 2002 era reprezentată 5467 persoane15
(dintre care cele mai mari ponderi sunt ocupate de 2297 pensionari, 1121 elevi si studenŃi, 1120
persoane casnice, 727 persoane intretinute de alte persoane )

PopulaŃia inactivă
2500

Pensionari

2000

Elevi/Studen?i

1500

Casnice

1000

IntreŃinute de alte persoane

500
0

Persoane cu altă situaŃie
economică
ÎntreŃinute de stat sau alte
organizaŃii private

PopulaŃia ocupată la Recensământul populaŃiei din 200216 numără 1659 persoane împărŃite pe
sectoare economice, după cum urmează:

13

Conform DirecŃiei JudeŃene de Statistică Buzău
DirecŃia judeŃeană de statistică Buzău
15
DirecŃia judeŃeană de statistică Buzău
16
DirecŃia judeŃeană de statistică Buzău
14
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Sectoare economice
1000
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prelucratoare
ComerŃ şi
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Alte activităŃi

800
600
400
200
0

ForŃa de muncă activă înregistrată la nivelul localităŃii este de 4.860 de persoane (5% sunt
ocupate în industrie, aproximativ 50% sunt ocupate în agricultură, 25% în alte sectoare de
activitate, iar 20% reprezintă forŃa de muncă activă neocupată)

Structura forŃei de muncă pe medii de ocupare
60
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50
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40

Industrie
25

30
20
10

20

Alte domenii
Neocupata

5

0

Numărul gospodăriilor pe întreaga localitate se ridica la 2631, iar 1937 dintre acestea se află in
oraşul Pogoanele
.
În luna ianuarie a.c. erau în plată 242 dosare de ajutor social, care reunesc un număr de
aproximativ 900 de persoane, reprezentând 11% din totalul populaŃiei.
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La nivel local există 42 de asistenŃi sociali (pentru persoanele cu handicap) încadraŃi cu contract
de muncă.
În anul ultimului recensământ, 2002, situaŃia şomerilor la nivelul oraşului Pogoanele era
următoarea:
Număr şomeri şi rata şomajului - Recensământ 2002
Luna

Număr şomeri în
evidenŃă
(persoane)

Rata
şomajului
(%)

Grad
de ocupare
(%)

530
554
565
576
546
476
443
394
353
350
328
328

22,8
23,8
24,3
24,7
23,5
20,4
19,03
16,9
15,2
15
14
14

8,5
1
1,2
1,6
1,7
0,4
1,6
1
1,7
1,1
13,1
0,6

Ianuarie
Februarie
martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Număr şomeri
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Pe parcursul anului 2002 numărul şomerilor luaŃi în evidenŃă a scăzut de la 530 persoane în
ianuarie la 328 persoane în luna decembrie. Ca atare rata şomajului a scăzut de la 22,8% în luna
ianuarie la 14% în luna decembrie.
Rata şomajului
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Luna

Gradul de ocupare a înregistrat în anul 2002, în luna noiembrie o creştere majoră faŃă de luna
octombrie de la 1,1% la 13,1%, dar a scăzut drastic în luna decembrie a aceluiaşi an la valoarea
de 0,6%.

Nivel local

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Procent ocupare

Grad de ocupare
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Structura şomerilor pe nivele de formare profesională la 31.12.2006
Număr şomeri
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328
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Total şomeri

Muncitori Studii medii Studii
superioare

Din totalul şomerilor 92.8% sunt muncitori, lucru ce se poate explica fie prin lipsa locurilor de
muncă în oraş pentru persoane necalificate, fie prin aşteptările prea ridicate ale angajatorilor.
Prin intermediul AgenŃiei Locale de Ocupare a ForŃei de Muncă se organizează în mod regulat
cursuri de reconversie profesională, însă gradul de participare a populaŃiei este foarte redus.
Acest fapt se datorează unei oferte sărace de locuri de muncă.
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ForŃa de muncă
Numărul mediu de salariaŃi corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere
în cursul anului, determinat pe bază lunară.

SalariaŃi număr mediu
persoane
1000
804

800

752
604

600
400

2003
2004
2005

200
0
Numărul mediu al persoanelor cu salarii înregistrează o reducere anuală treptată, ajungând la 604
persoane in anul 2005 faŃă de 804 persoane in anul 2003

Nr. Mediu persoane
salariate în:
Agricultură
Industrie
Industria prelucrătoare
Energie electrică şi
termică, gaze şi apă
ConstrucŃii
ComerŃ
Transport, depozitare,
postă, comunicaŃii
ActivităŃi financiare,
bancare şi de asigurări
AdministraŃie publică
ÎnvăŃământ
Sănătate şi asistenŃă
socială

2003

2004

2005

98
57
27
30

97
59
28
31

87
56
20
36

159
137
97

159
164
29

25
164
35

4

5

4

107
90
32

94
85
37

74
94
42
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Cu toate că agricultura este principala activitate, numărul mediu al persoanelor salariate în
agricultură este destul de mic si scade de la an la an.
O scădere semnificativă a numărului mediu de persoane salariate se poate observa în domeniul
construcŃiilor, de la 159 de persoane salariate in 2003 la doar 25 de persoane salariate in 2005.
EducaŃie şi cultură
ImportanŃa administrativă a localităŃii de-a lungul timpului, precum şi dezvoltarea sa industrială
au determinat factorii de decizie şi conducere ai judeŃului să acorde învăŃământului şi culturii din
acest oraş o importanŃă aparte.
Aici sunt în funcŃiune trei grădiniŃe cu program normal, frecventate de aproximativ 200 de copii.
Una dintre grădiniŃe urmează să fie reabilitată cu fonduri guvernamentale. Sistemul este
completat de existenŃa a trei şcoli generale. În cadrul unei şcoli generale au luat fiinŃă clase
speciale de ucenici – şcoala de Arte si Meserii, la înfiinŃarea cărora s-au avut în vedere sectoarele
economice ce se vor dezvolta în viitor în localitate. Şcoala este destinată absolvenŃilor de examen
de capacitate care nu sunt înscrişi la liceu. ÎnvăŃământul este deservit şi de un liceu actualmente
cu profil teoretic, care la înfiinŃare a fost liceu cu profil agricol.
SituaŃia şcolilor se prezintă astfel:
• Şcoala nr. 2 Pogoanele este consolidată şi refăcută printr-un program al Ministerului
EducaŃiei desfăşurat prin Inspectoratele Şcolare JudeŃene în anul 2005;
• Şcoala de Arte şi meserii, Şcoala Generală Căldărăşti şi Liceul Pogoanele necesită
reparaŃii curente şi modernizări;
• Sala de sport a Liceului şi Şcoala Generală nr.3 necesită reparaŃii capitale, în prezent
gradul de uzură al acestora fiind de peste 50%.
Dotarea unităŃilor de învăŃământ este minimă, fiind necesare investiŃii în mobilier, echipamente
de lucru şcolare şi computere.
Numărul de profesori, total, pe raza localităŃii Pogoanele este de 78, după cum urmează:
• 10 educatori
• 16 învăŃători
• 50 profesori
• 2 maiştri,
la un număr de 142 copii preşcolari(grădiniŃă), 367 elevi învăŃământ primar, 357 elevi
învăŃământ gimnazial şi 119 elevi ai Şcolii de Arte şi meserii. Numărul mediu de elevi într-o
clasă este de 20 de copii.
La nivel local nu se constată cazuri de migraŃie a cadrelor didactice către alte domenii sau alte
localităŃi.
Nivelul de instruire al populaŃiei este de 80%, promovabilitatea la examenul de capacitate de
75%, iar la examenul de bacalaureat de 80%.
Numărul de abandonuri şcolare, pe întreg sistemul de învăŃământ local a fost de 33 elevi.
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Ca unitate educativă extraşcolară funcŃionează Clubul Copiilor, deşi în ultima perioadă numărul
activităŃilor extraşcolare s-a diminuat. Clubul se adresează elevilor cu vârste între 8-14 ani.
Oraşul Pogoanele are o echipă de fotbal – Olimpia – finanŃată în cea mai mare parte din bugetul
local şi din sponsorizări, echipă ce joacă în divizia regională.
Oraşul Pogoanele întreŃine din fonduri proprii funcŃionarea unei Case de Cultură cu o capacitate
de 250 de locuri şi dispune de trei biblioteci, dintre care una orăşenească, ce are un fond de carte
bogat şi divers.
Casa de cultură, construită în 1980, proprietate a domeniului public al localităŃii, nu are dotări, cu
excepŃia unei staŃii de amplificare a sunetului şi necesită reparaŃii majore.
În zona centrală a oraşului există un monument de artă în memoria eroilor din Primul Război
Mondial, precum şi două miniparcuri, unul dotat cu un spaŃiu amenajat pentru copii.
Nu există evenimente culturale, cum ar fi festivalurile, cu tradiŃie la nivel local.
Ca publicaŃii locale se poate menŃiona numai revista editată (de 3 ori pe an) de către Şcoala
Căldărăşti, care se distribuie gratuit.
Sănătate şi asistenŃă socială
Sistemul sanitar cuprinde în momentul de faŃă un centru medical şi două dispensare, deservite de
trei medici şi patru cadre sanitare cu pregătire medie. În urma restructurării sistemului sanitar,
Spitalul din oraş a fost desfiinŃat, lasând locuitorii din zonă şi comunele învecinate fără asistenŃă
medicală specifică.
În localitate există o staŃie de ambulanŃă care deserveşte întreaga zonă învecinată oraşului
Pogoanele, zonă formată din 9 localităŃi totalizând un număr de aproximativ 45.000 persoane.
În oraşul Pogoanele funcŃionează 3 cabinete medicale individuale, unde îşi desfăşoară activitatea
2 medici şi un dispensar TBC dotat cu aparat RX.
În cursul anului 2006, din fonduri proprii s-a demarat construcŃia unui dispensar orăşenesc, care
se va finaliza în anul 2007 şi care va reuni toate cabinetele medicale, inclusiv secŃia TBC, cât şi
un cabinet stomatologic. În total în oraş există 4 medici de familie. Oraşul dispune de farmacii şi
puncte farmaceutice umane şi veterinare, precum şi un cabinet veterinar.
Nu există centre de permanenŃă, centre de tip familial şi nici centre de plasament sau pentru
recuperarea persoanelor cu nevoi speciale. Există în schimb un Centru de asistenŃă medicosocială, în subordinea Consiliului JudeŃean Buzău, amplasat pe vechea structură a Spitalului
orăşenesc Pogoanele, unde sunt internate persoane cu afecŃiuni grave, inclusiv minori; fiind una
dintre cele 5 unităŃi de acest fel pentru care Guvernul a alocat fonduri pentru finanŃarea lucrărilor
de reabilitare (reparaŃii şi amenajarea clădirilor), în valoare de 4,121 miliarde lei17.
La nivel local nu există ONG-uri care să sprijine activităŃile de asistenŃă socială.

17

Guvernul României - Biroul de presă - 15.06.2005 (http://www.guv.ro/presa/afisdoc.php?idpresa=39294&idrubricapresa=1&idrubricaprimm=&idtema=&tip=&pag=&dr=)

Nivel local

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Servicii
Sectorul serviciilor de la nivelul oraşului Pogoanele are o dezvoltare medie. Acesta are un aport
de 15% la economia locală.
ReŃeaua telefonică a localităŃii are o lungime de 35 km, acoperind în totalitate necesarul
localnicilor. Operatorul de telefonie fixă Romtelecom, furnizeză şi servicii de Internet. Există de
asemenea şi un operator cablu TV, SC Digital Catv SRL, ce furnizează un număr total de 32
programe printr-o reŃea cu o lungime de 12 km, aflată în permanentă extindere, în funcŃie de
solicitări. Furnizorul de servicii de cablu oferă la rândul lui şi servicii de telefonie şi Internet. În
oraşul Pogoanele sunt 425 de abonamente la televiziunea prin cablu, iar în satul Căldărăşti 200
de abonamente.
În oraş funcŃionează un oficiu poştal ce deserveşte şi localitatea Căldărăşti şi o unitate bancară.
Sistemul de servicii este completat cu societăŃi comerciale private ce au ca obiect de activitate
reparaŃii auto, tinichigerie, vopsitorie auto, frizerie – coafură, tâmplarie, morărit, reparaŃii de
obiecte de uz casnic şi gospodăresc, reparaŃii de aparate electronice şi electrotehnice. De
asemenea, există câteva discoteci, săli de calculatoare şi săli de distracŃie. La nivel local nu există
ONG-uri.
Economia
În domeniul economic predomină societăŃile cu profil agricol – producŃie vegetală şi
industrializarea produselor agricole, la care se adaugă zonele de depozitare – rampe de
depozitare şi încărcare sfeclă şi depozite mari de grâu, porumb, floarea soarelui şi rapiŃă. Ramura
conexă agriculturii, zootehnia este reprezentată în zonă de ferme organizate de bovine şi
crescători individuali de porcine, păsări dar mai ales ovine, caprine şi bovine.
În cadrul oraşului Pogoanele funcŃionează 108 societăŃi cu capital privat, o societate cu capital
mixt şi 25 de persoane fizice autorizate să desfăşoare activităŃi economice.
Ponderea domeniilor de activitate la
realizarea veniturilor orasului
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Agricultura
Agricultura este principala ramură a economiei oraşului, cu un aport de 45% la veniturile
localităŃii. SuprafaŃa totală a localităŃii Pogoanele este de 12.368 ha. Din această suprafaŃă,
11.403 ha reprezintă terenurile agricole, iar 965 ha sunt suprafeŃe neagricole. Terenurile agricole
au următoarea structură: arabil – 10.705 ha, păşuni – 508 ha, vii – 189 ha, livezi 1 ha.
ComponenŃa terenurilor neagricole de la nivelul localităŃii Pogoanele este următoarea: păduri –
439 ha, ape – 61 ha, terenuri neproductive – 22 ha, drumuri – 207 ha, construcŃii – 236 ha.
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Principala ramură a agriculturii este cultura plantelor. Se cultivă pe suprafeŃe întinse cereale –
grâu, porumb, orz, ovăz, mei şi floarea-soarelui. SuprafeŃe mici sunt cultivate cu sfeclă de zahăr,
leguminoase pentru boabe – mazăre, fasole, boabe, soia şi tutun. Au disparut însă din cultură
cânepa şi suprafeŃele cultivate cu vie nobilă. Mai nou, au început să fie cultivate suprafeŃe întinse
cu plante pentru seminŃe şi plante medicinale.
Cultura plantelor este completată de cultura pepenilor, tradiŃională în această zonă a judeŃului şi
care a ocupat din an în an suprafeŃe mari. Se cultivă, dar pe suprafeŃe mai restrânse şi plante
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furajere, în special lucerna. Cultura legumelor a început să deŃină şi ea suprafeŃe arabile în
creştere, deşi se practică la nivel de gospodării.
Cele 189 ha de vie sunt în proprietate particulară şi sunt reprezentate de soiurile hibride.
ProducŃia de vin obŃinută este destinată exclusiv consumului din cadrul gospodăriilor. Creşterea
animalelor s-a dezvoltat ca urmare a producŃiilor bune de cereale, înregistrate anual. Totuşi,
majoritatea animalelor sunt crescute în gospodăriile private, obiectivele zootehnice existente la
nivelul localităŃii până în 1990 fiind scoase din uz.
Efectivele de animale numără 2000 de bovine, 900 de porcine, 5000 de ovine şi 40 000 de păsări.
De asemenea, în activităŃile conexe agriculturii putem adăuga cele două mori şi cele două
brutării, cele două abatoare, mai multe puncte de colectare a laptelui şi unităŃile prestatoare de
servicii în agricultură (la care se adaugă şi deŃinătorii de utilaje, fără personalitate juridică, în
număr relativ mare).
Terenul agricol, în totalitatea sa se află în proprietatea privată a cetăŃenilor, aceştia deŃinând de
asemenea în totalitate terenurile ocupate cu vii, livezi şi chiar o parte din terenurile neagricole şi
cele ocupate cu pădure.
Restul terenurilor, în special cele neagricole, aparŃin domeniului public sau privat al statului sau
al unităŃii administrativ teritoriale – teren aparŃinând statului fiind administrat de către unele
instituŃii de stat: Regia Autonomă a ÎmbunătăŃirilor Funciare, Ocolul Silvic, etc.
Sistemul de irigaŃii cuprinde o suprafaŃă amenajată la irigat de 2.278 ha18.
Industria
Sectorul industrial are în aceşti ani un aport de 5% la economia locală. UnităŃile existente pe
platforma industrială a oraşului Pogoanele s-au desfiinŃat sau şi-au redus activitatea.
Ramura industrială a economiei locale este reprezentată de cele două turnătorii de feroase şi
neferoase, care furnizează locuri de muncă pentru 40-60 de persoane, dar care nu au flux
continuu de operare. De asemenea mai exista unitatea de confecŃii şi mici unităŃi de prelucrare
primară a produselor animaliere – carne, lână, lapte, mici ateliere ce produc mobilier la comandă,
brutării, secŃii de sifoane, unităŃi de construcŃii civile, tâmplării metalice, etc.
Meştesugurile traditionale de la nivel comunal au disparut de-a lungul timpului.
Până în prezent nu s-au realizat investiŃii străine.
ComerŃ
ActivităŃile comerciale reprezintă 35% din economia oraşului Pogoanele.

18

Planul Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău 2005
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Pe plan local funcŃionează 48 sunt magazine, care comercializează în proporŃie de 80% produse
alimentare şi numai 20% bunuri de larg consum. De asemenea există şi un depozit de en-gross.
Turism
Din punct de vedere turistic se poate valorifica pădurea Văleanca, situată în nordul teritoriului
localităŃii, pădure ce reprezintă o rămăşiŃă a vestiŃilor Codrii ai Vlăsiei. Pădurea este formată din
specii de foioase, printre care şi stejari seculari cu dimensiuni impresionante.
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D. Analiza SWOT şi direcŃiile de dezvoltare
Puncte tari
PROFILUL AGRICOL
• soluri fertile ce favorizează cultura
agricolă şi creşterea animalelor;
• suprafaŃă mare a terenurilor agricole;
• grad ridicat al populaŃiei ocupate în
agricultură

Puncte slabe
•
•
•
•
•

ACCENT PE EDUCAłIE
•
•

disponibilitatea unui capital uman bine
instruit
existenŃa activităŃilor extrasşolare
variate in domeniile educaŃiei si
culturii;

LOCALIZARE - CONECTAREA
• oraşul este străbătut de DN 2B care
asigură conexiunea intre coridoarele
pan-europene IX, VII si IV.
• localizarea oraşului în vecinătatea
pădurii Brădeanu (comuna Brădeanu) –
arie naturală protejată

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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spor natural negativ
rată ridicată a şomajului
dezvoltarea insuficienta a infrastructurii
de transport
inexistenŃa unei reŃele de transport local
inexistenŃa reŃelei de canalizare în zonele
periferice ale orasului si in localitatea
Căldărăşti
zonă periclitată ecologic19
insuficienŃa spaŃiilor verzi
accesibilitate redusă la transportul feroviar
parametru necorespunzător al
concentraŃiei de fier in apă potabilă
grad de conectare la reŃeaua de alimentare
cu apa potabilă mai mic de 100%
inexistenŃa unui serviciu de salubritate
local
management necorespunzător al
deşeurilor
stare tehnică precară a reŃelei de
termoficare
grad de uzură avansat a clădirilor
unităŃilor de învăŃământ
dotarea insuficientă a unităŃilor de
învăŃământ cu mobilier şi materiale
didactice
inexistenŃa unui spital
sistem de intervenŃie medicală în caz de
urgenŃă slab dezvoltat
lipsa centrelor de asistenŃă socială
nivel de dezvoltare redus al sectorului
IMM-urilor

Conform Raportului Starea Mediului pentru anul 2004, oraşul Pogoanele a fost decretat zonă periclitată ecologic,
fiind aflat pe straturi neconsolidate de pietrişuri şi nisipuri.
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•
•
•

lipsa ONG-urilor la nivel local
inexistenŃa unui serviciu de integrare
europeană în cadrul primăriei
lipsa de experienŃă la nivel local în
accesarea şi implementarea de proiecte cu
finanŃare externă
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OportunităŃi
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
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România a devenit stat membru al
Uniunii Europene;
Mediul legal şi instituŃional din
România se va îmbunătăŃi;
ExistenŃa
unui
cadru
favorabil
dezvoltării20 şi a unor noi surse de
susŃinere a
investiŃiilor, Fondurile
Structurale şi de Coeziune, Fondul de
Mediu;
Interes crescut la nivel naŃional
pentru conservarea bidiversităŃii
Creşterea cererii de servicii destinate
persoanelor şi firmelor;
Cresterea cererii de specialişti, prin
adaptarea învăŃământului şi a instruirii
profesionale la necesităŃile pieŃei
muncii;
Extinderea descentralizării în toate
sectoarele de activitate;
Posibilitatea asocierii intercomunitare,
conform Legii 215/2001 modificata si
completata, in vederea atingerii unor
obiective de dezvoltare
Liberalizarea pieŃelor şi modernizarea
modelelor de afaceri;
Realizarea canalului Siret-IalomiŃa va
contribui pe de o parte la o polarizare a
localităŃilor
învecinate :
Smeeni,
Brădeanu,
Glodeanu-Silistea,
Scutelnici, Padina, RuseŃu, Largu,
Luciu la oraşul Pogoanele, iar pe de altă

AmeninŃări
•
•

•

•

•

•
•

Expunere mai mare la competiŃia pe pieŃe
globalizate;
Utilizarea fondurilor disponibile sau
potenŃiale de la nivel local, fara o
programare pe termen lung, integrata;
Imaginea de ansamblu a României ca o
economie bazată pe sectoare cu o valoare
adaugată redusă23;
ExistenŃa unor conflicte de interese între
diferitele niveluri decizionale (naŃional,
judeŃean, local) bazate pe orientări
politice;
DispariŃia micilor producători datorită
nealinierii
acestora
la standardele
europene;
Riscul migrării masive a populaŃiei şi
creşterea ratei şomajului;
Scăderea încrederii cetăŃenilor faŃă de
instituŃiile publice24;

Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est 2007-2013, privind infrastructura şi mediul, sprijinirea afacerilor,
turismul, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale
21
Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est – Capitolul Depozitarea deşeurilor, pg.23.
22
Programul OperaŃional Regional – Axa 4 Dezvoltare urbană durabilă
23
Planul NaŃional de Dezvoltare 2007 - 2013
24
În cadrul Ńărilor UE aceasta este o problemă întalnită la scară largă, cauzată de slaba mediatizare a modului în care
sunt cheltuite fondurile europene;
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•

•

•

parte
la
creşterea
potenŃialului
economic şi în special agricol prin
sistemul de irigaŃii care îl va însoŃi;
Planul de Dezvoltare Regionala SudEst prevede realizarea unei statii de
transfer in orasul Pogoanele si a unui
sistem de colectare selectiva a
deseurilor reciclabile. 21
In conformitate cu H.G. 24 din
05.01.2006, DN 2B se va racorda la
DN 22 (Ramnicu Sarat – Braila –
Tulcea)
La nivel national, este esenŃială
sprijinirea centrelor urbane mici şi
mijlocii pentru ca acestea să-şi
îndeplinească funcŃiile urbane, mai ales
în cazul acelor centre urbane
polarizatoare, care au legături intense
cu arealele înconjurătoare a căror
dezvoltare este dependentă de aceste
centre22.
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Analiza SWOT este componenta cheie a Dezvoltării Strategice:

Pe plan intern

Pe plan extern

Se poate construi pe baza punctelor tari
(Strengths – S)

Se pot exploata oportunităŃile
(Opportunities - O)

Se pot corecta punctele slabe
(Weaknesses - W)

Se pot evita ameninŃările
(Threats - T)

În urma identificării punctelor tari şi a punctelor slabe, a oportunităŃilor şi ameninŃărilor, ne
propunem să recomandăm direcŃii de dezvoltare locală pentru oraşul Pogoanele pe baza
următoarelor tipuri de analiză:
SO (Puncte tari - OportunităŃi):

utilizarea avantajelor pentru a profita la maxim de
oportunităŃi

WO (Puncte slabe - OportunităŃi):

corectarea slăbiciunilor pentru a profita la maxim de
oportunităŃi

ST (Puncte tari - AmeninŃări):

utilizarea avantajelor pentru a evita ameninŃările

WT (Puncte slabe - AmeninŃări):

minimizarea slăbiciunilor şi evitarea ameninŃărilor
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DirecŃiile Generale de Dezvoltare
DirecŃiile de dezvoltare
Analiza resurselor şi a problemelor cu care oraşul Pogoanele se confruntă, necesităŃile şi
priorităŃile de dezvoltare, conduc la identificarea unor direcŃii de dezvoltare menite să constituie
cadrul necesar dinamizării şi direcŃionării evoluŃiei economico-sociale în perioada 2007-2013.
Un aspect extrem de important în analiza situaŃiei prezente si mai ales în propunerea unor direcŃii
de dezvoltare este oferit de „tinereŃea” acestui oraş, ridicat la acest statut în anul 1989, în
contextul unei politici generale de uniformizare si urbanizare forŃată. Începând din acel an,
autorităŃile locale si cetăŃenii s-au străduit să dezvolte oraşul într-o manieră similară cu celelalte
centre urbane de câmpie, aflate în aceeaşi situaŃie.
Dobândirea statutului de oraş, fără o dezvoltare aferentă, crează o serie de probleme, greu de
rezolvat. Desigur, indiferent de statut, orice comunitate europeană trebuie sa asigure cadrul de
locuire si angajare pentru cetăŃenii săi.
În acest context oraşul Pogoanele îşi propune următoarele direcŃii pentru dezvoltarea economico
– socială a oraşului în perioada 2007-2013:

Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Pogoanele
2007 – 2013 este regenerarea urbană.
Context: Programul OperaŃional Regional are ca axă prioritară si Dezvoltarea Urbană
Durabilă. Această axă prioritară are ca scop creşterea rolului centrelor urbane în dezvoltarea
economică regională şi locală prin regenerarea / revitalizarea oraşelor mici şi mijlocii sau a unor
areale din oraşele mari, în scopul diminuării disparităŃilor existente.
În acest context, axa prioritară a POR privind dezvoltarea urbană sprijină implementarea
proiectelor integrate de dezvoltare durabilă a comunităŃilor urbane întrucât aceasta contribuie la
atingerea obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al centrelor
urbane, în concordanŃă cu obiectivele Strategiei NaŃională pentru Dezvoltare Regională şi
Cadrului NaŃional Strategic de ReferinŃă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru
următoarea perioadă de programare 2007-2013.
În cadrul acestui domeniu de intervenŃie vor fi finanŃate numai proiecte integrate de regenerare
urbană a arealelor urbane cu probleme (”zone de acŃiune urbană”), clar delimitate spaŃial în
cadrul oraşelor.
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Aceste proiecte vor cuprinde acŃiuni de reabilitare a mediului construit degradat, de dezvoltare a
activităŃilor antreprenoriale pentru ocuparea forŃei de muncă, precum şi acŃiuni de promovarea a
incluziunii sociale.
Conform Programului Complement al Programului OperaŃional Regional (varianta octombrie
2006), arealele/zonele eligibile sub această axă prioritară sunt cartiere sau areale clar delimitate
spaŃial în cadrul oraşelor, caracterizate prin deteriorarea mediului fizic şi natural, declinul
activităŃilor economice şi pondere importantă a unor grupuri de populaŃie dezavantajate, cu
minim 20.000 locuitori.
Tipurile de proiecte eligibile pentru această axă sunt, aşadar:
- Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane
- Dezvoltarea mediului de afaceri
- Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale

1. Creşterea capacităŃii instituŃionale
Obiectivele urmărite:
• Valorificarea potenŃialului uman la nivelul administraŃiei locale;
• Creşterea eficienŃei managementului sectorului public;
• Creşterea calităŃii serviciilor furnizate de administraŃia publică locală în relaŃia cu
cetăŃeanul;
• Dezvoltarea sistemului informaŃional la nivelul autorităŃilor locale;
• ÎmbunătăŃirea accesului populaŃiei la serviciile publice prin utilizarea tehnologiei
informaŃiei şi a comunicării;
Proiecte propuse:
• Realizarea unei asociaŃii de dezvoltare intercomunitară cu localităŃile Smeeni, Brădeanu,
Glodeanu-Silistea, Scutelnici, Padina, RuseŃu, Largu, Luciu conform art. 11 al Legii 286
din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraŃiei publice locale nr.
215/2001; asociaŃia va putea dezvolta un proiect integrat de dezvoltare;
Proiectele care privesc infrastructura de mediu (alimentare cu apă potabilă, canalizare,
epurare, gestionarea deşeurilor), infrastructura de sănătate şi cea socială,
infrastructura de transport, precum şi infrastructura economică pot fi realizate, în
condiŃiile în care se va opta pentru crearea asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară
propuse, în sistem integrat, pentru întreaga zonă, dacă se decide că acest lucru este
oportun în urma unor studii de evaluare. Proiectele propuse în prezentul document
pentru a fi realizate la nivelul întregii asociaŃii de dezvoltare intercomunitară sunt
detaliate în cadrul direcŃiei de dezvoltare corespunzătoare.
• Reabilitarea clădirii Primăriei
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•
•
•
•

ÎnfiinŃarea unui Serviciu de Integrare Europeană în cadrul Primăriei
Realizarea unei baze de date integrate la nivelul oraşului;
Dezvoltarea unui sistem informatic de circulaŃie a documentelor interne şi externe între
autoritatea publică şi cetăŃeni şi autoritatea publică şi diferitele niveluri decizionale;
Asigurarea accesului la informaŃie pentru cetăŃeni prin introducerea softurilor de tip
„info-chioşc”;

Recomandări
• Recomandăm evaluarea posibilităŃii realizării unei asociaŃii de dezvoltare
comunitară cu localităŃile Smeeni, Brădeanu, Glodeanu-Silistea, Scutelnici, Padina,
RuseŃu, Largu, Luciu, in concordanŃă cu art. 11 al Legii 286 din 6 iulie 2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001. AsociaŃiile
de dezvoltare intercomunitară se constituie, în condiŃiile legii, în scopul realizării în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori al furnizării în
comun a unor servicii publice. Zonele astfel constituite cu acordul expres al consiliilor
locale ale unităŃilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. AutorităŃile deliberative
şi executive de la nivelul fiecărei unităŃi administrativ-teritoriale componente îşi
păstrează autonomia locală, în condiŃiile legii.
Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013 susŃine realizarea de structuri de forma
asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară.
Strategia de Dezvoltare Regională Sud-Est susŃine prin prevederile sale proiecte care
vizează crearea de servicii care să deservească atît populaŃia urbană cât şi populaŃia din
zonele rurale adiacente.

•
•

•

•

În contextul în care o astfel de asociaŃie se constituie, recomandăm realizarea unui
studiu sau a unei strategii de dezvoltare a întregii zone, pentru evaluarea situaŃiei
socio-economice existente, precum si a tendinŃelor de dezvoltare.
Recomandam elaborarea strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităŃi publice în conformitate cu HG 246 din 16 februarie 2006.
Recomandăm ca autorităŃile administraŃiei publice locale să ia în considerare
planurile şi direcŃiile privind amenajarea teritoriului, în demersul de realizare a
planului de acŃiuni şi în programarea temporală a proiectelor de investiŃii.
Recomandăm ca grupul de lucru format din funcŃionari ce vor avea responsabiltăŃi
în domeniul identificării şi dezvoltării parteneriatelor europene să aibă în vedere
programele europene de tip e-content şi e-government administrate direct de
Comisia Europeană în vederea identificării unor exemple de bune practici în aceste
domenii;
Politica naŃională privind amenajarea teritoriului îşi propune realizarea unui sistem
informaŃional al băncilor de date urbane;
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Surse de finanŃare posibile:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European ( Programul
Operational Regional si Programul OperaŃional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor
Umane);
• Programul ”Economie bazată pe cunoaştere” - Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei
InformaŃiei;
• Fonduri de la Comisia Europeană;
Rezultate scontate:
• Realizarea unui număr de minim 2 info-chioşcuri;
• Implementarea sistemului de circulaŃie a documentelor până în 2008;
• ÎmbunătăŃirea calităŃii serviciilor publice;
• Creşterea gradului de transparenŃă în administraŃia locală;
2. Dezvoltarea infrastructurii la nivel local
2.1 Transport
Obiective urmărite:
 Reabilitarea reŃelei de drumuri din oraşul Pogoanele în vederea creşterii
accesibilităŃii, a atractivitaŃii zonei pentru investiŃii si a calităŃii vieŃii locuitorilor
 Creşterea mobilităŃii în oraşul Pogoanele prin realizarea liniilor de transport publicurban în scopul asigurării mobilitătii forŃei de muncă şi creşterii gradului de confort şi
siguranŃă al pasagerilor şi reducerea poluării.
 Dezvoltarea legăturilor dintre terminale şi centrele urbane cu sisteme naŃionale şi
internaŃionale de transport prin dezvoltarea diferitelor modalităŃi de transport pentru
asigurarea mobilităŃii forŃei de muncă dintr-un oraş într-altul sau din oraş in zona
rurală, dar şi pentru reducerea timpului de transport si creşterea siguranŃei traficului;
Proiecte propuse:
• Asfaltarea si modernizarea variantei ocolitoare a oraşului;
• Realizarea unui sistem de transport public urban si urban-rural sau urban-urban;
• Reabilitarea si modernizarea drumurilor locale si comunale;
• Amenajarea de trotuare si parcări
• Reabilitarea DJ 203 C Pogoanele – Brădeanu si DJ 2031 Cilibia - Pogoanele
Recomandări
• Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru măsurile propuse;
• Realizarea proiectelor de infrastructură de transport se va face în concordanŃă cu
Strategia NaŃională privind Infrastructura de Transport;
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•
•

Evaluarea tendinŃelor de migrare a forŃei de muncă pentru asigurarea transportului
spre acele locaŃii.
Recomandăm evaluarea oportunitătii creării unei reŃele de transport public care să
deservească întreaga zonă care intră sub incidenŃa asociaŃiei de dezvoltare
intercomunitară25.

Surse de finanŃare posibile:
• Instrumente financiare de pre-aderare (sume aflate înca la dispoziŃia României, PHARECES)
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune (Programul
OperaŃional Regional);
• Surse de la bugetul propriu sau cu susŃinerea Consiliului JudeŃean Buzău;
• Pentru realizarea studiilor de fezabilitate există şi posibilitatea obŃinerii de împrumuturi
de la bănci;
Rezultate scontate:
• Creşterea mobilităŃii persoanelor şi a mărfurilor;
• Creşterea atractivităŃii zonei în sensul atragerii de investiŃii;
• ÎmbunătăŃirea siguranŃei traficului;
• Reducerea poluării în interiorul oraşului;
• ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă;
2.2. Sănătate si asistenŃă socială
Obiective urmărite:
• Asigurarea accesului populaŃiei la servicii medicale de calitate
• Creşterea calităŃii serviciilor de asistenŃă socială
Proiecte propuse:
• Studiu privind realizarea unui centru de sănătate multifuncŃional în incinta cladirii
destinate în prezent dispensarului medical orăşenesc
• Dotarea şi echiparea centrului de sănătate multifuncŃional
• Realizarea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoanele dezavantajate (persoane
în vârstă sau cu dizabilităŃi), în contextul în care un studiu diagnostic în domeniul social
relevă acest aspect ;
• Realizarea unui centru de tip familial pentru copii care necesită institutionalizare în
contextul în care un studiu diagnostic în domeniul social relevă acest aspect ;
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Recomandări:
• Conform OG 78 din 2004 privind administrarea unitaŃilor sanitare publice de
interes judeŃean si local, se susŃine înfiinŃarea centrelor de sănătate multifuncŃionale,
care se organizează ca instituŃii publice cu personalitate juridică, în subordinea direcŃiilor
de sănătate publica, prin reorganizarea unor unităŃi santare, secŃii sau compartimente,
precum şi în foste locaŃii ale acestora, dezafectate, sau în alte locaŃii. Ulterior, centrele de
sănătate multifuncŃionale vor fi preluate de consiliile judeŃene sau de consiliile locale.
FinanŃarea centrelor de sănătate multifunctionale se asigură din venituri proprii, precum
şi din sume acordate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, după caz.
Recomandăm realizarea unui studiu privind oportunitatea păstrării dispensarului
medical oraşenesc sau transformarea acestuia într-un centru medical
multifuncŃional.
•

Conform Strategiei de Descentralizare a Ministerului SănătăŃii Publice 2007 - 2009, se
urmăreşte transferul managementului asistenŃei medicale către AgenŃia NaŃională de
Programe şi AsistenŃă Medicală, instituŃie cu personalitate juridică în coordonarea
ministerului, ordonator principal de credite şi structurile ei teritoriale/regionale care se
vor înfiinŃa. Astfel, se va transmite managementul următoarelor unităŃi sanitare din
domeniul său de competenŃă: Institute clinice, Spitale regionale, Spitale judeŃene de
urgenŃă, Spitale de monospecialitate de interes national sau regional, Serviciile de
ambulanŃă judeŃene şi SMURD.
Recomandăm urmărirea localizării spitalelor regionale, a spitalelor judeŃene de
urgenŃă şi a serviciilor de ambulanŃă judeŃene în procesul de luare a deciziei privind
infrastructura de sănătate oportună pentru oraşul Pogoanele.

•
•

Realizarea unui studiu de fezabilitate privind crearea unui centru de tip familial.
Recomandăm analizarea posibilităŃii de înfiinŃare a Serviciului Social în subordinea
Consiliului Local Pogoanele care, având în vedere strategia serviciilor sociale şi de
sănătate la nivel local, să implementeze proiecte în domeniul asistenŃei sociale;

Surse de finanŃare posibile:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională (Programul OperaŃional Regional);
• Fonduri europene gestionate direct de Comisia Europeană;
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European (Programul
OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane);
• Fonduri guvernamentale;
Rezultate scontate:
• ÎmbunătăŃirea infrastructurii şi a dotărilor serviciilor sociale şi de sănătate
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•
•
•
•

Creşterea accesului la servicii sociale si de sănătate la standarde europene;
Asigurarea asistenŃei de sănătate pentru toate persoanele vârstnice şi cu dizabilităŃi;
Asigurarea asistentei sociale pentru copii care necesită institutionalizare;
Informare activă a populaŃiei cu privire la problemele locale de sănătate publică;

2.3. EducaŃie şi cultură
Obiective urmărite:
• Realizarea de programe educaŃionale în conformitate cu tendinŃele de dezvoltare ale
comunităŃii;
• Cresterea nivelului de cunoastere si utilizare a tehnologiilor de informatie si comunicare;
• Dezvoltarea infrastructurii publice de cultură;
• Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educaŃionale.
Proiecte propuse:
• Realizarea unui campus educaŃional in oraşul Pogoanele care să deservească oraşul şi
localităŃile rurale învecinate, având ca bază Şcoala de Arte şi Meserii; acesta va implica
reabilitarea Şcolii de Arte şi Meserii şi adaptarea cursurilor Şcolii de Arte şi Meserii la
nevoile reale ale pieŃei forŃei de muncă din oraşul Pogoanele;
• Reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură;
• Reabilitarea Şcolii Generale Căldărăşti;
• Reabilitarea Liceului Pogoanele si a Sălii de Sport;
• Reabilitarea Şcolii Generale nr. 3;
• Dotarea unităŃilor de învăŃământ cu mobilier şi echipamente şcolare;
• Diversificarea activităŃilor extraşcolare desfăşurate în cadrul “Clubului Copiilor”;
• Extinderea accesului la tehnologiile moderne informaŃionale şi de comunicaŃii pentru
unităŃile şcolare şi extraşcolare;
Recomandări:
• Strategia NaŃională în domeniul educaŃiei prevede realizarea de campusuri educaŃionale
care să integreze în acelaşi perimetru toate activităŃile procesului educaŃional (predare,
practică, activităŃi sociale, activităŃi recreaŃionale, etc) prin concentrarea clădirilor
educaŃionale şi a serviciilor (gruparea activităŃilor educaŃionale şi de suport în anumite
zone). Se urmăreşte realizarea a 480 de astfel de campusuri în Ńară, dintre care pentru
170, fondurile vor fi alocate prin POR. Campusurile educaŃionale sunt considerate
oportune în oraşele mici şi mijlocii din regiunile mai slab dezvoltate (PIB/locuitor mai
mic decât media pe Ńară) sau în oraşele mai puŃin dezvoltate care au PIB/locuitor mai mic
decât media regională. De asemenea se urmăreşte realizarea acestor campusuri în
localităŃile unde există Şcoli de Arte si Meserii.
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Întrucât oraşul Pogoanele se înscrie in profilul descris de POR in acest context,
recomandăm urmărirea deciziilor guvernamentale în acest sens şi/sau evaluarea
posibilităŃii construirii unui astfel de campus în oraş, campus ce ar putea deservi şi
comunităŃile rurale învecinate.
•

•

Recomandăm realizarea unui studiu de evaluare a situaŃiei la nivel local, având în
vedere că pentru accesarea fondurilor europene puse la dispoziŃie prin Programul
OperaŃional Regional pentru reabilitarea clădirilor, trebuie făcută dovada existenŃei
unui grad de deteriorare de cel puŃin 20%;
Recomandăm realizarea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea Casei de
Cultură Pogoanele, întrucât acesta reprezintă un criteriu de eligibilitate pentru
accesarea fondurilor puse la dispoziŃie prin Programul NaŃional de Reabilitare a
Aşezămintelor Culturale din Mediul Rural şi Mic Urban.

Surse de finanŃare posibile:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European (Programul
OperaŃional Regional);
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European (Programul
OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane);
• Programul “Economia bazată pe cunoaştere”- Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei
InformaŃiei
• Programul Cultura 2007 - 2013, finanŃat de Comisia Europeană
• Programul NaŃional de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale
Rezultate scontate:
• Crearea unor condiŃii educaŃionale la standarde moderne
• Creşterea dezvoltării culturale la nivelul oraşului pogoanele
2.4 Infrastructura socială
Obiective urmărite:
• Dezvoltarea durabilă a oraşului Pogoanele;
• Creşterea confortului urban;
• Atingerea unui grad ridicat de raŃionalitate în amenajarea teritoriului;
Proiecte propuse:
• Realizarea de locuinŃe sociale pentru tineret;
• Finalizarea construcŃiilor tip P+4 începute în zona centrală a oraşului;
• Reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe
• Extinderea reŃelei de iluminat public
• Extinderea spaŃiilor verzi
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•

Amenajarea unui spaŃiu de agrement

Recomandări:
•

•

Recomandăm realizarea unui studiu de evaluare a situaŃiei la nivel local, având în
vedere că pentru accesarea fondurilor europene puse la dispoziŃie prin Programul
OperaŃional Regional pentru reabilitarea clădirilor, trebuie făcută dovada existenŃei
unui grad de deteriorare de cel puŃin 20%;
Recomandăm urmărirea prevederilor Strategiei NaŃionale privind Accelerarea
Dezvoltării Serviciilor Comunitare de UtilităŃi Publice în realizarea proiectului
privind sistemul de termoficare;

Surse de finanŃare posibile:
• Fonduri guvernamentale;
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională (Programul OperaŃional Regional);
• Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - Programul Termoficare 2006-2009 calitate şi
eficienŃă
• Programul de ConstrucŃii locuinŃe prin credit ipotecar şi pentru tineri (ANL) al
Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului;
Rezultate scontate:
• Constituirea de parteneriate intre administraŃiile publice învecinate, în vederea gestionării
în comun a deşeurilor, apei, reŃelelor de canalizare, serviciilor publice, serviciilor sociale
si in vederea colaborării economice;
• Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea infrastructurii de locuinŃe pentru populaŃie;
• CondiŃii de locuire la standarde europene pentru cetăŃenii oraşului Pogoanele;
• Crearea/amenajarea zonelor de agrement pentru asigurarea dezvoltării durabile şi
respectării echilibrului mediului înconjurător;
• Crearea unei infrastructuri de susŃinere a afacerilor în zonă şi atragerea de investiŃii
străine directe;
3. Dezvoltarea durabilă a mediului
3.1 Apă
Obiective urmărite:
• Crearea de noi oportunităŃi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităŃii vieŃii
prin implementarea directivelor europene privind calitatea apei si administrarea integrată
a resurselor de apă;
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Proiecte propuse:
• Extinderea reŃelei de alimentare cu apă la nivelul întregii localităŃi şi reabilitarea reŃelei
existente;
• Modernizarea statiei de tratare a apei potabile;
• Extinderea reŃelei de canalizare la nivelul întregii localităŃi;
• Reabilitarea staŃiei de epurare;
• Amenajarea de rigole pentru scurgerea apei pluviale;
• Organizarea de campanii de conştientizare şi dezvoltare a voluntariatului în vederea
creşterii receptivităŃii cu privire la importanŃa gestionării durabile a apei;
Recomandări
• Recomandăm realizarea unui studiu privind posibilitatea si oportunitatea
realizării unui sistem integrat de alimentare cu apă potabilă si de canalizare
pentru întreaga zonă ce intră sub incidenŃa asociaŃiei de dezvoltare
intercomunitară26. Astfel se vor identifica soluŃii (prin realizarea de SF-uri)
privind reabilitarea sau extinderea reŃelelor de apă potabilă şi de canalizare;
• Recomandăm rezolvarea situaŃiei în privinŃa Operatorului Regional Unic,
întrucât fondurile puse la dispoziŃie prin Programul OperaŃional - Mediu pot fi
accesate doar de localităŃi ce au un asemenea operator;
Surse de finanŃare posibile:
• Programe guvernamentale sau resurse de la bugetul local;
• Fondul de Coeziune (Programul OperaŃional Sectorial - Mediu);
• PHARE 2005/2006 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Granturi pentru
Sectorul Public pentru Proiecte de InvestiŃii în Domeniul ProtecŃiei Mediului,
prioritatea Gospodărirea apelor si a apelor uzate
Rezultate scontate:
• Creşterea atractivităŃii zonei pentru investiŃii;
• Racordarea întregii localităŃi la reŃelele de canalizare şi alimentare cu apă potabilă;
• ExistenŃa unui sistem de epurare si a unui sistem de tratarea a apei potabile moderne
• Atingerea unui grad de contorizare de 100%;
• Diminuarea poluării si creşterea confortului urban
3.2 Deşeuri
Obiective urmărite:
• Dezvoltarea unui management integrat al deşeurilor;
• Creşterea calităŃii mediului;
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Proiecte propuse:
• Asigurarea accesului la servicii publice de salubritate de calitate corespunzătoare;
• Realizarea unui sistem de colectare selectivă si transport al deşeurilor;
• Construirea unei staŃii de transfer al deşeurilor;
• Identificarea unei soluŃii pentru gestionarea deşeurilor medicale provenite de la Centrul
de AsistenŃă Medico-Socială Pogoanele.
• Dezvoltarea unui program de educaŃie şi informare a cetăŃenilor cu privire la gestionarea
deşeurilor;
Recomandări
• Realizare studiilor de fezabilitate privind posibilitatea construirii unei staŃii de
transfer al deşeurilor şi realizarea unui sistem de colectare selectivă şi transport;
Planul Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău 2005 prevede realizarea unei staŃii de
transfer al deşeurilor în oraşul Pogoanele.
• Subliniem necesitatea intensificării eforturilor de identificare a unei soluŃii la nivel
regional pentru tratarea şi administrarea deşeurilor medicale.

Surse de finanŃare posibile:
• PHARE 2005/2006 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Granturi pentru
Sectorul Public pentru Proiecte de InvestiŃii în Domeniul ProtecŃiei Mediului,
prioritatea Gestiunea Deşeurilor
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională (Programul OperaŃional Sectorial Mediu);
Rezultate scontate:
• Diminuarea poluării factorilor de mediu;
• Creşterea cantităŃii de deşeuri gestionate în sistem standardizat;
• Minimizarea cantităŃii de deşeuri rezultate din procesele de producŃie economice şi de
la consumatori;
• Creşterea gradului de conştientizare a populaŃiei cu privire la problemele de mediu;
4. Dezvoltarea economică
4.1. Resurse umane
Obiective urmărite:
• Asigurarea accesului populaŃiei la programe de formare profesională continuă;
• Creşterea gradului de pregătire profesionala a populaŃiei;
• ÎmbunătăŃirea adaptabilităŃii angajaŃilor şi angajatorilor;
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•

Asigurarea condiŃiilor pentru îmbunătăŃirea integrării în muncă a persoanelor tinere şi a
persoanelor dezavantajate;

Proiecte propuse:
• Crearea unui centru de instruire profesională şi consultanŃă pentru producătorii agricoli
din zona oraşului Pogoanele;
• ConsultanŃă şi instruire în vederea creşterii accesului la finanŃare pentru IMM-uri;
• Crearea unui sistem de reconversie profesională în vederea integrării în muncă a
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
Recomandări:
• Realizarea unui studiu privind construcŃia unui centru de instruire profesională şi
consultanŃă pentru producătorii agricoli sau reorientarea funcŃională a unei clădiri
deja existente in vederea dezvoltării acestor activităŃi de instruire şi planning;
• Realizarea de parteneriate între Consiliul Local, AsociaŃia Patronatelor, AJOFM şi
alte organizaŃii de profil în vederea accesării de fonduri privind programe de
instruire în domeniul accesului la finanŃare pt IMM-uri.
Surse de finanŃare posibile:
• Fonduri guvernamentale sau locale;
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională (Programul OperaŃional Regional);
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European (Programul
OperaŃional Sectorial - Creşterea CompetitivităŃii Economice);
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European (Programul
OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane);
Rezultate scontate:
• ForŃă de muncă cu capacitate ridicată de adaptare la noile tehnologii şi la schimbările
economice;
• Dezvoltarea abilităŃilor, calificărilor şi formării profesionale a populaŃiei;
• Creşterea capacităŃii de management a producătorilor agricoli;
• Capital uman competitiv care să corespundă cerinŃelor de pe piaŃa muncii;
4.2. Creşterea competitivităŃii economice
Obiective urmărite:
• Stimularea mediului de afaceri;
• Creşterea atractivităŃii localităŃii in sensul atragerii de investitii;
• Dezvoltarea sectorului agricol;
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial;
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Proiecte propuse:
• Sporirea capacităŃii de dezvoltare a firmelor prin creşterea accesului la tehnologia
informaŃiei şi comunicaŃiilor;
• Regenerarea zonei industriale în sensul valorificării potenŃialului de producŃie agroalimentară prin realizarea unei structuri de dezvoltare a afacerilor care să valorifice
potenŃialul agricol al întregii zone;
Recomandări
• Realizarea studiilor de fezabilitate privind oportunitatea creării unui centru
industrial orientat spre producŃie agro-alimentară care să deservească zona
asociaŃiei de dezvoltare intercomunitară27 ;
• Realizarea de studii privind identificarea resurselor locale si promovarea acestora;
• Incheierea de parteneriate cu Camera de ComerŃ şi Industrie a judeŃului Buzău
pentru atragerea de investiŃii;
Surse de finanŃare posibile:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională ( Programul OperaŃional Regional şi
Programul OperaŃional Sectorial – Creşterea competitivităŃii economice);
• Programul ”Economia bazată pe cunoaştere” - Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei
InformaŃiei;
Rezultate scontate:
• Valorificarea potenŃialului agricol al zonei;
• Dezvoltarea sectorului IMM-urilor;
• Atragerea de investiŃii străine;
• Crearea de noi locuri de munca;

27

Propusă ca acŃiune sub direcŃia de dezvoltare nr 1. Regenerare urbană

Domeniu

1. Capacitate institutională

REGENERARE URBANĂ

Obiectiv
general

PLANUL DE ACłIUNI
Proiecte

Parteneriat /
Responsabil

Paşi

Realizarea unei asociaŃii de
dezvoltare
intercomunitară
cu
localităŃile Smeeni, Brădeanu,
Glodeanu-Siliştea,
Scutelnici,
Padina, RuşeŃu, Largu, Luciu
conform art. 11 al Legii 286 din 6
iulie 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii administraŃiei
publice locale nr. 215/2001

Consiliile Locale
ale localităŃilor
Pogoanele,
Smeeni, Brădeanu,
Glodeanu-Siliştea,
Scutelnici, Padina,
RuşeŃu, Largu,
Luciu

- Contactarea autorităŃilor
locale din comunele
învecinate;
- Realizarea unui acord
cadru de asociere între
autorităŃile locale implicate;
- Realizarea unei strategii
comune de dezvoltare
integrată a zonei

2007 - 2008

Reabilitarea clădirii Primăriei

Consiliul Local
Pogoanele

- Realizarea studiilor de
fezabilitate (incluzând
evaluări privind gradul de
deteriorare a clădirilor) şi a
proiectelor tehnice (acolo
unde este cazul);
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea proiectelor

2007 - 2009

- Identificarea de parteneri
din alte state europene în
vederea schimburilor de
experienŃă;

2007 - 2008

ÎnfiinŃarea unui Serviciu de Consiliul Local
Integrare Europeană în cadrul Pogoanele
Primăriei

Termen de realizare a
proiectului

Transport

2.Infrastructură

Realizarea unei baze de date
integrate la nivelul oraşului;
Dezvoltarea unui sistem informatic
de
circulaŃie a documentelor
interne şi externe între autoritatea
publică şi cetăŃeni şi autoritatea
publică şi diferitele niveluri
decizionale;

Consiliul Local
Pogoanele
Consiliul Local
Pogoanele
AdministraŃia
FinanŃelor Publice
Buzau, servicii
descentralizate ale
Ministerului
FinanŃelor Publice
Asigurarea accesului la informaŃie Consiliul Local
pentru cetăŃeni prin introducerea Pogoanele
softurilor de tip tip „info-chioşc”;
Asfaltarea si modernizarea variantei Consiliul Local
ocolitoare a orasului
Pogoanele

Realizarea unui sistem de transport
public urban si urban-rural sau
urban-urban

Consiliul Local
Pogoanele

- Realizarea de traininguri
pentru funcŃionarii publici
în domenii ce privesc
accesarea şi gestionarea
fondurilor europene,
cooperare, relaŃia cu
cetăŃeanul.
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea proiectelor

2007 - 2011
2007 - 2009

2007 - 2010

- Elaborarea studiilor de
2007 - 2010
fezabilitate,
- Realizarea proiectului
tehnic,
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor,
- Implementarea proiectelor
- Studiu de evaluare a
2007 - 2010
oportunitaŃii creării unei
reŃele de transport public
care să deservească întreaga
zona care intră sub
incidenŃa asociaŃiei de
dezvoltare intercomunitară
- Analizarea celei mai
eficiente soluŃii privind
realizarea unui sistem de
transport public urban, fie

Reabilitarea
si
modernizarea Consiliul Local
drumurilor locale şi comunale
Pogoanele

Sănătate şi asistenŃă socială

Amenajarea de trotuare si parcări

Consiliul Local
Pogoanele
Reabilitarea DJ 203 C Pogoanele – Consiliul Local
Brădeanu si DJ 2031 Cilibia - Pogoanele
Pogoanele
Studiu privind realizarea unui Consiliul Local
centru de sănătate multifuncŃional Pogoanele
în incinta clădirii destinate în
prezent
dispensarului
medical
orăşenesc
Dotarea si echiparea centrului de Consiliul Local
sănătate multifuncŃional
Pogoanele
Realizarea unui sistem de îngrijire Consiliul Local
la domiciliu pentru persoanele Pogoanele
dezavantajate (persoane în vârstă
sau cu dizabilităŃi), în contextul în
care un studiu diagnostic în
domeniul social relevă acest aspect;
Realizarea de centre de asistenŃă Consiliul Local
socială pentru copiii care necesită Pogoanele
instituŃionalizare, în contextul în
care un studiu diagnostic în
domeniul social relevă acest aspect

prin crearea unui Serviciu
Public în subordinea
Consiliului Local, fie prin
concesionarea către un
operator privat.
- Elaborarea studiilor de
fezabilitate,
- Realizarea proiectului
tehnic,
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor,
- Implementarea proiectelor
- ÎnfiinŃarea Serviciului
Social în subordinea
Consiliului Local
Pogoanele;
- Realizarea unui studiu
privind
oportunitatea
păstrării
dispensarului
medical orăşenesc sau
transformarea acestuia întrun
centru
medical
multifuncŃional ;
- Realizarea studiilor de
fezabilitate şi a proiectelor
tehnice (acolo unde este
cazul);
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea proiectelor

Eşalonat in perioada
2007 - 2013
2007 - 2013
2007 - 2009

2007 - 2008

2007 - 2009
2007 - 2008

2007 – 2012

EducaŃie şi cultură

Realizarea unui campus educaŃional
în oraşul Pogoanele care să
deservească oraşul şi localităŃile
rurale învecinate având ca bază
Şcoala de Arte şi Meserii; acesta va
implica reabilitarea Scolii de Arte
şi Meserii şi adaptarea cursurilor
Şcolii de Arte şi Meserii la nevoile
reale ale pieŃei fortei de muncă din
oraşul Pogoanele şi zona aferentă;

Reabilitarea si dotarea Casei
Cultură

Consiliile Locale
ale localităŃilor
Pogoanele,
Smeeni, Brădeanu,
Glodeanu-Siliştea,
Scutelnici, Padina,
RuşeŃu, Largu,
Luciu,
Inspectoratul
Şcolar JudeŃean
Buzău, Şcoala de
Arte şi Meserii
Pogoanele

de Consiliul Local
Pogoanele

Reabilitarea Şcolii de Arte şi Consiliul Local
Meserii
Pogoanele
Reabilitarea
Căldăreşti

Şcolii

Generale Consiliul Local
Pogoanele

Reabilitarea Liceului Pogoanele şi a Consiliul Local
Sălii de sport
Pogoanele
Reabilitarea Şcolii Generale nr. 3
Consiliul Local
Pogoanele
Dotarea unităŃilor de învăŃământ cu Consiliul Local
mobilier şi echipamente şcolare;
Pogoanele
Diversificarea activităŃilor
Consiliul Local
extraşcolare desfăşurate în cadrul
Pogoanele
“Clubului Copiilor”;

- Realizarea asociaŃiei de
dezvoltare intercomunitară
cu comunele învecinate;
- Realizarea studiului de
fezabilitate şi a proiectului
tehnic;
- Identificarea de parteneri
şi realizarea unor acorduri
de parteneriat;
- Elaborarea aplicaŃiei în
vederea obŃinerii
finanŃărilor (în parteneriat);
- Implementarea
proiectului;
- Realizarea studiilor de
fezabilitate (incluzând
evaluări privind gradul de
deteriorare a clădirilor) şi a
proiectelor tehnice (acolo
unde este cazul);
- Identificarea de parteneri
şi realizarea unor acorduri
de parteneriat;
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea
proiectelor;

2007 - 2013

2007 - 2009

2007 - 2008

2007 – 2008

2007 - 2009
2007 – 2009
2007 - 2009
2007 - 2008

Social

Realizarea de
pentru tineret;

locuinŃe

Consiliul
Local
Pogoanele,
Ministerul
ComunicaŃiilor şi
Tehnologiei
InformaŃiei,
Inspectoratul
Şcolar
JudeŃean
Buzău
sociale Consiliul Local
Pogoanele, AgenŃia
NaŃională pentru
LocuinŃe

2007 - 2009

Extinderea accesului la tehnologiile
moderne informaŃionale şi de
comunicaŃii pentru unităŃile şcolare
şi extraşcolare;

Finalizarea construcŃiilor tip P+4
începute în zona centrală a oraşului
Reabilitarea termică a blocurilor de
locuinŃe

Extinderea
public

de

iluminat Consiliul Local
Pogoanele

Extinderea spaŃiilor verzi

Consiliul Local
Pogoanele
de Consiliul Local
Pogoanele

Amenajarea
agrement

reŃelei

Consiliul Local
Pogoanele
Consiliul Local
Pogoanele,
Ministerul
AdministraŃiei şi
Internelor

unui

spaŃiu

- Realizarea studiilor de
fezabilitate (incluzând
evaluări privind gradul de
deteriorare a clădirilor) şi a
proiectelor tehnice (acolo
unde este cazul);
- Identificarea de parteneri
şi realizarea unor acorduri
de parteneriat;
- Elaborarea si adoptarea de
catre Consiliul Local a unei
strategii privind alimentarea
cu energie termica si a unui
studiu de fezabilitate (in
conformitate cu Planul de
Actiuni al Programului
Termoficare 2007 - 2009)
pana la 30.06.2008;
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea
proiectelor;

2007 – 2013

2007 - 2010
2007 - 2009

2007 - 2011

2007 - 2011
2007 - 2010

Apă

3. Mediu

Amenajarea de rigole
scurgerea apei pluviale

pentru Consiliul Local
Pogoanele

Extinderea reŃelei de canalizare la Consiliul Local
nivelul întregii localităŃi
Pogoanele
Reabilitarea si modernizarea staŃiei Consiliul Local
de epurare
Pogoanele

Modernizarea staŃiei de tratare a
apei potabile
Extinderea reŃelei de alimentare cu
apă la nivelul întregii localităŃi şi
reabilitarea reŃelei existente

Organizarea
conştientizare
voluntariatului
receptivităŃii

Consiliul Local
Pogoanele
Consiliul Local
Pogoanele

de campanii de Consiliul Local
şi dezvoltare a Pogoanele
în vederea creşterii
cu
privire
la

- Realizarea studiilor de
fezabilitate şi a proiectelor
tehnice;
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea
proiectelor;

2007 - 2009

- Asigurarea că investiŃiile
în acest domeniu necesare
oraşului Pogoanele vor fi
incluse în masterplanul
judeŃean privind
managementul integrat al
resurselor de apă;
- Studiul privind
posibilitatea si oportunitatea
realizării unui sistem
integrat de alimentare cu
apă potabilă şi de canalizare
pentru întreaga zonă ce
intră sub incidenŃa
asociaŃiei de dezvoltare
intercomunitară;
- Identificarea de soluŃii
(prin realizarea de SF-uri)
privind reabilitarea sau
extinderea reŃelelor de apă

2007 - 2013i
2007 - 2015ii

2007- 2010/2015iii
2007 – 2010/2015

Permanent

Deşeuri

importanŃa gestionării durabile a
apei;

Asigurarea accesului la servicii
publice de salubritate de calitate
corespunzătoare

potabilă şi de canalizare;
- Realizarea studiilor de
fezabilitate şi a proiectelor
tehnice (acolo unde este
cazul);
- Elaborarea aplicaŃiilor în
vederea obŃinerii
finanŃărilor;
- Implementarea
proiectelor;

Consiliul Local
Pogoanele

Realizarea unui sistem de colectare Consiliul Local
selectivă şi transport al deşeurilor;
Pogoanele

- Realizarea studiilor de
fezabilitate si a proiectelor
tehnice;
- Elaborarea aplicaŃiilor;
- Implementarea
proiectelor;

Permanent

2007 - 2017iv

Construirea unei staŃii de transfer al Consiliul Local
deşeurilor.
Pogoanele

2007 – 2009

Identificarea unei soluŃii pentru
gestionarea deşeurilor medicale
provenite de la Centrul de Asistentă
Medico-Socială Pogoanele
Dezvoltarea unui program de
educaŃie şi informare a cetăŃenilor
cu privire la gestionarea deşeurilor;

2007 - 2008v

Consiliul Local
Pogoanele, AgenŃia
pentru ProtecŃia
Mediului Buzău
Consiliul Local
Pogoanele

Pana la sfarsitul lui
2007

Resurse umane

4. Dezvoltare economică

Crearea unui centru de instruire
profesională si consultanŃă pentru
producătorii agricoli din zona
oraşului Pogoanele;

ConsultanŃă şi instruire în vederea
creşterii accesului la finanŃare
pentru IMM-uri;

Crearea unui sistem de reconversie
profesională în vederea integrării în
muncă a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă

Consiliile Locale
ale localităŃilor
Pogoanele,
Smeeni, Brădeanu,
Glodeanu-Siliştea,
Scutelnici, Padina,
RuşeŃu, Largu,
Luciu
Consiliul Local
Pogoanele,
Camera de ComerŃ,
Industrie şi
Agricultură Buzău,
AgenŃia NaŃională
pentru
Întreprinderi Mici
şi Mijlocii
Consiliul Local
Pogoanele,
AgenŃia JudeŃeană
pentru Ocuparea
ForŃei de Muncă,
companii private
locale

2007 - 2010
- Realizarea unui studiu
privind construcŃia unui
centru de instruire
profesională şi consultanŃă
pentru producătorii agricoli
sau reorientarea funcŃională
a unei clădiri deja existente
în vederea dezvoltării
2007 - 2008
acestor activităŃi de
instruire şi planning;
- Realizarea de parteneriate
cu AJOFM, Camera de
ComerŃ, Industrie şi
Agricultură Buzău, AgenŃia
Natională pentru
Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, AgenŃia JudeŃeană 2007 - 2011
pentru Ocuparea ForŃei de
Muncă, companii private
locale (unde este cazul);
- Elaborarea aplicaŃiilor;
- Implementarea
proiectelor;

Creşterea competitivităŃii
economice
i

Sporirea capacităŃii de dezvoltare a
firmelor prin creşterea accesului la
tehnologia
informaŃiei
şi
comunicaŃiilor

Consiliul
Local
Pogoanele,
Ministerul
ComunicaŃiilor şi
Tehnologiei
InformaŃiei

Regenerarea zonei industriale în Consiliul Local
sensul valorificării potenŃialului de Pogoanele
productie agro-alimentară,
prin
realizarea
unei
structuri
de
dezvoltare a afacerilor care să
valorifice potenŃialul agricol al
întregii zone;

2007 - 2008
- Realizarea unui studiu de
fezabilitate privind
oportunitatea creării unui
centru industrial orientat
spre producŃie agroalimentară care să
deservească zona asociaŃiei
de dezvoltare
intercomunitară;

2007 - 2012

Conform Planului Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău, perioada de tranziŃie obŃinută pentru lucrările ce Ńin de extinderea reŃelei de canalizare în Pogoanele
este de până la 31 decembrie 2013
ii
Conform Planului Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău, perioada de tranziŃie obŃinută pentru lucrările ce Ńin de reabilitarea şi modernizarea staŃiei de epurare
în Pogoanele este de până la 31 decembrie 2015
iii
Conform Planului Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău, perioada de tranziŃie obŃinută pentru lucrările ce Ńin de calitatea apei potabile este de până la 31
decembrie 2010 în cazul localităŃilor cu sub 10 000 de locuitori, care au doar probleme de oxidabilitate şi 31 decembrie 2015 pentru localităŃile cu sub 10 000
locuitori care au probleme legate de turbiditatea apei, fier, nitraŃi, pesticide, cadmiu, etc.
iv
Conform Planului Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău, implementarea sistemului de colectare selectivă se va face în perioada 2007 - 2017
v
Conform Planului Local de AcŃiune pentru Mediu Buzău, alternativele pentru închiderea crematoriilor sunt: sterilizarea termică, incineratoarele existente
autorizate şi incinerarea deşeurilor medicale împreună cu deşeurile periculoase industriale în capacitaŃi noi, ce se vor realiza până la 31.12.2008
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E. Surse de finanŃare accesibile
Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale oraşului Pogoanele în perioada 2007 – 2013 va
fi posibilă prin utilizarea la maximum a oportunităŃilor de finanŃare europene.
Aceasta presupune îndeplinirea mai multor condiŃii simultan:
- cunoaşterea obiectivelor pe termen lung şi direcŃiile de dezvoltare ale comunităŃii;
- cunoaşterea oportunităŃilor de finanŃare şi a condiŃiilor ce trebuie îndeplinite
pentru valorificarea acestora;
- dezvoltarea de proiecte mature, conforme cu strategia de dezvoltare locală;
- evaluarea periodică şi actualizarea tendinŃelor de dezvoltare.
Pentru o mai bună înŃelegere a acestui capitol, recomandăm reluarea părŃii introductive a
acestui document, referitor la cadrul european, naŃional şi regional pentru dezvoltare în
perioada 2007 – 2013. Sursele financiare sunt multiple: resurse bugetare, fonduri
comunitare, cofinanŃări private, împrumuturi externe şi interne.
În implementarea programelor şi proiectelor ce se subsumează cadrului strategic al PND,
va fi asigurată conformitatea cu legislaŃia şi prevederile politicilor specifice în domenii
orizontale precum ajutorul de stat, achiziŃiile publice, protecŃia mediului şi egalitatea de
şanse între femei şi bărbaŃi.
Ajutorul de stat. Reglementările comunitare privind ajutorul de stat pentru perioada
2007-2013, ce vor fi direct aplicabile şi în România, ca stat membru al UE, sunt în
prezent în curs de revizuire. Consiliul ConcurenŃei este instituŃia responsabilă pentru
aplicarea politicii de concurenŃă şi ajutor de stat. Schemele de finanŃare şi secŃiunile
relevante ale cererilor de finanŃare vor fi analizate de Consiliul ConcurenŃei prin prisma
respectării regulilor de ajutor de stat aplicabile în perioada 2007-2013.
AchiziŃiile publice. Noua legislaŃia cadru şi secundară în domeniul achiziŃiilor publice va
fi finalizată în anul 2006 şi va fi deplin armonizată cu acquis-ul comunitar. Începând cu
anul 2007, toate licitaŃiile de achiziŃii publice, inclusiv cele din cadrul proiectelor
finanŃate din fonduri comunitare, vor respecta procedurile prevăzute în noua legislaŃie.
ProtecŃia mediului. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) este
responsabil pentru politica naŃională din domeniul protecŃiei mediului, precum şi de
realizarea strategiei şi a reglementărilor specifice privind dezvoltarea şi armonizarea
acestor activităŃi cu cadrul general al politicii guvernamentale. MMGA coordonează
implementarea strategiei guvernamentale în domeniile de interes, reprezentând
autoritatea de stat competentă în domeniul protecŃiei mediului. ReprezentanŃii
autorităŃilor de mediu (MMGA, AgenŃiile Regionale de ProtecŃia Mediului) vor participa,
unde este cazul, la comitetele de selecŃie a proiectelor care vor fi stabilite la nivel naŃional
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şi regional, precum şi la comitetele de monitorizare. Criteriile de selecŃie a proiectelor şi
indicatorii de program/proiect vor integra, unde este posibil, aspectele privind impactul
asupra mediului.
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi. InstituŃia responsabilă pentru coordonarea
politicilor naŃionale referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi este AgenŃia
NaŃională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi BărbaŃi (ANES). ReprezentanŃii
ANES vor participa, unde este cazul, la comitetele de selecŃie a proiectelor care vor fi
stabilite la nivel naŃional si regional, precum şi la comitetele de monitorizare. Criteriile de
selecŃie a proiectelor şi indicatorii de program/proiect vor integra, unde este posibil,
aspectele privind egalitatea de şanse.
În mod normal, sursele de finanŃare prevăzute pentru atingerea obiectivelor Planului
NaŃional de Dezvoltare a României pentru perioada 2007 – 2013, vor constitui primele
opŃiuni şi pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare la nivelul oraşului Pogoanele,
respectiv contribuŃia UE din Instrumentele Structurale (Fondul European pentru
Dezvoltare Regională, Fondul Social European), Fondul de Coeziune, pentru Obiectivul
„ConvergenŃă” şi Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” şi cofinanŃarea naŃională
publică (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) şi privată
aferentă.
În plus o atenŃie deosebită trebuie acordată alocãrilor exclusiv din surse publice naŃionale
şi locale pentru programe de investiŃii pentru dezvoltare având obiective similare celor
finanŃate din fondurile comunitare sus-menŃionate.
Considerăm că programarea financiară a PND 2007 – 2013 realizează un tablou general
al resurselor financiare alocate în perioada de referinŃă pentru susŃinerea investiŃiilor
pentru dezvoltare în domeniile de intervenŃie ce fac obiectul priorităŃilor naŃionale de
dezvoltare. Astfel se poate înŃelege mai uşor ce proiecte pot fi finanaŃe prioritar la nivel
local, în funcŃie de valoarea alocată pe prioritatea căreia îi aparŃin la nivel naŃional. Se
crează în acest fel condiŃiile pentru îmbunătăŃirea managementului cheltuielilor, într-un
cadru de investiŃii stabil, vizibil şi predictibil.

PriorităŃi PND

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

P1. Competitivitate
P2. Infrastructură de transport
P3. Mediu
P4. Resurse umane
P5. Dezvoltare rurală
P6. Dezvoltare regională
Total

651,48
2.094,99
753,18
711,65
1.585,56
1.294,79
7.091,65

620,72
2.517,48
898,70
912,51
1.757,72
1.280,99
7.988,12

793,14
2.465,25
1.099,11
1.297,08
2.200,96
1.397,96
9.253,50

882,76
2.017,29
1.160,45
1.317,59
2.335,49
1.336,37
9.103,95

842,95
1.819,84
1.069,54
1.313,22
2.395,08
1.342,35
8.782,98

761,25
1.832,20
810,78
1.115,85
2.445,15
1.344,55
8.309,78

682,12
1.853,75
806,23
940,72
2.517,37
1.342,97
8.143,16

Total (mil.
Euro)
5.234,43
14.654,79
6.597,98
7.608,60
15.237,32
9.339,98
58.637,10
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În continuare, vor fi prezentate fondurile aferete îndeplinirii obiectivelor fiecărui
domeniu identificat în strategia de dezvoltare la nivel local.

1. Creşterea capacităŃii instituŃionale
Obiective:
• Valorificarea potenŃialului uman la nivelul administraŃiei locale;
• Creşterea eficienŃei managementului sectorului public;
• Creşterea calităŃii serviciilor furnizate de administraŃia publică locală în relaŃia cu
cetăŃeanul;
• Dezvoltarea sistemului informaŃional la nivelul autorităŃilor locale;
• ÎmbunătăŃirea accesului populaŃiei la serviciile publice prin utilizarea tehnologiei
informaŃiei şi a comunicării;
Surse de finanŃare posibile:
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Sectorial – Creşterea CompetitivităŃii
Economice – Axa Prioritară nr. 3 „Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru
sectoarele privat şi public”:
• SusŃinerea utilizării tehnologiei informaŃiei;
• Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne de
e-guvernare;
• Conectare a administraŃiei publice la Internet;
• Suport acordat administraŃiei locale pentru realizarea unor sisteme informatice
integrate;
• Suport pentru realizarea unor sisteme informatice de creştere a interoperabilităŃii
bazat pe sistemle GIS.
Fondurile pot fi accesate şi pe baza Programului Complement al Programului OperaŃional
Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane – Axa Prioritară nr. 2 “Corelarea învăŃării pe
tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”:
• Dezvoltarea furnizării de FPC şi orientare şi consiliere la locul de muncă;
• Sprijin şi stimulente acordate angajaŃilor şi angajatorilor pentru creşterea
participării angajaŃilor la FPC şi la servicii de orientare în carieră;
• Sprijin şi asistenŃă pentru creşterea participării angajaŃilor în activităŃi de validare
şi recunoaştere a competenŃelor dobândite în contexte non-formale şi informale.

Surse de finanŃare
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Fondurile pot fi accesate pe baza Programului OperaŃional Regional – Axa prioritară 5 –
„Dezvoltare Urbană Durabilă”
Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane prin investiŃii
cum sunt:
• finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate (şi pregătirea lor pentru noi
tipuri de activităŃi economice şi sociale);
• restaurarea clădirilor de importanŃă istorică şi culturală;
• demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare,
care nu aparŃin patrimoniului naŃional cultural şi amenajarea terenurilor degradate
/neutilizate, pentru construcŃia de clădiri de utilitate publică sau spaŃii verzi ;
• dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităŃilor publice urbane,
respectiv reabilitarea străzilor orăşeneşti, inclusiv a infrastructurii aferente şi
refacerea spaŃiilor publice şi a diferitelor tipuri de infrastructurii urbane (pavaje,
trotuare, iluminat public etc.).
•

Fonduri de la Comisia Europeană e-content e-governmente, etc;

•

Programul ”Economie bazată pe cunoaştere” - Ministerul ComunicaŃiilor şi
Tehnologiei InformaŃiei;

Obiectivul programului este acela de a facilita participarea comunităŃilor dezavantajate
din punct de vedere al accesului la informaŃie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord
cu strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană. Programul “Economia
bazată pe cunoaştere” a fost iniŃiat de Guvernul României, prin Ministerul ComunicaŃiilor
şi Tehnologiei InformaŃiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Programul contribuie la
extinderea accesului la tehnologiile informaŃionale şi de comunicaŃii moderne şi la
îmbunătăŃirea cunoştinŃelor de utilizare a calculatorului pentru cetăŃenii comunităŃilor
selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea
procesului educaŃional precum şi la promovarea comerŃului electronic şi adoptarea
soluŃiilor inovative în mediul de afaceri. In orizontul de timp 2006-2010, Programul
„Economia Bazată pe Cunoaştere” va crea un model de dezvoltare al societăŃii
informaŃionale moderne în România declanşând un proces ireversibil de schimbare
culturală şi de îmbunătăŃire a calităŃii vieŃii. Programul se va derula pe o perioada de trei
ani si beneficiaza de o finantare in valoare de 70 milioane de dolari, oferita de Banca
Mondiala, si de 10 milioane de dolari proveniti de la bugetul de stat.

Surse de finanŃare
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2. Dezvoltarea infrastructurii la nivel local
2.1. Transport:
Obiective:
 Reabilitarea reŃelei de drumuri din oraşul Pogoanele în vederea creşterii
accesibilităŃii, a atractivitaŃii zonei pentru investiŃii si a calităŃii vieŃii
locuitorilor
 Creşterea mobilităŃii în oraşul Pogoanele prin realizarea liniilor de transport
public-urban în scopul asigurării mobilitătii forŃei de muncă şi creşterii
gradului de confort şi siguranŃă al pasagerilor şi reducerea poluării.
 Dezvoltarea legăturilor dintre terminale şi centrele urbane cu sisteme
naŃionale şi internaŃionale de transport prin dezvoltarea diferitelor modalităŃi
de transport pentru asigurarea mobilităŃii forŃei de muncă dintr-un oraş întraltul sau din oraş in zona rurală, dar şi pentru reducerea timpului de transport
si creşterea siguranŃei traficului;
Surse de finanŃare posibile:
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Regional – Axa Prioritară nr. 1
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale”:
• Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene;
• Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri locale din mediul urban;
• ConstrucŃia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură (cu statut de drum
judeŃean) pentru eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea, în condiŃii de
siguranŃă, a localităŃilor;
şi Axa Prioritară nr. 5 “Dezvoltare urbană durabilă”:
• dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităŃilor publice urbane,
respectiv reabilitarea străzilor orăşeneşti, inclusiv a infrastructurii aferente şi
refacerea spaŃiilor publice şi a diferitelor tipuri de infrastructurii urbane (pavaje,
trotuare, iluminat public etc.)
Detaliile privind sesiunile de aplicaŃii vor fi publicate de către Ministerul Integrării
Europene, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, AgenŃiile de
Dezvoltare Regională.

Surse de finanŃare
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•

Instrumente financiare de pre-aderare (sume aflate încă la dispoziŃia României,
PHARE-CES)

•

Surse de la bugetul propriu sau cu susŃinerea Consiliului JudeŃean Buzău;

•

Pentru realizarea studiilor de fezabilitate există şi posibilitatea obŃinerii de
împrumuturi de la bănci.

2.2. Sănătate şi asistenŃă socială
Obiective :
• Asigurarea accesului populaŃiei la servicii medicale de calitate
• Cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala
Surse de finanŃare posibile:
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Regional – Axa Prioritară nr. 2
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale regionale şi locale”:
Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate:
• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor de specialitate şi
ambulatoriilor din spitale;
• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea secŃiilor de urgenŃă din cadrul spitalelor
regionale.
• Reabilitare, modernizare clădiri;
• Reabilitarea /modernizarea utilităŃilor generale şi specifice;
• FacilităŃi de acces pentru persoane cu dizabilităŃi fizice;
• AchiziŃionare echipamente
Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor sociale:
• Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirilor centrelor sociale;
• Reabilitarea / modernizarea / echiparea clădirilor în care funcŃionează centre
rezidenŃiale.
• Dotare cu echipamente adaptate situaŃiei beneficiarilor de servicii oferite de
centre, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităŃi.
şi Axa Prioritară nr. 5 “Dezvoltare urbană durabilă”:

Surse de finanŃare
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•

Reabilitarea şi/sau crearea - prin amenajarea unor spaŃii existente - a
infrastructurii sociale a zonei de acŃiune urbană: centre de îngrijire a copiilor,
centre pentru bătrâni, centre de asistenŃă pentru persoanele cu deficienŃe, centre
pentru tineret, persoane aflate în dificultate etc, şi dotarea lor cu echipamente
specifice, inclusiv achiziŃionarea de echipamente de informare şi comunicare;

Detaliile privind sesiunile de aplicaŃii vor fi puse la dispoziŃie de către Ministerul
Integrării Europene.
•

Fonduri europene gestionate direct de Comisia Europeană

Detaliile privind programele prin care se alocă aceste fonduri sunt puse la dispoziŃie de
către Comisie.
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor
Umane – Axa Prioritară nr.6 „Promovarea incluziunii sociale”:
• Promovarea unor programe de modernizare a serviciilor sociale existente;
• Dezvoltarea şi promovarea de servicii de consiliere şi informare pentru grupurile
vulnerabile, în scopul promovării incluziunii sociale;
• Crearea, dezvoltarea şi furnizarea de servicii alternative şi flexibile pentru
îngrijirea copiilor sau altor membri dependenŃi de familie în timpul zilei;
• Dezvoltarea şi promovarea serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale,
pentru a permite reintegrarea pe piaŃa muncii a celorlalŃi membri de familie;
Detaliile privind sesiunile de aplicaŃii vor fi puse la dispoziŃie de către Ministerul Muncii,
SolidarităŃii Sociale şi Familiei.
2.3. EducaŃie şi cultură
Obiective :
• Realizarea de programe educaŃionale în conformitate cu tendinŃele de dezvoltare
ale comunităŃii;
• Cresterea nivelului de cunoastere si utilizare a tehnologiilor de informatie si
comunicare;
• Dezvoltarea infrastructurii publice de cultură;
• Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale.

Surse de finanŃare

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Surse de finaŃare posibile :
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Regional – Axa Prioritară nr. 2
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale regionale şi locale” :
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaŃionale:
• ReconstrucŃia, extinderea şi/sau consolidarea de clădiri (toate tipurile de
infrastructură pentru educaŃie preuniversitară exceptând campusurile şcolare);
• ConstrucŃia, reabilitarea/modernizarea, extinderea clădirilor localizate în cadrul
campusurilor;
• Modernizarea utilităŃilor generale şi specifice;
• Dotări cu echipamente şcolare, didactice şi IT.

•

Programul Cultura 2007 - 2013, finanŃat de Comisia Europeană;

Comisia Europeană îşi propune să acorde actualul premiu anual al Uniunii Europene cu
scopul recunoaşterii publice a iniŃiativelor exemplare şi a celor mai bune practici ale
indivizilor, comunităŃilor locale sau organizaŃiilor, care contribuie, la nivel european, la
protejarea, conservarea, promovarea şi valorificarea moştenirii culturale.
LicitaŃiile de proiect sunt organizate de mai multe ori pe an, Comisia Europeană, prin
directoratul general de resort anuntând planificarea acestora.
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European
(Programul OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane);

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Axa
Prioritară 1: EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere
Obiectiv general: dezvoltarea sistemului de educaŃie şi formare profesională iniŃială
• Dezvoltarea de instrumente care să susŃină abordării de tip „pe tot parcursul
vieŃii” în educaŃie şi formare ;
• Furnizarea unei educaŃii de calitate pentru toŃi ;
• Asigurarea calificărilor relevante pentru piaŃa muncii ;
• Flexibilizarea parcursurilor de învăŃare.

Surse de finanŃare
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•

Programul “Economia bazată pe cunoaştere”- Ministerul ComunicaŃiilor şi
Tehnologiei InformaŃiei

Obiectivul programului este acela de a facilita participarea comunităŃilor dezavantajate
din punct de vedere al accesului la informaŃie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord
cu strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană. Programul “Economia
bazată pe cunoaştere” a fost iniŃiat de Guvernul României, prin Ministerul ComunicaŃiilor
şi Tehnologiei InformaŃiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Programul contribuie la
extinderea accesului la tehnologiile informaŃionale şi de comunicaŃii moderne şi la
îmbunătăŃirea cunoştinŃelor de utilizare a calculatorului pentru cetăŃenii comunităŃilor
selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea
procesului educaŃional precum şi la promovarea comerŃului electronic şi adoptarea
soluŃiilor inovative în mediul de afaceri. In orizontul de timp 2006-2010, Programul
„Economia Bazată pe Cunoaştere” va crea un model de dezvoltare al societăŃii
informaŃionale moderne în România declanşând un proces ireversibil de schimbare
culturală şi de îmbunătăŃire a calităŃii vieŃii. Programul se va derula pe o perioada de trei
ani si beneficiaza de o finantare in valoare de 70 milioane de dolari, oferita de Banca
Mondiala, si de 10 milioane de dolari proveniti de la bugetul de stat.
•

Programul NaŃional de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale din mediul rural şi
mic urban

Obiectivele de investiŃii finanŃate prin program sunt:
• reabilitarea şi modernizarea aşezămintelor culturale
• dotarea aşezămintelor culturale

2.4. Infrastructura socială
Obiective:
• Dezvoltarea durabilă a oraşului Pogoanele;
• Creşterea confortului urban;
• Atingerea unui grad ridicat de raŃionalitate în amenajarea teritoriului;
Surse de finanŃare posibile:
• Fonduri guvernamentale

Surse de finanŃare

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pogoanele 2007 – 2013

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - Programul Termoficare 2006-2009
calitate şi eficienŃă
Scopul programului de investiŃii "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienŃă" este
reprezentat de eficientizarea sistemelor centralizate de producere şi distribuŃie energie
termică, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare
pentru producerea energiei termice, în condiŃiile asigurării creşterii calităŃii serviciului de
termoficare.
•

•

Programul de ConstrucŃii locuinŃe prin credit ipotecar şi pentru tineri (ANL) al
Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului

Detaliile privind cele două programe sunt puse la dispoziŃie de către AgenŃia NaŃională
pentru LocuinŃe şi Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului.
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Regional – Axa Prioritară nr. 5
„Dezvoltare urbană durabilă”:
• Renovarea locuinŃelor;
• Crearea şi/sau conservarea spaŃiilor verzi şi pentru recreere;
• Renovarea clădirilor rezidenŃiale colective (exceptând ariile din interiorul
locuinŃelor), incluzând:
- Innoirea părŃilor structurale principale ale clădirilor, acoperiş, faŃadă, casa
scărilor, coridoarele interioare şi exterioare, intrările şi exterioarele acestora, lift;
- InstalaŃiile tehnice ale clădirilor (reŃeaua de distribuŃie a apei şi canalizare,
instalaŃiile electrice, instalaŃiile contra incendiilor, sistemul de ventilaŃie, sistemul
de colectare a gunoiului, etc);
- AcŃiuni de eficientizare energetică incluzând renovarea sistemului de încălzire şi a
izolaŃiei, centralelor termice, reŃelelor de distribuŃie a căldurii şi promovarea
surselor de energie regenerabilă.
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3. Dezvoltarea durabilă a mediului
3.1. Apa
Obiective:
• Crearea de noi oportunităŃi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităŃii
vieŃii prin implementarea directivelor europene privind calitatea apei şi
administrarea integrată a resurselor de apă.
Surse de finanŃare posibile:
•

Programe guvernamentale sau resurse de la bugetul local;

•

Fondul de Coeziune

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Sectorial – Mediu – Axa Prioritară
nr. 1 „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată”:
• ConstrucŃia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;
• ConstrucŃia/reabilitarea staŃiilor de tratare a apei potabile
• Extinderea reŃelelor de distribuŃie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare
ConstrucŃia/reabilitarea staŃiilor de epurare a apelor uzate;
• ConstrucŃia/reabilitarea facilităŃilor de epurare a nămolurilor;
• Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.
Detaliile privind sesiunile de aplicaŃii vor fi puse la dispoziŃie de către Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor.
•

PHARE 2005-2006 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Granturi pentru
Sectorul Public pentru Proiecte de Investii în Domeniul ProtecŃiei Mediului,
prioritatea Gospodărirea apelor şi a apelor uzate.

3.2. Deşeuri
Obiective:
• Dezvoltarea unui management integrat al deşeurilor;
• Creşterea calităŃii mediului;
Surse de finanŃare posibile:
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Surse de finanŃare
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Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Sectorial – Mediu – Axa Prioritară
nr. 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate”:
• ConstrucŃia unor noi depozite de deşeuri municipale
• ConstrucŃia facilităŃilor de sortare, compostare şi reciclare;
• AchiziŃionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă,
• Construirea unor facilităŃi adecvate pentru deşeurile periculoase municipale şi alte
tipuri specifice de deşeuri
• Reabilitarea siturilor contaminate
•

PHARE 2005-2006 - Coeziune Economică şi Socială, Schema de Granturi
pentru Sectorul Public pentru Proiecte de Investii în Domeniul ProtecŃiei
Mediului, prioritatea Gestiunea Deşeurilor

4. Dezvoltarea economică
4.1. Resurse umane
Obiective:
• Asigurarea accesului populaŃiei la programe de formare profesională continuă;
• Creşterea gradului de pregătire a populaŃiei;
• ÎmbunătăŃirea adaptabilităŃii angajaŃilor şi angajatorilor;
• Asigurarea condiŃiilor pentru îmbunătăŃirea integrării în muncă a persoanelor
tinere şi a persoanelor dezavantajate;
Surse de finanŃare posibile:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Regional);

(Programul OperaŃional

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Regional - Axa Prioritară 3:
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
Crearea şi/sau îmbunătăŃirea structurilor regionale şi locale de sprijinire a afacerilor,
intervenŃiile având ca scop atragerea investiŃiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor
locale şi regionale prin:
• construirea / reabilitarea /extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităŃi de
producŃie, servicii, cu excepŃia celor destinate incubatoarelor de afaceri;
• reabilitarea/extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii de afaceri şi, de
asemenea, străzile de acces la acestea;

Surse de finanŃare
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•

crearea/extinderea infrastructurii de utilităŃi publice (staŃii de tratare a apei,
unităŃile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare, reŃele
broadband, cablare etc.).

•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European
(Programul OperaŃional Sectorial - Creşterea CompetitivităŃii Economice);

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Sectorial – Creşterea CompetitivităŃii
Economice – Axa Prioritară nr. 1 „Un sistem inovativ de producŃie”
Accesul IMM-urilor la instrumente de credit şi finanŃare:
- Dezvoltarea funcŃiei de co-garantare a Fondului NaŃional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri;
- ÎnfiinŃarea şi dezvoltarea fondurilor locale de garantare;
- Instrumente financiare inovative (capital de risc, equity, venture)
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European
(Programul OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane);

Fondurile pot fi accesate şi pe baza Programului Complement al Programului OperaŃional
Sectorial – Dezvoltarea resurselor umane – Axa Prioritară nr. 1 ”EducaŃia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe
cunoaştere”:
• Sprijin şi asistenŃă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivelul
de sistem şi de furnizor;
• Sprijin şi asistenŃă pentru dezvoltarea personalului, pentru dezvoltarea şi
implementarea mijloacelor şi a instrumentelor de asigurare şi management al
calităŃii şi la nivel de furnizori de educaŃie;
• Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în
vederea creşterii performanŃelor şcolare şi a ratelor de tranziŃie între diferite
nivele de educaŃie;
• Sprijin pentru dezvoltarea ofertelor de educaŃie şi de formare iniŃială relevante
pentru nevoile de învăŃare individuală şi pentru nevoile pieŃei muncii;
şi Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”:
• Programe/scheme de învăŃare bazate pe muncă („work based learning”) pentru
elevi şi studenŃi;
• Stimulente pentru parteneriate între şcoli/universităŃi/ întreprinderi;
• Orientare şi consiliere de calitate care să sprijine tranziŃia de la şcoală la viaŃa
activă;
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•

Monitorizarea inserŃiei tinerilor absolvenŃi pe piaŃa muncii.

4.2. Creşterea competitivităŃii economice
Obiective:
• stimularea mediului de afaceri;
• creşterea atractivităŃii localităŃii in sensul atragerii de investitii;
• dezvoltarea sectorului agricol;
• dezvoltarea spiritului antreprenorial;
Surse de finanŃare posibile :
•

Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European

Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanŃă cu
Programul Complement al Programului OperaŃional Regional – Axa Prioritară nr. 3
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”:
• Construirea / reabilitarea /extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităŃi de
producŃie, servicii, cu excepŃia celor destinate incubatoarelor de afaceri;
• Reabilitarea/extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii de afaceri şi,
de asemenea, străzile de acces la acestea;
• Crearea/extinderea infrastructurii de utilităŃi publice (staŃii de tratare a apei,
unităŃile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare, reŃele
broadband, cablare, etc.);
• ActivităŃi de promovare.
• AchiziŃionarea de echipamente şi tehnologii moderne pentru activităŃi de
producŃie, servicii (cu excepŃia celor ce nu sunt finanŃabile pe FEDR), construcŃii;
• AchiziŃionare sisteme IT (echipamente şi soft);
• Relocalizarea microîntreprinderilor în structuri de afaceri;
• Extindere /Reabilitare/amenajare spaŃii de producŃie ale microîntreprinderilor;
• ActivităŃi specifice de dezvoltare.
Fondurile pot fi accesate şi pe baza Programului Complement al Programului OperaŃional
Sectorial – Creşterea CompetitivităŃii Economice – Axa Prioritară nr. 1 “Un sistem
inovativ de producŃie”:
• Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a altor infrastructuri de afaceri;
• Se va acorda sprijin inclusiv pentru investiŃii hard şi soft (ex. consolidări de
clădiri, înnoire şi modernizare, achiziŃionarea de echipamente), schimb de bune
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•
•

•

•

practici, susŃinerea activităŃilor de „mentoring şi coaching”, transfer de knowhow, seminarii, workshop-uri etc.;
Sprijin pentru susŃinerea firmelor incubate (orientarea pe sectoare avansate
economic);
SusŃinerea integrării şi dezvoltării capacităŃii competitive a IMM-urilor în cadrul
structurilor de afaceri, prin investiŃii iniŃiale în întreprinderi noi şi asigurarea
pregătirii de scurtă durată pentru întreprinderile găzduite în aceste structuri;
ConsultanŃă pentru elaborarea proiectelor/planurilor de afaceri, activităŃi de
diseminare, informare.
Programul ”Economie bazată pe cunoaştere” - Ministerul ComunicaŃiilor şi
Tehnologiei InformaŃiei;

Obiectivul programului este acela de a facilita participarea comunităŃilor dezavantajate
din punct de vedere al accesului la informaŃie la societatea bazată pe cunoaştere, în acord
cu strategia guvernamentală de integrare în Uniunea Europeană. Programul “Economia
bazată pe cunoaştere” a fost iniŃiat de Guvernul României, prin Ministerul ComunicaŃiilor
şi Tehnologiei InformaŃiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Programul contribuie la
extinderea accesului la tehnologiile informaŃionale şi de comunicaŃii moderne şi la
îmbunătăŃirea cunoştinŃelor de utilizare a calculatorului pentru cetăŃenii comunităŃilor
selectate, dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government, modernizarea
procesului educaŃional precum şi la promovarea comerŃului electronic şi adoptarea
soluŃiilor inovative în mediul de afaceri. În orizontul de timp 2006-2010, Programul
„Economia Bazată pe Cunoaştere” va crea un model de dezvoltare al societăŃii
informaŃionale moderne în România declanşând un proces ireversibil de schimbare
culturală şi de îmbunătăŃire a calităŃii vieŃii. Programul se va derula pe o perioada de trei
ani si beneficiaza de o finanŃare în valoare de 70 milioane de dolari, oferită de Banca
Mondială, şi de 10 milioane de dolari proveniŃi de la bugetul de stat.
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F. Dezvoltarea parteneriatelor
În etapa de programare, nivelul local/regional este implicat prin elaborarea Planurilor de
dezvoltare regională care sunt centralizate la nivel naŃional şi prezentate serviciilor
competente ale Comisiei Europene. Planurile de dezvoltare regională trebuie să cuprindă
următoarele informaŃii: descrierea regiunii vizate, precum şi o prezentare a sumelor
alocate acesteia din fondurile structurale ; descrierea strategiei de dezvoltare regională ;
evaluarea impactului estimat al măsurilor de dezvoltare regională aplicate şi a eficienŃei
utilizării sumelor provenind din fondurile structurale; planificarea financiară eşalonată pe
toată perioada cu evidenŃierea resurselor proprii ale statului membru, a celor provenind
din fondurile structurale şi din alte fonduri, conform sau în perspectiva aplicării
principiului adiŃionalităŃii28.
Alături de principiul adiŃionalităŃii şi a principiului monitorizării, evaluării şi
controlului29, principiul parteneriatului presupune o strânsă colaborare între Comisie şi
autorităŃile naŃionale, regionale şi locale, parteneri economici şi sociali şi alte organisme
competente, în special prin implicarea acestora în toate fazele FS – de la elaborarea şi
aprobarea planurilor de dezvoltare la implementarea şi monitorizarea acestora. Acest
principiu subliniază gradul de descentralizare ce caracterizează întreaga politică de
dezvoltare regională şi aplicabilitatea subsidiarităŃii.
Una dintre contribuŃiile pe care parteneriatele o aduc măsurilor de programare şi
implementare în activităŃile Fondurilor Structurale este îmbunătăŃirea guvernării locale.
În România, autorităŃile locale au fost implicate în cadrul instituŃional şi partenerial
pentru elaborarea PND 2007-2013, ce a fost stabilit prin HG nr. 1115/2004 privind
elaborarea în parteneriat a Planului NaŃional de Dezvoltare.
Structurile parteneriale pentru elaborarea PND sunt:
• La nivel naŃional: Comitetul InterinstituŃional pentru elaborarea PND (CIP),
compus din 80 de membri, reprezentanŃi la nivel de decizie ai ministerelor, altor instituŃii
publice centrale, AgenŃiilor de Dezvoltare Regională (ADR), institute de cercetare şi
instituŃii de învăŃământ superior, reprezentanŃi ai partenerilor economici şi sociali;
28

Principiul adiŃionalităŃii are în vedere completarea asistenŃei comunitare prin finanŃare
naŃională, astfel încât fondurile comunitare să nu înlocuiască fondurile naŃionale alocate
pentru de dezvoltarea unui anumit sector, ci să vină în completarea acestora.
29

este elementul de noutate adus de reforma din 1999 în domeniul fondurilor structurale.
Astfel, conform noului regulament, SM au atribuŃii administrative şi au obligaŃia de a
desemna o autoritate naŃionalp corespunzătoare fiecărui program al fondurilor structurale
comitete de monitorizare.
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• La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare
Regionale (CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe lângă
reprezentanŃii ADR-urilor, reprezentanŃi ai Prefecturilor, Consiliilor JudeŃene,
serviciilor deconcentrate ale instituŃiilor publice centrale, instituŃii de învăŃământ
superior şi institute de cercetări, precum şi reprezentanŃi ai partenerilor economici
şi sociali din regiuni.
Structurile parteneriale create conform HG nr. 1115/2004 au devenit funcŃionale încă de
la lansarea procesului de elaborare a PND 2007-2013, în luna mai 2004, consolidându-se
pe parcursul desfăşurării procesului de consultări tehnice la nivelul grupurilor de lucru
tematice. Grupurile de lucru tematice la nivel naŃional au fost organizate sub coordonarea
Ministerului FinanŃelor Publice şi a instituŃiilor desemnate ca viitoare AutorităŃi de
Management pentru programele operaŃionale, conform HG nr. 497/2004.
InstituŃiile implicate în elaborarea PND, în special cele având funcŃie de autoritate de
management sau organism intermediar, au avut consultări cu parteneri din domeniul lor
specific de activitate: asociaŃii profesionale, organizaŃii patronale şi sindicale, autorităŃi
locale şi centrale, servicii descentralizate, agenŃiile pentru dezvoltare regională,
organizaŃii non-guvernamentale, reprezentanŃi ai mediului academic şi de cercetare
ştiinŃifică. Rezultatul consultărilor s-a concretizat în propuneri de îmbunătăŃire a
strategiei PND şi a tipurilor de activităŃi care vor putea fi introduse în viitoarele programe
operaŃionale.
Aşadar, implicarea autorităŃilor locale în etapa de programare, este o dovadă a bunei
guvernanŃe şi a descentralizării administrative, dar şi o responsabilizare a acestora din
perspective angajării pe termen mediu şi lung.
În mod similar, în procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare la nivel local şi
mai ales în etapa de prioritizare a proiectelor ce sunt necesare, este nevoie de
implicarea tuturor actorilor locali, regionali şi naŃionali ce pot contribui la realizarea
obiectivelor de dezvoltare.
Pentru fiecare dintre liniile de dezvoltare ale orasului Pogoanele sunt prezentaŃi mai
jos potenŃialii parteneri ce îşi pot aduce contribuŃia în implementarea strategiei de
dezvoltare.
1. Dezvoltarea capacităŃii instituŃionale
Parteneri :
• Consiliile Locale ale localităŃilor Smeeni, Brădeanu, Glodeanu-Siliştea,
Scutelnici, Padina, RuseŃu, Largu, Luciu
• Consiliul JudeŃean Buzău
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•
•

Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiilor
DirecŃia JudeŃeană de Statistică Buzău

2. Dezvoltarea infrastructurii la nivel local
2.1.

Infrastructura de transport

Parteneri:
• Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului, prin AND
• Consiliul JudeŃean Buzău
2.2.

Sănătate şi asistenŃă socială

Parteneri:
• Ministerul SănătăŃii
• DirecŃia de Sănătate Publică Buzău
• DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Buzău
• Casa de Asigurari de Sănătate Buzău
• Consiliul JudeŃean Buzău
2.3.

EducaŃie şi cultură

Parteneri:
• Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
• Ministerul Culturii şi Cultelor
• Autoritatea NaŃională pentru Tineret
• AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi
Formării Profesionale
• Inspectoratul Şcolar JudeŃean Buzău
• Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică
• AgenŃia NaŃională pentru Sport
2.4.

Infrastructura socială

Parteneri:
• AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe
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3.

Dezvoltarea durabilă a mediului
3.1.

Apă

Parteneri:
• Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
• Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău
• AgenŃia Dezvoltare Regională Sud-Est
• AsociaŃia Română a Apelor
• Parteneriate cu comunităŃile rurale limitrofe
• Consiliul JudeŃean Buzău
3.2.

Deşeuri

Parteneri:
• Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
• AgenŃia de Dezvoltare Regională Sud-Est
• AgenŃia JudeŃeană pentru ProtecŃia Mediului Buzău
• Parteneriate cu alte centre urbane sau cu comunităŃile rurale limitrofe
• Consiliul JudeŃean Buzău
4. Dezvoltarea economică
4.1.

Resurse umane

Parteneri :
• Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Buzău
• AgenŃia de Dezvoltare Regională N-E
• AgenŃia NaŃională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
• AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă
4.2.

Creşterea competitivităŃii economice

Parteneri :
• Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Buzău
• AgenŃia de Dezvoltare Regională Sud-Est
• AgenŃia NaŃională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
• AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă
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G. Contacte utile
Nr.
crt.
1

INSTITUłIA

Website/Adresă/Tel.

Ministerul Intergrării Europene

www.mie.ro

2

Ministerul FinanŃelor Publice

www.mfinante.ro

3

Ministerul Afacerilor Externe

www.mae.ro

4

Ministerul JustiŃiei

www.just.ro

5

Ministerul Apărării

www.mapn.ro

6

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor

www.mai.gov.ro

7

Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei

www.mmssf.ro

8

Ministerul Economiei şi ComerŃului

www.minind.ro

9

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

www.mapan.ro

10

Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului

www.mt.ro

11

Ministerul EducaŃiei şi Cercetării

www.edu.ro

12

Ministerul Culturii şi Cultelor

www.cultura.ro

13

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

www.mmediu.ro

14

Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiei

www.mcti.ro

15

Ministerul SănătăŃii Publice

www.ms.ro

16

Institutul NaŃional de AdministraŃie

www.ina.gov.ro

17

AgenŃia NaŃională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

www.mimmc.ro

18

AdministraŃia NaŃională Apele Române

www.rowater.ro

19

www.ara.ro

20

AsociaŃia Română a Apei
AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici

www.anfp-map.ro

21

Oficiul pentru MigraŃia ForŃei de Muncă

www.omfm.ro

22
23

Casa NaŃională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale
AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în

www.cnpas.ro
www.anpcdefp.ro
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24

Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale
Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor
Copilului

www.copii.ro

25

Autoritatea NaŃională pentru Persoanele cu Handicap

www.anph.ro

26

Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Familiei

www.anpf.ro

27
28
29

AgenŃia NaŃională pentru Egalitatea de Şanse între Femei
şi BărbaŃi
AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
AgenŃia NaŃională de ConsultanŃă Agricolă
(Centrul JudeŃean de ConsultanŃă Agricolă Buzău)

www.anes.ro
www.apdrp.ro
www.consultantaagricola.com

30

AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃie pentru Agricultură

www.apia.org.ro

31

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

www.istis.ro

33

AgenŃia NaŃională pentru Pescuit şi Acvacultură

www.anpa.ro

34
35
36
37

38
39
40

http://www.mct.ro/ancs_web/i
Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică
AgenŃia NaŃională pentru Sport
Autoritatea NaŃională de Reglementare în ComunicaŃii
Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea AchiziŃiilor Publice
Autoritatea NaŃională pentru Tineret
(Autoritatea pentru Tineret Buzău)
Autoritatea NaŃională pentru Turism
AsociaŃia NaŃională de Turism Rural, Ecologic şi
Cultural

ndex.php
http://www.gov-sport.ro
www.anrc.ro
www.anrmap.ro

www.e-tineret.ro
www.mturism.ro
www.antrec.ro

41

Institutul Cultural Roman

www.ict.ro

42

AdministraŃia Fondului pentru Mediu

www.afm.ro

43

Garda NaŃională de Mediu

www.gnm.ro
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44

AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe

www.anl.ro

45

AsociaŃia Română a Apei

www.ara.ro

46

Fondul NaŃional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri

www.fngcimm.ro

47

Comisia Europeană

www.ec.uropa.eu

48

DelegaŃia Comisiei Europene în România

www.infoeuropa.ro

49

Centrul Român de Informare de la Bruxelles

www.crib.mae.ro

50
51
52

ReprezentanŃa Permanentă a României pe Lângă
Uniunea Europeană
Consiliul Uniunii Europene
AgenŃia de Dezvoltare Regională Sud-Est

www.ue.mae.ro
www.ue.eu.int
www.adrse.ro

53

Prefectura Buzău

www.prefecturabuzau.ro

54

Consiliul JudeŃean Buzău

www.cjbuzau.ro

55

Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Buzău

-

56

AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Buzău

www.apmbz.ro

57

Inspectoratul Şcolar JudeŃean Buzău

-

58

DirecŃia de Sănătate Publică Buzău

www.dspbz.ro

59
60
61
62
63
64

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia
Copilului Buzău
Casa de Asigurări de Sănătate Buzău
AgenŃia JudeŃeană pentru ocuparea ForŃei de Muncă
Buzău

www.cas.buzau.rdsnet.ro

-

Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău

www.itm.buzau.ro

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Buzau

Strada Democratiei 89
Buzau,
Telefon: 0238 446796
www.buzau.insse.ro

AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Buzău
DirecŃia JudeŃeană de Statistică Buzău
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