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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Manasia pentru perioada 2014 - 
2020 prezintă acţiunile pe care administraţia publică locală le va iniţia pentru a crea 
condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comunei şi relevă proiectele şi oportunităţile 
pe care ni le oferă Uniunea Europeană.  

Ca parte a comunităţii europene, comuna Manasia are nevoie de o viziune 
clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul 
important ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. 

O asemenea viziune, pe care suntem în măsură să o prezentăm comunității 
locale, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna Manasia ar 
trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare județeană, 
regională şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. Fără 
îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face aşa cum îl 
dorim este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite 
principii şi valori. 

Este foarte important ca efortul de elaborare a acestui document strategic să 
fie urmat de asumarea publică şi conştientă a acestuia. Consultarea publică ne-a 
asigurat că am identificat corect elementele care corespund viziunii noastre şi ne-a 
ajutat să consolidăm scopurile şi obiectivele strategice. Acestea trasează principalele 
atribute ale acţiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite direcţii de dezvoltare 
care, odată implementate, vor schimba în mai bine viaţa locuitorilor comunei. 

Strategia comunei Manasia pentru perioada 2014 - 2020 îşi propune să aducă 
toţi factorii implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceiaşi viziune, 
pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât şi a celor care pot veni 
din exteriorul comunei. 
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Pe baza strategiei se fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru 

atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri. De aceea este 
important să se acorde o atenţie deosebită elaborării acestui document strategic şi să 
se asigure o participare cât mai largă a actorilor locali la elaborarea lui şi, mai ales, la 
aplicare acestuia. 
 

Primarul Comunei Manasia 
Gelal OPREA 
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1.1 Definiție 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, 
mediu şi lung, presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin 
atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 
 Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi, finalizând 
cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor 
obiective de dezvoltare. 
 Strategia de dezvoltare a comunei Manasia este un document de planificare 
strategică pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile 
dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a 
comunei Manasia cu rol în orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea 
fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 
 Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale 
comunei Manasia şi se încadrează în documentele programatice naţionale și 
europene. 
 
1.2 Scop 

Scopul strategiei este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea 
de noi locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare, modernizare, dezvoltarea 
infrastructurii de utilități publice și a rețelei de drumuri locale, dezvoltarea 
agroturismului, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, 
dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. 
Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea comunei Manasia într-un 
pol zonal de dezvoltare economico – socială. 
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1.3 Motivație 
 Strategia, prin efectuarea analizei domeniilor economico – sociale, doreşte să 
furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să 
reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin acord cu voinţa 
cetăţenilor. 
 
1.4 Misiune 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi 
financiare dobândite la nivel local, atrase din alte surse, pentru a implementa 
măsurile şi proiectele propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni 
realitate. Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, 
colaborare, consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort 
susţinut. Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă 
la dezvoltarea comunei Manasia ca o comună modernă, europeană, dinamică şi 
prosperă, reprezentată mai ales prin specificul zonei, tradiții, cultură, îndeletniciri. 
 
1.5 Viziune 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, 
precum şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, 
instituţiile şi parteneriatele dezvoltate sau care se vor dezvolta ulterior. Acestea, 
printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea 
obiectivelor propuse. 
 
1.6 Obiectiv general 

Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de 
dezvoltare pe perioada 2014 - 2020 a comunei Manasia. În acest context, se 
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doreşte dezvoltarea comunei prin creşterea capacităţii sale economice, astfel încât 
aceasta să devină un centru de referință social - economic, precum şi un centru 
cultural – educațional cu o bază educaţională modernă, activități culturale periodice, 
obiective culturale reabilitate și cunoscute. 

 
1.7 Obiective specifice 
 Obiectivele specifice propuse sunt: 

► Înființarea / reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii de utilități 
publice (apă – canal – ape pluviale, salubritate, iluminat public etc.); 

► Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri locale și drumuri agricole; 
► Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului; 
► Dezvoltarea turismului rural  
► Dezvoltarea cultural – educațională; 
► Dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii 

de noi competențe și creșterea ratei de ocupare a populației; 
► Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii. 
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CAPITOLUL II 

CONTEXT DE DEZVOLTARE 
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2.1 Contextul european 
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii 

Europene într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a 
oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura 
coeziunea economică, socială şi teritorială.  

Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”: 

► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere
şi inovare (cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea 
eficientă a resurselor existente conduc la creşterea productivităţii); 

► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, 
poate conduce la furnizarea de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea 
habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea patrimoniului rural), care pot conduce 
în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin extensivizarea 
agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale; 

► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu
o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi
teritorială prin deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea 
pieţelor şi locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în 
vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea veniturilor agricultorilor, în 
vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga Europă. 
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Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri: 
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii

Europene; 
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:

-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 
1900; 

-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de

învăţământ terţiar, de cel puţin 40%; 
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte 

iniţiative: 
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la

finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea 
transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de 
muncă; 

2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie 
şi facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii; 

3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de
internet de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală 
unică gospodăriilor şi întreprinderilor; 

4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” -
decuplarea creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o 
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economie cu emisii scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de 
energie, modernizarea sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice; 

5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea
mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze 
industriale solide şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” -
modernizarea pieţei muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea 
competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de 
participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie 
de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii
sociale şi teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă 
să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea 
socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ 
în societate. 

Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul 
propunerilor de regulamente pentru perioada 2014 - 2020: 

1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi

comunicării; 
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate

sectoarele; 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
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8. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. Investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continua;
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia

publică. 
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 

2020”, PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, 
formată din doi piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de 
sprijin dedicat obiectivelor comunitare.  

Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1. 
Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar 
celelalte două sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală – (Obiectivul 2. 
Managementul durabil al resurselor naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială 
echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se face o diferenţiere clară între cele două 
domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul propus este generarea unei 
creşteri durabile,inteligente şi favorabile incluziunii pentru Europa rurală. În politicile 
europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie sustenabilă de 
alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen lung a 
cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de 
alimente la nivel mondial.  

De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă 
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod 
sustenabil, cu respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte 
importanţa comunităţilor rurale agricole viabile, care creează locuri de muncă la nivel 
local şi generează numeroase beneficii economice, sociale, de mediu şi teritoriale.  
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Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele mici, deoarece în Europa 
structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la atractivitatea şi 
identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar avea, 
consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale 
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori. 

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează 
la nivel teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca 
obiective: 

1. Amenajarea policentrică a teritoriului;
2. O nouă relaţie urban-rural;
3. Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: 

regională, transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă. 
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă 

teritorială asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective: 

- Diversitatea teritorială ca valoare; 
- Coordonarea politicilor pentru zone vaste; 
- Promovarea oraşelor competitive; 
- Abordarea excluziunii sociale; 
- Accesul la educaţie, servicii medicale, energie; 
- Concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate; 
- Conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă; 
- Cooperare: depăşirea factorului divizare. 
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Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic 

Guidlines) indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi: 
- îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, 

prin îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi 
adecvate a serviciilor şi protejarea mediului înconjurător; 

- încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, 
inclusiv a noilor instrumente TIC; 

- crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea 
de noi persoane în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, 
îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul 
uman. 

Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează 
zonelor urbane pot lua diferite forme: 

- acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin 
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, 
dezvoltarea serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.; 

- acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin 
revitalizarea cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia 
sit-urilor brownfield, protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural; 

- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii 
Europene, prin crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. 
Dezvoltarea acestei reţele presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, 
tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman (promovarea cooperării etc.). O atenţie 
deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban. 
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În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc 
mai atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de 
Dezvoltare Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-
menţionate şi asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului 
înconjurător. 

Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor 
– COM (2006) – 385/13.07.2006  propune o întărire a dimensiunii urbane a
politicilor U.E. şi concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea 
creşterii economice şi a ocupării în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete 
pentru actorii implicaţi în dezvoltarea urbană, grupate în următoarele priorităţi: 

- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, 
serviciile, calitatea mediului înconjurător şi cultura; 

- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea 
relaţiei lor cu mediul rural şi zonele periurbane; 

- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea 
inovării, antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM; 

- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe 
de o parte, şi grupuri sociale, pe de altă parte; 

- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă; 
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor 

actorilor interesaţi în procesul decizional şi prin eficienţa planificării; 
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici; 
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate 

mediului urban. 
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În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile 
rămâne discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, 
mediul urban şi cel rural, zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de 
problemele de conectare a teritoriilor, pe fondul stării proaste a infrastructurii de 
transport. 

Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) încurajează implementarea Codului 
global de etică pentru turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile 
turistice, precum şi afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale 
şi culturale pozitive, totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.  

Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi 
adoptate de statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite 
instituţii, comunităţi interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează: 

1. Contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare
şi societăţi; 
2. Turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă;
3. Turismul, factor al dezvoltării durabile;
4. Turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la
îmbogăţirea ei; 
5. Turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă;
6. Obligaţiile participanţilor la actul de turism;
7. Dreptul la turism;
8. Libertatea mişcărilor turistice;
9. Drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului;
10. Implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism.
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În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea 
dintre participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor 
internaţionale, printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu 
competenţe în dezvoltarea şi promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, 
mediului înconjurător și a sănătăţii, cu respectarea principiilor dreptului internaţional. 

Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea 
statelor membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, 
utilizarea unor instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei 
consumatorilor, pregătirea şi implementarea programelor referitoare la crearea de 
valori, la inovarea în tehnologii, în dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, 
dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile publice, reproiectarea proceselor în 
sectorul public, produse noi etc. 

Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, 
care asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul 
Blueprint for new tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un 
parteneriat pentru integrarea eforturilor publice şi private, având ca și rezultat 
întâmpinarea nevoilor economiilor, autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror 
afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi călătoriilor ca o prioritate de vârf 
de către guverne, afaceri care echilibrează economiile cu oamenii, cultura şi 
mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen lung. 

Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt 
următoarele: 

-  planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local; 
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea 

generatoare de inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate 
corporativă mai atractivă; 
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-  asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi 
informaţii de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în 
promovare şi marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică 
regională/locală; dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi 
Călătorii).  

Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi 
prin apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru 
nevoile viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate 
relaţiona informaţii de încredere despre piaţă, cu datele despre ocupare; liberalizarea 
comerţului, transporturilor, comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi 
investiţiilor; edificarea încrederii consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi 
securitate; promovarea diversificării produselor ce extind cererea; planificarea 
expansiunii turismului durabil în acord cu caracterul culturilor; investiţii în progrese 
tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C sigure şi eficiente, precum sisteme de 
navigaţie cu sateliţi. 

O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), 
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, 
dezvoltând o gamă de produse de calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice 
să respecte patrimoniul natural şi construit, ca şi interesele locale. 

Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele: 
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a 

patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă; 
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, 

promovarea firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o 
manieră proprie la reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci; 
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- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a 
produselor care reduc sezonalitatea şi cresc veniturile; 

- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - 
calitate crescând opţiunile consumatorilor; 

- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate 
nivelele şi în toate domeniile, inclusiv în formarea personalului; 

- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în 
cerc larg şi în mod eficient; 

- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai 
sectorului pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri; 

- comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local. 
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se 

conturează şi o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre 
acestea putând fi reţinute: 

 -cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri 
regionale, transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală; 

- parteneriate public- private pentru pregătirea în comun a unor master-planuri 
durabile pentru destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea pretenţioasă 
pentru o singură companie sau autoritate de stat; 

- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi 
beneficiile continue ale interesaţilor; 

- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- 
private; evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea 
obiectivelor politicii de mediu; 

- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin 
planificare şi legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe; 
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- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi 
formarea politicilor; 

- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul 
privat cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele 
eforturilor care se întăresc reciproc. 

Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la 
concentrarea eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri 
economice mai puternice şi mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă 
de calitate. 

În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, 
denumit O politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic 
pentru turismul european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger 
partnership for European Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-
a anunţat elaborarea unui document, Agenda 21 Europeană pentru turism. 

Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism 
Durabil, aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un 
turism european durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive 
European tourism. - COM (2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat 
obiectivele pentru asigurarea durabilităţii turismului european şi provocările legate de 
atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune, principiile pentru realizarea unui 
turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a celor interesaţi în sectorul 
turistic şi al Comisiei Europene etc. 
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Principiile stabilite sunt:  
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor 

turismului pe parcursul planificării dezvoltării lui; 
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare, 

durabilitatea dezvoltării;  
-  viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile 

comunităţilor gazdă şi destinaţiilor; 
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor; 
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor 

referitoare la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa; 
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor 

efecte nedorite prin evaluare preliminară; 
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile 

trebuie să reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;  
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a 

locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea; 
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori 

de durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.  
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia 

stabilind rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii 
acţiunilor acestora pentru dezvoltarea turismului. 

Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în 
alte domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. 
Documentul stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul 
turismului: 
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1. Mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din
domeniu; 

2. Promovarea destinaţiilor de excelenţă;
3. Mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. Aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile

Comisiei Europene. 
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea 

Comisiei Europene pentru Călătorii (European Travel Commission), o organizaţie 
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie 
turistică pe pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea 
sectorului turistic pentru toate ţările europene prin cooperarea în domeniul 
diseminării bunelor practici, a cercetării de piaţă şi promovării turistice. Principalele 
obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o destinaţie turistică atractivă, 
sprijinirea ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi încurajarea colaborărilor 
pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii interesate cu 
materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din Europa. 

Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), 
elaborează studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - 
factor de coeziune între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor 
Among European Regions. CoR Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de 
recomandări privind formularea politicilor de turism la diferite nivele teritoriale pe 
baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate. 

Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să 
promoveze diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor 
comune, în vederea dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe 
ale statutului de capitală europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura 
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urbană, regenerare, reabilitarea patrimoniului construit şi atragerea unui număr 
semnificativ de turişti, toate cu efecte pe termen lung. 

În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de 
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 
40 de iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat 
în următorul deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până 
în anul 2050: 

- Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe; 
- Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 
- Trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane 

de distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval. 
- Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de 

transport. 

Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor 
de dezvoltare a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția 
mediului. Această abordare este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de 
transporturi deja foarte bine dezvoltată, însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări 
cu o infrastructură în general slabă, precum România. 

În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă 
pentru Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea 
şi implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 
884/2004/EC.  
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Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o 
reacţie promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre 
adoptare către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul 
Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului 
de inundare (12.07.2004 /COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce 
priveşte politica viitoare de gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea 
unei noi directive - Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. Aceasta 
se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 2015: 

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele 
hidrografice şi zonele litorale (până în 2011); 

- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în 
urma desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei 
probabilităţi ridicate de apariţie a inundaţiilor;  

- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare 
pentru locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a 
probabilităţii de inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi 
revărsărilor (până în 2015). 

Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi 
socială a Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, 
armonioase şi echilibrate a comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este 
realizata prin intermediul a trei obiective:  

- convergenţă; 
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă; 
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- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea 
cooperării transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea 
cooperării transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată 
conform priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării 
interregionale şi a schimbului de experienţă. 

Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească 
eficacitatea politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei 
cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea 
economiei şi creşterea competitivităţii Europei. 

Obiectivul general al Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul 
Europei este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale 
şi să contribuie la coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de 
parteneriate transnaţionale şi acţiuni comune în domenii de importanţă strategică. 

Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat 
important în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune 
obiective concrete legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor 
publice cu impact direct asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de 
muncă. La nivel programatic şi declarativ se observă o corelaţie directă între 
îmbunătăţirea capacităţii administrative şi creşterea calităţii vieţii la nivelul 
cetăţenilor Uniunii Europene. 

Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor 
de reformă a administraţiei publice.  

Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi 
abordări diverse, dar şi de teme care prezintă o valabilitate perpetuă.  

Alături de imaginile „clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de 
operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat 
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întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în 
primul rând pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.  

Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi 
incapabilă, în esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale 
reformelor administrative se plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o 
imagine profund negativă a aparatului birocratic. 

Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează 
cooperarea teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare 
instituţională şi de administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice 
şi de a întări capacitatea acestora pentru a face faţă concurenţei. 

2.2 Contextul național 
La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul 

Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate 
de România sunt: 

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

-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 
1900 

-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 
-creşterea cu 19% a eficienţei energetice 

-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de 

învăţământ terţiar, de cel puţin 26,7% 
-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
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Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul: 
 

„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind 
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: 
Cum răspundem provocărilor viitorului legat de 
alimentaţie, resurse naturale şi teritorii”. 

 
România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru 

agricultură în configuraţia celor 2 piloni complementari. 
Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România 

salută comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea 
problemelor economice, sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi 
spaţiul rural din Uniunea Europeană. 

Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre 
statele membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este 
deosebit de important să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”. 

România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între 
statele membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie 
menţinute actualele discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două 
viteze. Procesul de phasing-in pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 
2014. 

România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru 
susţinerea agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin 
dedicată fermelor mici, aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi 
menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În acest sens vom susţine definirea unor noi 
criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi mai uşor de implementat. 
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România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei 
limite superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel 
de măsură nu ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme 
mai mici, eligibile, cu efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe 
termen mediu şi lung. 

România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii 
fermieri să obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai 
mult in sectorul agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul 
context de îmbătrânire a populaţiei active din agricultură. 

România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă 
pentru a acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de 
noi instrumente care să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în 
raport cu ţările terţe; continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact 
deosebit pentru România, precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform 
art. 68 din Regulamentul nr. 73/2009. 

Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere 
a producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării 
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, 
vine în întâmpinarea problemelor existente şi în România. 

Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România 
propune ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant 
şi activ, cu impact nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra 
societăţii, prin crearea locurilor de muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în 
mediul rural. Dimensiunea socială a agriculturii este importantă, deoarece acest 
sector contribuie semnificativ la angajarea forţei de muncă în zonele rurale şi 
asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor. 
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Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat 
al agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor 
de animale pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi 
furajere şi proteice pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, 
să încurajeze dezvoltarea de unităţi de procesare agroalimentară. 

Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi 
socială prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea 
corectă a resurselor naturale şi, mai ales prin crearea locurilor de muncă în 
spaţiul rural. În ceea ce priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine 
importanţa menţinerii unui nivel consistent al bugetului alocat Pilonului II. 

Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul 
durabil al resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora 
trebuie să răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea 
unei flexibilităţi mai mari. 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de 
programare pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns 
la nevoile unor zone sau grupuri specifice. 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în 
vederea evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul 
terenurilor agricole, şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea 
furnizării de bunuri publice.  

Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor 
fermieri trebuie să vizeze aspecte privind: 

- mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 
- smplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor; 
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- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi 
creditarea acestei categorii de fermieri; 

- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului 
direct al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse 
tradiţionale sau locale) şi sprijinirea pieţelor locale; 

- stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a 
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri. 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România 
susţine continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente 
de asigurare, accesul la credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând 
aspecte esenţiale pentru creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere 
particularităţile acestui sector. 

Alte măsuri considerate importante de România: 
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, 

precum şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa 
energetică, productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările 
climatice; 

- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării 
infrastructurii şi a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea 
sprijinului financiar. 

Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între 
România și statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului 
Naţional de Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:  
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- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de 
rata medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate 
cu nevoile economice şi sociale ale României; 

- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, 
moderne şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale 
privind învăţarea de-a lungul vieţii; 

- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi 
antreprenoriat privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică; 

- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de 
media U.E. 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv 
general Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România 
şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 
15-20% a PIB până în anul 2015, iar ca obiective specifice:  

- dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 
- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;  
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;  
- consolidarea unei capacităţi administrative eficiente promovarea dezvoltării 

teritoriale echilibrate. 
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

pentru orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea 
durabilă pentru orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al 
ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce 
priveşte ţinta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte 
apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre 
ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
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Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea 
unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor 
României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea 
asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale 
mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în 
urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. Cele cinci 
axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:  

- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; 
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport; 
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local; 
- dezvoltarea durabilă,  promovarea turismului şi asistenţă tehnică. 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivită-ţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor 
româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul 
Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a 
productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de 
aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea acestui obiectiv general s-au 
propus următoarele obiective specifice:  

- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;  
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;  
- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării 

între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi 
creşterea accesului întreprinderilor la CDI;  

- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea 
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)  
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- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, 

prin promovarea surselor regenerabile de energie. 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, 
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 
asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 
modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 persoane. În cadrul acestui program au 
fost stabilite următoarele obiective specifice:  

- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi 
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;  

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 
muncii;  

- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;  
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;  
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în 

zonele rurale; Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă: 
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor; 
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de 

învăţământ din mediul rural şi zone dezavantajate; 
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea 

părăsirii timpurii a şcolii; 
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în 

învăţământul profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii; 
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- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de 

învăţământ preuniversitar; 
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ; 
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii. 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în 

reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la 
infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar 
trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a 
principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte”.  

Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:  
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, 

prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor 
urbane până în 2015; 

- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin 
îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate 
istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015; 

- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele 
mai poluate localităţi până în 2015; 

- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin 
sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei 
Natura 2000; 

-  reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra 
populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone 
până în 2015. 
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Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în 
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită 
deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la 
servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul 
Europei, între şi în cadrul regiunilor României. În cadrul acestui program au fost 
definite următoarele obiective specifice: 

- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor 
necesare pentru protecţia mediului înconjurător; 

- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în 
conformitate cu principiile dezvoltării durabile; 

- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal; 
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse 

ale transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii 
umane. 

Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai 
eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi 
obiective specifice se menţionează: 

- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului 
ciclului de politici publice; 

- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus 
pe procesul de descentralizare. 
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Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 
2030 (CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin: 

• afirmarea identităţii regional-continentale;
• dezvoltarea competitivităţii;

• creşterea coeziunii teritoriale;
• dezvoltarea teritorială durabilă.

Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt: 
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi interontinentală a 

polilor şi coridoarelor de dezvoltare; 
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 
- stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată 

diferitelor categorii de teritorii; 
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional; 
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 
În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul 

Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua 
de localităţi din România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de 
poli majori în sud-estul Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense 
etc.): 

• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu
vocaţie internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 
000 locuitori; 

• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de
Arii Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 locuitori; 
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• Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu 

potenţial de Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 locuitori; 
• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de 

Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 locuitori; 
• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de 

Arii Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba 
Iulia, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea; 

• Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 locuitori; 
• Poli locali – sub 20 000 locuitori. 

Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de 
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin: 
A. Reţeaua de poli majori: 

– deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, 
transnaţional (reţeaua de zone metropolitane, poli competitivi); 

– dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive; 
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– stimulează relaţia urban - rural; 
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi 

transnaţional. 
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate: 

– asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate; 
– asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial; 
– asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin 

deconcentrarea funcţiunilor la nivel teritorial; 
– susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării. 
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Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării 

complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă 
contribuţia specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa 
înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale europene. Acesta are 
următoarele roluri: 

● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și 
structurării rețelei de localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi 
rurale, precum şi cele pe baza cărora se poate atribui statutul de 
municipiu sau oraş; 

● ierarhizează localităţile existente pe ranguri (0 - III, pentru 
localităţile urbane şi IV - V pentru localităţile rurale) definite ca expresie a 
importanţei actuale şi în perspectiva imediată a fiecărei localităţi în cadrul 
reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic, cultural etc. în 
raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie 
pe care îl implică în alocarea de resurse; 

● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi 
în rangurile ierarhiei funcţionale, stimulându-se competitivitatea între 
localităţi, prin crearea posibilităţilor de trecere a unor localităţi de la 
statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de la un rang 
inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi; 

● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice 
centrale şi locale de a acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de 
servire teritorială în zonele lipsite de oraşe, pentru sprijinirea şi 
revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de 
populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor 
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localităţi din zone care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, 
social şi de mediu; 

● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane
constituite prin asociere pe baza parteneriatului voluntar între marile 
centre urbane (capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile 
urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km 
între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în 
vederea stimulării cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi 
echilibrate a acestor teritorii; 

● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională,
regionale, inclusiv cele transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare 
în spaţiul U .E . , p rec um  şi cele sectoriale să fie elaborate pe baza 
prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului naţional. 

Chiar dacă Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Legea turismului în luna martie 2011 (clarificând 
responsabilităţile autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest 
domeniu, precum şi unele cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite 
turiştilor, la care se adaugă stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi 
programelor în domeniul turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, 
programelor şi proiectelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România 
nu deţine nici în prezent o strategie naţională pentru dezvoltarea turismului 
(legiferată ca atare prin aprobarea Guvernului şi a Parlamentului României) care să 
ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul turismului la toate nivelurile. În 
absenţa unui asemenea document naţional, orice iniţiativă din domeniu trebuie să se 
alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare. 
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O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de 

specialitate, precum: 
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 
- 2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie 
la realizarea viziunii propuse în domeniul turismului, şi anume: transformarea 
României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său 
natural şi cultural care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea 
produselor şi serviciilor, realizarea unei dezvoltări durabile din punct de 
vedere al mediului sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor 
destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se doreşte dublarea 
contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de 3 ori a veniturilor din turism 
obţinute de autorităţile locale.  
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5 % a locurilor de cazare pe 

perioada 2011 - 2016 şi de 17 % pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt 
prezentate modalităţile în care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi 
interdependenţă toate componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, 
formarea profesională, impactul economic și social, asigurarea standardelor și 
direcţiile de proiectare. 

Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și 
ţintă transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza 
patrimoniului său natural şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind 
furnizarea produselor şi serviciilor până în 2013. Printre obiectivele specifice ale 
Master Planului se numără şi cele care se adresează, direct sau indirect, zonelor 
urbane: 
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•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care
bogăţiile sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură 
apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare; 

•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei
turistice, prin colaborarea mediului public cu cel privat; 

•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului;
•crearea unei reţele de centre de informare turistică;
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi

serviciilor turistice; 
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru

sectorul hotelier; 
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de

rute turistice tematice; 
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în

îmbunătăţirea facilităţilor oferite oaspeţilor; 
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita

promovarea artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente 
folclorice. 

→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru 
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a 
peşterilor, Strategia de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de 
dezvoltare a ecoturismului în Romania. 
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Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că 
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi 
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult 
cu cât România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale 
ale Ministerului Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional: 

 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional
prin Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor 
publice în domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi 
creşterea gradului de protecţie al patrimoniului. 

 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei
de aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice 
şi a siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului 
imaterial, perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus 
în evidenţă unele necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau 
documente pe care Ministerul Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. 
Corelarea Codului Patrimoniului Cultural naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul 
protejării patrimoniului imobil (monumentelor istorice). 

 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent
deosebit pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi 
cel imaterial) şi europene. 

Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate 
prin Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 
- 2020 (SNPACB).  

Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la 
nivel european cum ar fi „Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în 
materie de biodiversitate la nivelul U.E.” prin Comunicarea Comisiei către 
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Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor nr. 4 final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind 
conservarea biodiversităţii a reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de 
deficienţe. 

Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea 
exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării 
agricole şi rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a 
conservării în acţiunile de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie 
să pornească de la nivel national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local. 

Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, 
următoarele direcţii de acţiune generale: 

Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice 
reprezentată de resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea 
sistemelor degradate până în 2020. 

Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea 
biodiversităţii în toate politicile sectoriale până în 2020. 

Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor 
inovatoare tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru 
conservarea biodiversităţii ca suport al dezvoltării durabile până în 2020. 

Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul 
biodiversităţii până în 2020. 

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea 
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel 
naţional şi a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării 
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„in-situ” şi „ex-situ” şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor 
genetice, au fost stabilite următoarele 10 obiective strategice: 

A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general; 
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de 
arii natural protejate; 
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate; 
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice  
E.Conservarea ex-situ; 
F. Controlul speciilor invasive; 
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce 
decurg din utilizarea acestor resurse; 
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale; 
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie; 
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului 
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la 

nivel naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul 
administrativ din România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi 
îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice. 

Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în 
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic 
neglijându-se importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente 
manageriale. 

Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă 
a administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, 
eficient şi eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări 
deschise şi de implicarea societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru 
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investiţiile locale în vederea creşterii economice şi a creării de noi locuri de muncă. 
Totodată, se poate sublinia necesitatea reformării continue şi eficiente a 
administraţiei publice din România ţinând cont de crearea unui cadru normativ 
cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă. 

Programe operaționale disponibile la nivel național în perioada 2014 – 2020 

► Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 este succesorul 

Programului Operațional Regional 2007 - 2013 și unul dintre programele prin care 
România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014 - 2020. 

Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, gestionat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de 
Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. 

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă 
POR 2014 - 2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor 
României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014 - 2020), care a 
dus la identificarea principalelor probleme: 

♦ Cercetare - dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în
piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme; 

♦ IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra
competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-
urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt: 

- gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea 
relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile; 
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- reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar 
de pe piață în primul an de viață; 

♦ Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de
economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri 
rezidențiale; 

♦ Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane;
♦ Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate

corespunzător în orașele din România; 
♦ Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab

valorificate; 
♦ Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă

pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate; 
♦ Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale

ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse; 
♦ Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de

sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și 
dezvoltarea capitalului uman; 

♦ Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează
implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale; 

♦ Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a
Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a 
beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR. 

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică 
menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile 
Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională în perioada 2014-2020: 
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-Inovare şi cercetare; 
-Agenda digitală; 
-Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 
-Economie cu emisii reduse de carbon. 
POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității 

economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, 
prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru 
dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod 
eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a 
progresului tehnologic. 

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență 
tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 
miliarde de euro reprezintă sprijinul U.E. prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională: 

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic 
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon 
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
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Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a 

proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară 
Axa prioritară 12: Asistență tehnică 

► Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de 

investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul 
resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European 
în perioada 2007 ‐ 2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al 
Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al fondurilor Europene Structurale 
și de Investiții din România şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare 
economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale U.E. Cu intervenţii 
integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și 
educaţiei, PO CU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a 
coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de 
dezvoltare ‐ competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă ‐ contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 
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Axele prioritare ale programului: 
Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

16TSuma alocată totală16T - 230.693.510 euro 
Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în 

cele trei regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor 
depăşeşte 25%, şi anume: Regiunea Centru (31,7%), Regiunea 

Sud-Est (31,3%) şi Regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai 
puțin dezvoltate în concordanță cu AP 2014 - 2020, 

Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în 
rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 2014 - 2020. 

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs 
Suma alocată totală: 

• 408.572.233 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care
26.535.106 euro rezervă de performanță 

• 18.701.987 euro pentru Regiunea București-Ilfov din care
1.253.350 euro rezerva de performanță 

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Suma alocată totală: 

• 1.270.959.911 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care
 81.309.527 euro rezervă de performanță 

• 24.853.622 euro pentru Regiunea București-Ilfov din care
 1.688.063 euro rezerva de performanță 
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Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Suma alocată totală: 

• 1.047.023.965 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care
65.852.595 euro rezervă de performanță 

• 63.168.893 euro pentru Regiunea București-Ilfov din care
 4.118.209 euro rezerva de performanță 

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
(DLRC) 

Suma alocată totală: 
• 206.392.106 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care

13.287.556 euro rezervă de performanță 
• 5.586.112 Euro pentru Regiunea București - Ilfov din care

364.329 euro rezervă de performanță 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe 
Suma alocată totală : 

• 1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care
89.680.233 Euro rezervă de performanță 

• 85.004.079 Euro pentru Regiunea București - Ilfov din care
5.526.743 Euro rezerva de performanță 

Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică 
Suma alocată totală: 

• 286.276.051 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate
• 18.590.933 Euro pentru Regiunea București - Ilfov
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► Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014 – 2020 

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să 
faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice 
competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația 
publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un 
management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-
administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de 
funcționare.  

O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici 
instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în 
interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru 
punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. 

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale 
României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de 
beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, 
ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de 
cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul 
județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile 
din sistemul judiciar. 

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru perioada 
2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul POCA 2014-2020 este 
structurat pe 3 axe prioritare, după cum urmează: 

- Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară de 
326,38 de milioane de euro (59%); 
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- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o 
alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%); 
- Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro 
(7,07%). 

Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente 
Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune 
în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni 
și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 
Exemple de acțiuni: 

Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central 
Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management 
Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor 
Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 
cetățeni și mediul de afaceri prin simplificarea poverii administrative ce 
afectează mediul de afaceri și simplificarea procedurilor administrative pentru 
cetățeni 
Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali 
Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și 
instituțiile publice (inclusiv decidenți politici) 

Obiectivul Specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente 
unitare și moderne de management al resurselor umane 
Exemple de acțiuni: 

Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane 
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Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea 
profesionalismului și a atractivității administrației publice 

Obiectivul Specific 1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 
instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului 
judiciar 
Exemple de acțiuni: 

Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie 
asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției 
Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru 
creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii în 
aplicare a noilor coduri 

Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de 
achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții 
publice și reducerea neregulilor în acest domeniu 
Exemple de acțiuni: 

Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în 
domeniul achizițiilor publice 
Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și 
managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea executării 
corecte a contractelor 
Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și 
instituțiile publice (inclusiv decidenți politici) 
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Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 
transparente 

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui 
management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea 
transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și 
îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv 
prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. 

 
Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanță cu SCAP 
Exemple de acțiuni: 

Planificare strategică și financiară 
Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local 
Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor 
sociali 
Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 
(inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) 

 
Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice 
Exemple de acțiuni: 

Măsuri de creștere a transparenței în administrația public 
Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern) 
Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția 
Educație anticorupție 
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Obiectivul Specific 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul 
sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate 
la nivelul acestuia. 
Exemple de acțiuni: 

Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat 
la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare. 
Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, 
instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) etc.; 
Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare pentru 
formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar și a 
practicienilor dreptului 
Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei 
juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei. 
Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare 
Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență 
juridică adecvate nevoilor cetățeanului 
Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin 
derularea de campanii de informare a justițiabililor și magistraților, acțiuni de 
formare a practicienilor; 
Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești 
Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de 
transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul judiciar 

Axa prioritară 3 - Asistență tehnică 
Scopul măsurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 este de a sprijini 

punerea în aplicare a structurilor necesare și a capacității administrative care sunt 
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esențiale pentru atingerea obiectivelor definite, fiind condiții prealabile pentru 
implementarea eficientă și cu succes a PO CA. Asistența tehnică va avea ca scop, 
de asemenea, să sprijine continuu procesele de management, pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, publicitatea, controlul și 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și cele naționale, urmărind 
atingerea obiectivelor programului operațional. 
Exemple de acțiuni: 

Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru 
implementarea diferitelor etape ale PO CA; 
Activităţi de publicitate și informare specifice PO CA 

 
► Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 
 Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a 
răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 
2014 - 2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al 
serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele 
Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu 
Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin 
promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de 
eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor 
moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului 
general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci 
provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 
POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia 
mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi 
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eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 
6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 
2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională 
2,46 mld. Euro Cofinantare 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe 
Prioritare: 
Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a 
metroului 

Suma alocată - 3.404.255.320,00 euro 

Obiective specifice: 
1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe 
reţeaua rutieră TEN-T centrală 
1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală 
1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
situate pe reţeaua TEN-T centrală 
1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în 
București-Ilfov 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 
durabil şi eficient 

Suma alocată - 1.702.734.954,00 euro 
Obiective specifice: 
2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală 
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2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la 
infrastructura rutieră a TEN-T 
2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor 
2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale 
intermodale şi porturi 
2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile 
de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului 
2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare 
transnaţională 
2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar 

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor 

Suma alocată - 2.892.443.785,00 euro 
Obiective specifice: 
3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea 
gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România 
3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate 
urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populaţiei 
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Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 

Suma alocată - 425.531.915,00 euro 
Obiective specifice: 
4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi 
refacerea ecosistemelor degradate 
4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului 
la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare 
4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor 

Suma alocată - 478.723.404,00 euro 
Obiective specifice: 
5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate 
de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 
schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră 
5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și 
eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Suma alocată - 197.329.787,00 euro 
Obiective specifice: 
6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai 
puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) 
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6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor 
industriali 
6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul 
locuinţelor 
6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă 
prin cogenerare de înaltă eficienţă 

Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de 
termoficare în oraşele selectate 

Suma alocată - 249.478.723,00 euro 
Obiective specifice: 
7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de 
transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate 
7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de 
furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti 

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice 
şi gazelor naturale 

Suma alocată - 68.026.596.00 euro 
Obiective specifice: 
8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru 
preluarea energiei produse din resurse regenerabile 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
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► Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 - 2020 are drept scop 

asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene 
Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de 
parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management 
financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor împărţite între Statele 
Membre şi Comisia Europeană. 

Obiectivul global al POAT 2014 - 2020 este de a asigura capacitatea şi 
instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al 
intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii, precum şi o 
implementare eficientă, bine orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) şi a Programului Operaţional Competitivitate (POC). 

Programul se bazează pe cadrul general descris de prevederile Acordului de 
Parteneriat iar abordarea strategică POAT este corelată cu documentele strategice 
relevante la nivel european şi național, respectiv cu prevederile specifice domeniului 
de AT reieşite din Strategia Europa 2020, Planul Naţional de Reformă 2013-2014, 
precum şi cu Strategia pentru consolidarea capacității administrației publice din 
România 2014-2020. 

POAT 2014-2020 fiind proiectat să răspundă prevederilor Regulamentului 
1303/2013 stipulate la Art. 59, va oferi sprijin pentru: pregătire, gestionare, 
monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. 

POAT 2014-2020 este proiectat ţinând cont de noua arhitectură a sistemului 
de coordonare, gestionare şi control al FESI, cu patru autorităţi de management în 
cadrul MFE și își propune să sprijine aspectele orizontale pentru toate PO finanțate 
din FESI, iar pentru cele trei programe finanțate din FEDR/FC aflate în directa 
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gestionare a MFE (POIM, POC și POAT), să acorde asistenţă aspectelor specifice 
implementării acestora. POAT a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 
18.12.2014.  

Axe prioritare ale programului: 
Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa 

proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”; 
Suma alocată: 

• 73.839.812,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
• 4.795.200,00 Euro pentru Regiunea București – Ilfov 

(regiune mai dezvoltată) 
 

Obiective specivice: 
Obiectivul specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte 
finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte 
Obiectivul specific 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI 
și a rolului Politicii de Coeziune a UE 

 
Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul FESI” 

Suma alocată: 
• 60.424.471,00 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate 

• 3.924.000,00 euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) 
 
Obiective specifice: 
Obiectivul specific 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, 
strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI 
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Obiectivul specific 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem 
informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea 
capacității utilizatorilor săi 

Axa prioritară 3 „Creșterea eficienței resurselor umane implicate în sistemul 
de coordonare, gestionare şi control al FESI în România” 

Suma alocată: 
• 101.630.588,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate

• 6.599.949,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)
Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a 
managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, 
calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în 
cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI. 

► Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020
Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să 

răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, 
în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, 
poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și 
societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.  

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare ‐ Dezvoltare ‐ Inovare și Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este 
justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin 
care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă și promoveaza noi 
oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare 
concentrate pe avantajele comparative ale României.  
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Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării 
ale POC le continuă pe cele începute în perioada 2007 ‐ 2013, ale căror rezultate 
deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului 
privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare 
și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere 
a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light 
Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii 
Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea 
finanțate prin POC.  

Îmbunătățirea accesului, a utilizării și creșterea calității TIC se va realiza prin 
intervenții orizontale în sectorul privat și în procesele de guvernare, în special prin 
promovarea unei abordări a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din 
viața cetățenilor și întreprinderilor (Life Events).  

Totodată, sunt promovate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii specifice TIC 
pentru educație, incluziune, sănătate și cultură, sunt încurajate investițiile în e‐comerț 
și dezvoltarea inovării prin clustere/poli TIC și este finanțată dezvoltarea infrastructurii 
dîn ceea ce privește Accesul și Rețelele de Generație Viitoare (NGA/NGN), ca fiind 
unul dintre obiectivele‐cheie de performanță pentru punerea în aplicare a Agendei 
Digitale. 

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 
1.329.787.234 euro, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare 
specifice: 

1.080.699.494 euro (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate); 
   249.087.740 euro (FEDR — Regiuni mai dezvoltate). 
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Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul 

competitivității economice și dezvoltarii afacerilor 
Suma alocată: 

716.309.236,00 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltatedin care 
 43.884.366 euro rezervă de performanță 

177.551.724,00 euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)  
din care 14.322.208 euro rezerva de performanță 

Priorități de Investiții 
1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și 
sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 
învățământul superior, în special promovarea investițiilor în 
dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, 
inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea 
deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 
activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 
producție avansate și de primă producție, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz 
general 
1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a 
capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și 
promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes 
european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau 
emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea 
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economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în 
care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă 

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă 

Suma alocată: 
555.101.935,00 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate 

(34.008.072 euro rezervă de performanță) 
75.097.813,00 euro pentru Regiunea București-Ilfov, regiune mai dezvoltată 

(4.552.434 euro rezerva de performanță) 
Priorități de Investiții 
2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de 
mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente 
și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură 
online și e‐sănătate 
2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului 
electronic și a cererii de TIC; 
2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, 
e‐learning 

► Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PO AD) spijină 

distribuirea de alimente și asistență materială de bază pentru persoanele cele mai 
defavorizate la care se face referire în Regulamentul U.E. nr. 223/2014 (art. 2(5)) al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul European 
de Ajutor Destinat celor mai Defavorizate Persoane. 
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► Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)
Programul este conceput pentru a sprijini dezvoltarea pescuitului și 

acvaculturii din România în perioada 2014 - 2020. POPAM 2014 - 20120 va sprijini 
dezvoltarea prin abordarea următoarelor obiective specifice: 

1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea şi 
reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite.  

1.4 Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul 
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a 
condiţiilor de lucru. 

1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice şi inovării, 
inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe.  

2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul 
acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale 
IMM-urilor.  

2.3 Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătățirea 
ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor.  

2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului 
înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii 
publice.  

3.1 Îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea 
colectării şi gestionării datelor.  

3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea 
capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea sarcinilor 
administrative  
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4.1 Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri 
de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a 
mobilităţii forţei de muncă în 16 cadrul comunităţilor costiere şi interioare, 
dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea.  

5.1 Îmbunătăţirea organizaţiilor de piaţă pentru produselor de pescuit şi 
acvacultură 

5.2 Încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing şi procesare 6.1. 
Dezvoltarea şi implementarea Politicii Maritime Integrate 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) este programul 
prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 
României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. 

PNDR răspunde la trei dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul 
de Parteneriat: 

Competitivitatea și dezvoltarea locală 

Oamenii și societatea

Resursele
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Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală cu o 
alocare financiara de 9,363 mld euro din care 8,015 mld FEADR (Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și 1,347 mld contribuție națională. 

PNDR (finanțat din FEADR) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin 
abordarea strategică a următoarelor obiective strategice: 

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014 
‐ 2020: 
► Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea
acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 
► Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor
fermieri; 

OS 1 Restructurarea și creșterea vialbilității exploatațiilor agricole

OS 2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice

OS 3 Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în 

zonele rurale
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► Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea
investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea 
spațiului rural. 
► Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării
IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 
► Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui
subprogram dedicate; 
► Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin
intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește 
competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și 
combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 
următoarele categorii de intervenție: 

▪ Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri,
drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din 
surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în 
contextul lanţurilor scurte, etc.); 

▪ Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică,
marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc; 

▪ Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea
generaţiilor de fermieri; 

▪ Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
▪ Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de

producători. 
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Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 

următoarele categorii de intervenție: 
▪ Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și 

realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 
▪ Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente 

de agro-mediu; 
▪ Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte 

sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice; 
▪ Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue 

activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrangeri specifice. 

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate 
următoarele categorii de intervenție: 
• Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi 
mici non-agricole în zonele rurale; 
• Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, 
drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială; 
• Restaurarea și conservarea moștenirii culturale; 
• Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate 
pentru dezvoltarea locală. 

AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale este instituţia care 
asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020. 

Implementarea PNDR cuprinde 14 măsuri: 
● Măsura 1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 
● Măsura 2 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatațiilor agricole 
și servicii de înlocuire în cadrul exploatației 
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● Măsura 4 Investiții în active fizice
SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole 
SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole 
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole 
SubMăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul 
pomicol 
SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice 

● Măsura 6 Dezvoltarea explotațiilor și a întreprinderilor
SubMăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 
SubMăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale 
SubMăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 
SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 

● Măsura 7 Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică 
SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

● Măsura 8 Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității
pădurilor 

SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite 
● Măsura 9 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători

SubMăsura 9a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 
● Măsura 10 Agro-mediu și climă
● Măsura 11 Agricultură ecologică
● Măsura 13 Plăți zone cu constrângeri naturale
● Măsura 15 Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
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● Măsura 16 Cooperarea
● Măsura 17 Gestionarea
● Măsura 19 Dezvoltarea locală LEADER

Programul de Cooperare 2014 – 2020 

► Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014 - 2020
Interreg V-A România-Bulgaria îşi propune sã extindã orizonturile regiunii, 

pentru a obţine rezultate concrete şi mãsurabile şi pentru a permite zonei sã devinã o 
regiune unde sã se poatã trãi, studia, lucra, vizita şi investi. Programul susţine 
procesul creãrii unor comunitãţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod 
eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de 
dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea 
Neagră. 

Viziunea zonei transfrontaliere România-Bulgaria ca poartã de acces la zona 
de Est a Dunării / Marea Neagrã, ca punct central în largul Mãrii Negre-Dunăre-
nordul Rinului, are ca scop să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere, prin 
îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și protejarea și 
dezvoltarea activelor regionale. 

În conformitate cu „cadrul strategic comun” al UE, cinci obiective tematice au 
fost selectate, printre cele unsprezece obiective tematice (OT), corespunzătoare 
priorităților Strategiei Europa 2020, cu scopul de a rãspunde la provocările cheie şi 
nevoile identificate. Pentru fiecare obiectiv tematic (OT), prioritățile de investiții 
specifice (PI) au fost selectate dintre cele pre-definite. Strategia Programului RO-BG 
se bazează pe cinci OT-uri, care sunt în concordanță cu problemele identificate, fiind 
cele mai potrivite pentru a fi abordate prin cooperarea transfrontalieră. 
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Obiectiv Tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii 
și a gestionării riscurilor 
Prioritatea de investiții 5.b: Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri 
specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme de 
gestionare a dezastrelor. 

Obiectiv Tematic 6: Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor 
Prioritatea de investiții 6.c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural. 
Prioritatea de investiții 6.d: Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum 
și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și infrastructuri 
ecologice. 

Obiectiv Tematic 7: Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore 
Prioritatea de investiții 7.b: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
Prioritatea de investiții 7.c: Dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport 
care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de 
carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a 
porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a 
promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local. 
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Obiectiv Tematic 8: Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă 
Prioritatea de investiții 8.i: Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă prin integrarea piețelor forței de muncă 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în 
domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea 
comună. 

Obiectiv Tematic 11: Consolidarea capacității instituționale a autorităților 
publice și a persoanelor interesate și a unei administrații publice eficiente prin 
acțiuni menite să dezvolte capacitatea instituțională și eficiența a 
administrațiilor și serviciilor publice vizate de implementarea Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR), precum și prin sprijinirea acțiunilor din cadrul 
FSE de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației 
publice 
Prioritatea de investiții 11.iv: Consolidarea capacității instituționale a autorităților 
publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. 

Obiectivul principal din spatele alocării financiare pentru obiectivele tematice 
ale Programului este de a duce la îndeplinire, într-un mod eficient, rezultatele 
preconizate ale Programului, pe baza resurselor disponibile. Programul este finanțat 
de către FEDR. Sprijinul FEDR alocat Programului se ridică la 215.745.513 euro, 
apropiat de nivelul din perioada anterioară de programare. Din această sumă, 6% 
sunt dedicați Asistenței Tehnice. 
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Axe prioritare: 
Axa prioritară 1 „O regiune bine conectată” 
Axa Prioritară 2 „O regiune verde” 
Axa Prioritară 3 „O regiune sigură” 
Axa prioritară 4 „O regiune calificată și favorabilă incluziunii” 
Axa prioritară 5 „O regiune eficientă” 

► Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020
În perioada 2014 - 2020, Uniunea Europeană va finanţa Programul Operaţional 
Comun România-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de 
Vecinătate (ENI). Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi 
Republica Moldova, şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului 
European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, 
realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi 
nemembre ale UE care se învecinează. 
Aria de cooperare: 

România, judeţele: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați 
Republica Moldova, întreg teritoriul 

Bugetul programului: 89.1 milioane euro (89.1 milioane buget total – dintre care 81 
milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 8.1 
milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere). 

Regula de flexibilitate: 10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum 
urmează: 

-De către beneficiari din România implicaţi în Proiecte Majore de Infrastructură 
(PMI) localizaţi în afara ariei programului, cu condiţia ca participarea lor în 
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proiect să fie necesară, implementării proiectului şi să respecte criteriile de 
eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie; 
-De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, 
sau de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru 
implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în 
afara ariei programului. 

 
Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică 
şi inovare 
Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii 
accesului la educație și a calității acesteia 
Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 
 
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului 
istoric 
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric 
 
Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea 
transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport 
Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a 
infrastructurii TIC 
 
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii 
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la 
sănătate 
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Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor 
naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă 
Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea 
poliţiei 

► Programul Operaţional comun România - Ucraina 2014-2020
În perioada 2014 - 2020, Uniunea Europeană va finanţa Programul 

Operaţional Comun România - Ucraina, prin intermediul Instrumentului European de 
Vecinătate (ENI). Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi 
Ucraina şi va contribui la atingerea obiectivului general al ENI: evoluţia către o 
regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare 
transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se 
învecinează. 

Aria de cooperare 
România, judeţele: Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare 
Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi 

Bugetul programului: 66 milioane euro (66 milioane buget total din care 60 
milioane finanțate de UE prin ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele 
partenere) 
Regula de flexibilitate: 10% din bugetul Programului poate fi utilizat după cum 
urmează: 

-De către beneficiari localizaţi în afara ariei programului cu condiția ca 
participarea lor să fie necesară implementării proiectului şi să respecte 
criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de selecţie; 
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-De către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului sau 
de către Beneficiari ai Proiectelor Majore de Infrastructură (PMI) pentru 
implementarea unor activităţi necesare realizării obiectivelor proiectului în 
afara ariei programului. 

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică 
şi inovare 
Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii 
accesului la educație și a calității acesteia 
Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului 
istoric 
Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric 

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea 
transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport 
Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi 
instrumentelor TIC 

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii 
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la 
sănătate 
Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor 
naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă 
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Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea 
poliţiei 

► Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia
2014 - 2020 

Programul IPA II de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2014 - 
2020 este un program finanțat de Uniunea Europeană din fonduri IPA - CBC și care 
face parte din familia programelor europene Interreg. Noul program de cooperare 
transfrontalieră dintre România și Serbia a fost elaborat având în vedere atât nevoile 
locale ale comunităților din zona de graniță, cât și strategiile europene dezvoltate la 
nivel macro-regional. Având în vedere dimensiunea europeană a acestuia, programul 
este corelat cu strategiile UE pentru perioada 2014 - 2020, cum este cazul Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării prin care se dorește o conectare mai 
bună, protejarea mediului sau dezvoltarea prosperității în Regiunea Dunării.  

Strategia Europa 2020 este un alt instrument european care a inspirat 
elaborarea noului program prin care se urmărește o creștere inteligentă, sustenabilă 
și favorabilă incluziunii sociale și economice. Având în vedere experiența cooperării 
transfrontaliere acumulată în ultimii ani la nivel regional și local, remarcăm că este 
pentru prima dată când în procesul de programare pentru elaborarea unui program 
transfrontalier româno - sârb au fost realizate consultări la nivelul comunităților și s-
au avut în vedere nevoile locale din județe și districte. 

Obiectivul strategic al programului 
Realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune 

ale partenerilor români și sârbi, a unei dezvoltări socio – economice echilibrate și 
durabile a regiunii de graniţă dintre România și Republica Serbia. 
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Aria eligibilă 
România: 3 județe Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi 
Republica Serbia: 6 districte Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, 
Braničevski, Borski, Podunavski 

Bugetul total: 88.124.999 euro, din care 74.906.248 euro din Instrumentul de 
Asistență pentru Preaderare –IPA II 

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii (18,19 mil euro) 
Obiectiv 1: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă 
incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare, acces la piaţa 
muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului. 

Tipuri de activități: 
-inițiative comune în vederea promovării și dezvoltării accesului pe piața 
muncii; 
-studii, strategii, schimburi de experiență. 

Obiectiv 2: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă 
incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe cele două părţi 
ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei 
la servicii medicale, servicii sociale, servicii ce sprijină accesul la învăţământul primar 
moderne şi eficiente. 

Tipuri de activități: 
-dezvoltarea unor platforme și rețele, studii și cercetări; 
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-investiții - construcții, reabilitări, modernizări. 

Obiectiv 3: Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere favorabilă 
incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona transfrontalieră promovând 
servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul constrângerilor datorate izolării şi 
marginalizării din zonele de frontieră. 

Tipuri de activități: 
- investiții; 
- achiziția de echipamente; 
- studii, strategii, schimburi de experiență. 

Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul riscurilor (21,15 mil euro) 
Obiectiv 1: Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă a resurselor 
naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și promovarea rețelelor 
transfrontaliere pentru educație și studii privind resursele de mediu. 

Tipuri de activități: 
-inițiative comune, parteneriate și rețele comune, studii, strategii, 
schimburi de experiență în domeniul protecției mediului, managementul 
reziduurilor și utilizarea resurselor naturale; 
-investiții în infrastructură (cu accent pe infrastructura verde). 

Obiectiv 2: Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu, interoperabilitate 
transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme inovatoare de protecție a mediului, 
atenuarea și prevenirea accidentelor și dezastrelor de mediu, reacții în situații de 
urgență, pregătirea şi conștientizarea urgențelor de mediu. 
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Tipuri de activități: 

-investiții în infrastructură de intervenție specifică situațiilor de urgență 
din aria eligibilă; 
-rețele și parteneriate comune pentru situații de urgență, studii, strategii, 
planuri, schimburi de experiență. 

 
Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate (21,15 mil euro) 
Obiectiv 1: Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în transportul 
public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătățită și eficiența 
infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona transfrontalieră și 
integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE. 
 

Tipuri de activități: 
-investiții în infrastructură – construcții, reabilitări, modernizări; 
-achiziționarea de echipamente; 
-studii, strategii, schimburi de experiență, campanii de conștientizare. 

Obiectiv 2: Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi omogen în 
infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele izolate, prin acces 
îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente (inclusiv internet, energie) 

Tipuri de activități: 
-investiții în infrastructura ICT; 
-studii, strategii, schimburi de experiență, platforme și rețele 
transfrontaliere; 
-achiziția de echipamente specifice. 
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Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil (18,82 mil euro) 
Obiectiv 1: Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe baza 
promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural, 
promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de turism, 
crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea atractivității reţelelor 
şi traseelor turistice transfrontaliere. 

Tipuri de activități: 
-investiții în infrastructura de turism-construcții, reabilitări, modernizări; 
-acțiuni comune de promovare. 
 

Obiectiv 2: Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității 
serviciilor turistice, valorificării sustenabile a patrimoniului natural și cultural, crearea 
capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o calitate superioară, 
dezvoltarea unor produse inovative în rețele și parteneriate transfrontaliere, 
îmbunătățirea calității și sustenabilității infrastructurii turistice. 
 

Tipuri de activități: 
-parteneriate de cercetare, studii, strategii, schimburi de experiență în 
sectorul turistic; 
-sprijin pentru dezvoltarea serviciilor turistice transfrontaliere. 

 
Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finanțării 

unor proiecte strategice, pentru care beneficiarii au arătat un interes deosebit pe 
parcursul consultărilor derulate în vederea elaborării programului. 
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Axa prioritară 5: Asistență Tehnică (8,81 mil euro) 
Obiectiv: promovarea unei implementarea efectivă și eficientă a programului prin 
asigurarea funcționării eficiente a organismelor programului, și a comitetelor. 
 
► PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 

Programul Interreg V-A România - Ungaria, care va fi implementat în perioada 
de programare 2014 - 2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona 
de graniță româno-ungară, prin intermediul FEDR, cu sprijinul Uniunii Europene și al 
guvernelor celor două state. 

 
Aria eligibilă: 
România: 4 județe - Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș 
Ungaria: 4 județe - Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád 
 
Strategia programului: 
Obiectivul strategic al programului vizează realizarea de intervenții integrate cu 
caracter transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialului 
comun și abordării provocărilor comune. 
 
Axa Prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune 
și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) - 48,50 
mil euro 
Prioritatea de investiții 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a întruni cerințele 
Uniunii în domeniul mediului și pentru a aborda necesitățile identificate de statele 
membre, pentru investiții care depășesc respectivele cerințe 
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Prioritatea de investiții 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural 
 
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 
blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) - 34,99 mil euro 
Prioritatea de investiții 7/b: Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale 
 
Prioritatea de investiții 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport 
ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, 
inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și 
infrastructura aeroportuară pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile 
 
Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea 
mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării 
forței de muncă) - 55,07 mil euro 
Prioritatea de investiții 8/b: Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă 
prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele 
specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice 
 
Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în 
domeniul sănătății și prevenției bolilor) - 57,03 mil euro 
Prioritatea de investiții 9/a: Investirea în infrastructura medicală și socială, care 
contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea 
ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 
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îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile 
instituționale la cele comunitare 
 
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor 
(Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) - 9,55 mil 
euro 
Prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor 
specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de 
gestionare a dezastrelor 
 
Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și 
cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) - 4,01 mil euro 
Prioritatea de investiții 11/b: Consolidarea capacității instituționale a autorităților 
publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea 
cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții 

 
Beneficiari eligibili: 

Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor 
Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora 
Administrații ale parcurilor naționale/naturale 
Instituții pentru protecția mediului 
Instituții de învățământ superior 
Organizații neguvernamentale 
Asociații microregionale 
Organizații de management al Euroregiunilor 
Muzee, biblioteci, teatre 
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Biserici 
Birouri ale patrimoniului cultural 
Camere de comerț 
Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) 
Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport 

► Programul Operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014 - 2020
Obiectivul general: Ȋmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din 
Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului 

Obiective tematice: 
1. Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre
2. Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a
deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre 

Aria eligibilă a programului: 
-România: Sud-Est; 
-Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen; 
-Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki; 
-Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, 

Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 
(Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) şi TR90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane); 

-Rusia: Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Republica Adygea; 

96 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

 
-Ucraina: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye şi Donetsk Oblasts, 

Republica Crimeea, Sevastopol; 
-Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan : întreg teritoriul. 
 

Bugetul total: 49 mil euro, din care 39 mil euro provin din Instrumentul European de 
Vecinătate (ENI) şi 10 mil euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA 
II) pentru participarea Turciei. 
 
Priorităţi 
1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism 
şi cultură 
Activităţi orientative: 

-Promovarea dezvoltării şi comercializării comune a produselor de turism 
transfrontalier şi a itinerariilor tematice (ex. culturale, religioase, rutele comerciale 
antice, agricole); promovarea diversificării şi a integrării turismului de coastă şi intern. 

-Promovarea patrimoniului istoric şi sprijinirea conservării acestuia prin 
dezvoltarea turistică sustenabilă (ex. Investiţii la scară mică, marketing). 

-Ȋncurajarea sinergiilor, reţelelor şi conectivităţii între părţile interesate din 
turism şi cultură şi operatorii de turism din cadrul Bazinului Mării Negre (ex. reţea 
specifică pentru turismul maritim, etc.); promovarea instrumentelor electronice de 
marketing şi a informaţiilor logistice transfrontaliere în evenimentele culturale, de 
exemplu. 

-Schimbul de experienţă şi/sau dezvoltarea în comun a unor pachete de 
turism destinate anumitor pieţe (ex. Persoanele în vârstă); schimb de experienţă 
pentru a promova produsele turistice de o mai bună calitate şi mai inovatoare (ex. 
Parcuri arheologice submarine, eco-tourism, turism cultural, turism medical ). 
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-Promovarea în comun a produselor culturale (artizanat, opere de artă, etc) şi 
evenimente (festivaluri, târguri). 

-Consolidarea în comun a deschiderii Regiunii Mării Negre către turismul 
international şi non-european (ex. Marketingul comun, campanii de comunicare şi 
promovare, dezvoltarea brandurilor Bazinului Mării Negre). 

-Încurajarea networking-ului, a schimbului de bună experienţă în consolidarea 
industriilor culturale şi creative (muzică, multimedia, etc.). 

-Schimbul de bune practici în dezvoltarea strategiilor de turism ecologice (ex. 
Îmbunătăţirea eficienţei resurselor, prevenirea/gestionarea deşeurilor şi a poluării în 
zonele turistice, orientări privind diminuarea efectelor asupra biodiversităţii şi 
amplificarea beneficiilor turismului în zonele protejate). 

-Ȋmbunătăţirea serviciilor turistice şi promovarea perfecţionării competenţelor 
ex. Prin programele de schimb între instituţiile de învăţământ (ex. Pentru tineri 
profesionişti), sau prin crearea în comun a unor cursuri deschise online bazate pe 
cele mai bune experienţe din domeniu. 

1.2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea 
sectorului agricol şi a celor conexe 
Activităţi orientative : 

-Promovarea relaţiilor comerciale internaţionale, a reţelelor sectoriale şi 
transsectoriale şi a parteneriatelor (ex. Forumuri de afaceri) în cadrul Bazinului Mării 
Negre şi sprijinirea internaţionalizării schimburilor (ex. Dezvoltarea capacităţii). 

-Consolidarea conexiunii la internet, a sistemelor de afaceri transfrontaliere de 
schimb de informaţii, a informaţiilor de piaţă şi de logistică, cu o mai mare utilizare a 
tehnologiilor de informaţii şi comunicaţii (TIC). 
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-Schimbul de bune practici în marketing modern şi inovator şi de strategii 

comerciale, instrumente de marketing electronice şi elaborarea strategiilor comune 
de marketing (ex. Branding regional). 

-Sprijinirea inovaţiei, cercetării şi cooperării, inclusiv pentru dezvoltarea 
logisticii, în industria agricolă, dezvoltarea în comun şi punerea în aplicare a bunelor 
practici în producerea de produse agricole de calitate. 

-Introducerea de tehnologii inovatoare pentru dezvoltarea sectorială (produse 
organice/bio, acvacultură sustenabilă), incluzând schimbul de experienţă şi investiţiile 
la scară mică în proiecte-pilot. 

-Sprijinirea culturii antreprenoriale prin învăţarea şi pregătirea tinerilor ce 
lucrează în sectorul agricol şi în sectoarele conexe; schimbul de bune practici în 
acest domeniu. 

-Schimbul experienţei de bune practici în introducerea în practică a 
standardelor (ex. Siguranţa alimentară). 

-Acţiuni în comun pentru sprijinirea folosirii productive a transferurilor băneşti 
în modernizarea agriculturii/acvaculturii/industriei alimentare. 

 
2.1 Îmbunatățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului 
Activităţi orientative: 

-Consolidarea monitorizării comune şi compatibile la nivel transfrontalier, a 
sistemelor de evaluare şi informare, a instrumentelor şi capacităţii de prevenire şi 
control a poluării transfrontaliere (inclusiv prin investiţiile la scară mică). 

-Îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere pe termen lung, a capacităţii de 
informare şi cercetare (inclusive tehnologii inovatoare) pentru abordarea transformării 
ecosistemului, monitorizării biodiversităţii şi migraţiei speciilor. 
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-Consolidarea în comun a colaborării între ştiinţă, industrie, părţile interesate 

relevante şi factorii de decizie pentru a aborda problemele de management integrat 
al litoralului şi pentru a armoniza monitorizarea, evaluarea mediului marin şi 
furnizarea de date. 

-Ȋmbunătăţirea disponibilităţii şi a interoperabilităţii transfrontaliere a datelor de 
acces public online actualizate şi a produselor de date (ex. hărţi) pentru Marea 
Neagră, astfel încât industria, autorităţile publice, ONG-urile şi cercetătorii să le 
utilizeze în mod eficient. 

-Promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile maritime responsabile 
pentru activităţi precum navigarea sigură sau controlul pescuitul, pentru a putea face 
schimb de informaţii asupra riscurilor şi ameninţărilor (supraveghere maritimă 
integrată). 

-Îmbunătăţirea cooperării la nivelul monitorizării mediului între părţile 
interesate implicate în prevenirea si gestionarea dezastrelor. 

-Consolidarea contactului între ţări şi schimbul de bune practici privind 
sistemele de prevenire timpurie care permit populaţiei expuse la pericole să ia 
măsurile corespunzătoare pentru a evita/reduce riscurile şi pentru a pregăti 
răspunsuri eficiente; îmbunătăţirea disponibilităţii informaţiilor legate de mediu pentru 
populaţie, în special privind riscul de producere a cutremurelor, inundaţiilor şi 
incendiilor de pădure. 
 
2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind 
deşeurile maritime şi riverane 
Activităţi orientative: 

-Sensibilizarea şi educarea în comun a publicului în ceea ce priveşte 
problemele constituite de deşeurile din râuri şi din mare, valoarea biodiversităţii şi 
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protecţia mediului (campanii mass-media, producţia de instrumente educaţionale şi 
orientări pentru o ‘cetăţenie responsabilă’ pentru diferite sectoare, pentru publicuri-
ţintă, cum ar fi copiii şi studenţii, turiştii, autorităţile municipale, companiile de 
transport naval şi echipajele navelor). 

-Schimbul şi promovarea bunelor practici şi a tehnologiilor de gestionare a 
mediului (inclusiv prin investiţiile la scară mică) referitoare la tratarea şi eliminarea 
deşeurilor, reducerea depozitării ilegale a acestora şi a gropilor de gunoi de pe 
ţămurile râurilor şi de pe ţărmurile mării şi prevenirea efectelor adverse ale acestora. 

-Promovarea în comun a practicii celor „3R” (redu, refoloseşte, reciclează) 
pentru deşeuri, precum şi folosirea deşeurilor pentru producerea de energie. 

-Consolidarea acţiunii comunităţii, promovarea şi organizarea campaniilor 
transfrontaliere de curăţare a zonelor de coastă ale Bazinului Mării Negre şi a râurilor 
(implicând şcoli, studenţi şi voluntari) şi schimbul de bune experienţe în acest 
domeniu. 

-Ȋncurajarea implicării şi a parteriatelor între ONG-uri şi societatea civilă, 
sectorul privat (ex. În sectoarele de turism, transport naval şi pescuit) şi autorităţile 
locale/regionale şi serviciile de colectare a gunoiului pentru a combate deşeurile din 
râuri şi deşeurile marine. 

-Schimbul de experienţă pentru a îmbunătăţi infrastructura porturilor şi 
serviciile de colectare a gunoiului de pe nave (ex. Pregătirea de orientări/manuale 
pentru dezvoltarea unui plan de gestionare a deşeurilor portuare în concordanţă cu 
cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale/UE şi promovarea implementării acestui 
plan în porturile de la Marea Neagră). 
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► Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020
Obiectivul strategic general al programului: Intensificarea cooperării între 
regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și zonele 
eligibile ale statelor membre, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în 
domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu. 

Aria eligibilă: 
România - 3 judeţe Maramureş, Satu Mare şi Suceava 
Ungaria - 2 judeţe Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén¬ 
Slovacia - 2 regiuni Prešovský şi Košický 
Ucraina - 3 regiuni Zakarpatska, Ivan– Frankivska şi Chernivetska 

Regiuni adiacente 
România - judeţul Suceava 
Ucraina - regiunea Chernivetska 

Bugetul programului: 
81.347.200 euro din care 73.952.000 euro ENI și FEDER și 7.395.200 euro 
confinanţare naţională 

Obiectivul tematic 3 Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului 
istoric 
Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcţiei de turism 

102 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

Obiectivul tematic 6 Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările 
climatice 
Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră - conservarea resurselor 
naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor 

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea 
transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport 
Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii 
mobilităţii persoanelor și bunurilor 
Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi 
comunicare și schimbul de informații 

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității 
Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și 
antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență 

Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

Implementare Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014-2020: 
Programul a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene la data de 26 iunie 
2015. Se estimează că programul va fi aprobat de CE până la sfârşitul anului 2015. 
Primul apel de propuneri de proiecte se va lansa în trimestrul 3, anul 2016. 

Modul de implementare a programului 
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri 
publice de propuneri de proiecte. 
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Tipuri de proiecte: Nu a fost stabilit la nivelul programului. Acestea se vor stabili cu 
ocazia lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului. În conformitate cu art. 39 
din Regulamentul nr. 897/2014, vor fi eligibile: 

Proiecte integrate, în cadrul cărora fiecare beneficiar implementează parte din 
activităţile proiectului pe teritoriul ţării sale 

Proiecte simetrice, în cadrul cărora activităţi similare sunt implementate în 
paralel pe teritoriul ţărilor participante 

Proiecte care se desfăşoară într-singură ţară: acestea sunt proiecte 
implementate, parţial sau integral, în una din ţările participante, care aduc, însă, 
beneficii tuturor sau anumitor ţări participante, având un impact şi beneficii 
transfrontaliere. 

Beneficiari eligibili: Nu a fost stabilit la nivelul programului. Aceştia se vor stabili cu 
ocazia lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului. În conformitate cu 
documentul de programare ENI CBC, partenerii care implementează proiecte vor 
reprezenta în primul rând nivelurile administrative regionale şi sub-naţionale, precum 
şi organizaţiile societăţii civile aflate în zona geografică eligibilă a programului. 
Orietativ: Autorități publice, ONG-uri, Institute de cercetare, Instituţii educaţionale, 
Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate, Condiţiile pentru 
implicarea altor organizaţii vor fi definite în Ghidul Solicitantului elaborate pentru 
fiecare apel pentru propuneri de proiecte. 

Parteneriat: Nu a fost stabilit la nivelul programului. Acesta se va stabili cu ocazia 
lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului. Orientativ parteneriatul va 
consta în minim doi parteneri: unul din Statul membru UE Ungaria, Slovacia, 
România şi unul din statul non-membru UE Ucraina. 
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► Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 
Obiectivul strategic general al programului: Îmbunătățirea punerii în aplicare a 
politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, 
dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea 
schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes 
regional. 
 
Aria de cooperare: 

-întreg teritoriul UE (28 state membre) 
-2 state partenere cu statut special: Norvegia și Elveția; 

 
Buget total: 426,309,549.12 euro 
 
Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 
Prioritatea de investitii 1 (a) - îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare 
(C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea 
centrelor de competență, în special a celor de interes european; 

 
Prioritatea de investitii 1 (b) - promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături 
și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul 
superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, Eco inovarea și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și 
aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de 
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producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor 
generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general; 
 
Axa prioritară 2 - Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii 
Prioritatea de investitii 3 (d) - sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele 
regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. 

 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în toate sectoarele 
Prioritatea de investitii 4 (e) - promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare; 

 
Axa prioritară 4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 
Prioritatea de investitii 6 (c) - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural 
Prioritatea de investitii 6 (g) - sprijinirea tranziției industriale către o economie 
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri 
ecologice, a Eco inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul 
public și cel privat. 

 
Axa prioritară 5 - Asistență tehnică 
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► Programul Operaţional URBACT III
URBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a 

consolida capacitatea orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru 
dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund provocărilor lor. 

URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri 
sau parcuri tehnologice). În schimb programul facilitează schimbul și învățarea între 
reprezentanții aleși, ofițeri și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității 
procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a 
programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, 
prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor 
Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării 
programelor operaționale naționale. 
Aria de cooperare: cele 28 state membre din UE, Norvegia și Elveția, precum și alte 
state prin finanțare proprie 
Buget total: 96.324.550 euro 

Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile 
Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și 
practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă. 
Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de 
dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe. 
Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru 
dezvoltarea urbană durabilă 
Obiectivul specific 4: Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor 
implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la 
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cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate 
dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană 
Axa prioritară 2 - Asistență tehnică 

► Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020
INTERACT este un program care oferă sprijin pentru celelalte programe de 

cooperare. Orientarea strategică a programului INTERACT III are la bază 
Regulamentul UE 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru 
Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de 
Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, care definește obiectivele tematice 
corelate cu Strategia Europa 2020. 

Scopul programului este de a intensifica cooperarea regională pentru a întări 
eficiența politicii de coeziune în cadrul obiectivelor de investiții pentru dezvoltare și 
locuri de muncă și cooperare teritorială europeană. Obiectivul tematic selectat este 
Obiectivul nr 11: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a 
persoanelor interesate și asigurarea unei administrații publice eficiente. 

Obiectivul general al programului: Creșterea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 
prin sprijinirea programelor de cooperare teritorială europeană în implementarea 
activităților specifice și utilizarea metodelor, ce asigura schimbul de experiența în 
sprijinul cooperării și implementării instrumentelor inovative. 
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Aria de cooperare: cele 28 state membre din UE, Norvegia și Elveția. 

Buget total 46.344.220 euro 

Axa Prioritară 1 - “Dezvoltarea și furnizarea de servicii” 
Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea managementului și capacității de control a 
programelor de cooperare teritorială europeană. 
Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea capacității de cooperare teritorială europeană în a 
colecta și comunica rezultatele programelor. 
Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea capacității de coordonare a cooperării în 
implementarea abordărilor inovative (GECT, strategii macro-regionale, ITI etc). 

Axa prioritară 2 - Asistență tehnică 

► Programul Transnaţional „Dunărea” 2014-2020
Obiectivul strategic general al programului: Programul transnațional Dunărea 
2014 - 2020 va finanța proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins 
și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării 
instituționale. 
Aria de cooperare, 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden 
Württemberg și Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și 
Herțegovina, Muntengru, Serbia, Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, 
Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa) 
Excepții: Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul 
înregistrării legale) sunt eligibile dacă: 
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-au competente în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții 

naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile); 
-îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate; 
-implementează activitățile care sunt in beneficiul ariei programului. 

 
Buget total: 262.989.835, 60 euro 
 
Axa Prioritară 1 - Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunării 
Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare 
Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri 
 
Axa prioritară 2 - Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea 
Dunării 
Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale 
Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice 
Sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de 
inundații 
Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență 

 
Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării 
Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a 
zonelor rurale și urbane 
Îmbunătățirea securității și eficienței energetice 
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Axa prioritară 5 - Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de 
management ale programului si activităților acestora 
Facilitarea implementării programului 
 
► Programul de Cooperare ESPON 2020 

Programul de cooperare ESPON 2020, Rețeaua europeană de observare a 
dezvoltării și coeziunii teritoriale continuă Programul ESPON 2013 și are ca 
obiectiv susținerea cercetării teritoriului european și fundamentarea politicilor 
europene. Aria programului acoperă teritoriul celor 28 state membre UE, precum și al 
celor 4 state partenere ale programului: Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția. 
Bugetul total al programului ESPON 2020 este de 48,6 mil euro, din care 41,3 mil 
euro reprezintă alocarea din FEDR pentru perioada 2014 - 2020. 

În calitate de ţară membră a programului, România va beneficia de rezultatele 
ESPON 2020, constând în analize teritoriale și studii asupra tendințelor europene în 
diverse domenii de actualitate: evoluții pe piața muncii sau în domeniul investiţiilor, 
modele de navetism, schimbări demografice, impactul schimbărilor climatice asupra 
teritoriului european etc. Rezultatele cercetărilor și proiectelor realizate în cadrul 
ESPON 2020 vor fi utilizate la fundamentarea și îmbunătățirea politicilor comunitare 
cu impact teritorial și vor fi valorizate de statele participante prin instrumente și politici 
adaptate particularităților naționale și regionale. La aceasta vor contribui și analizele 
care vor fi realizate în cadrul programului la solicitarea autorităților naționale și 
regionale privind probleme specifice teritoriilor respective și relevante la nivel 
european. 
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Pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost stabilite două axe 

prioritare: 
Axa prioritară 1 - centrată pe producerea de informații teritoriale, transferul acestora, 
observare, instrumente și diseminare; 
Axa prioritară 2 - asistență tehnică. 

Axa prioritară 1 va finanța o operațiune cu beneficiar unic (Gruparea 
Europeană de Cooperare Teritorială GECT ESPON 2020), aceasta urmând să 
contracteze servicii către instituțiile de cercetare prin proceduri de achiziție publică. 
Fondurile alocate acestei axei vor finanța proiecte de cercetare care vor contribui la: 

-Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată; 
-Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale; 
-Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor 

dedicate analizei teritoriale; 
-O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor cercetărilor teritoriale de 

către utilizatorii interesați. 
Autoritatea de Management a programului este statul Luxemburg, prin 

Ministerul Dezvoltării Durabile si Infrastructurii, Departamentul pentru Planificare 
Teritorialã si Dezvoltare (DATER), Divizia pentru Afaceri Europene. Autoritatea 
Națională pentru România este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
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Alte programe 2014 – 2020 

► Înfrățire Instituțională Twinning Out
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin 

instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, în baza 
contractelor de înfrăţire instituţională încheiate între instituțiile donatoare de asistență 
tehnică și beneficiarul de asistență tehnică. Principiile care stau la baza implementării 
proiectelor de twinning şi modul de lucru sunt prezentate în Manualul de Twinning 
elaborat de Comisia Europeană. 

Cadrul legal general pentru reglementarea participării României la proiectele 
de înfrăţire instituţională în calitate de donator de asistenţă este reprezentat de: 

- OUG 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a 
proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care 
România are calitatea de donator de asistenţă tehnică, cu modificarile si completarile 
urmatoare; 

- HG nr. 723/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
OUG nr. 196/2008. 

Pot acorda asistenta tehnica prin proiectele de înfrăţire instituţională, 
urmatoarele categorii de donatori: 

♦ instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 

♦ instituţii din România acreditate de Comisia Europeană (Mandated Body);
♦ persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţate conform

OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, care ulterior sunt acreditate de Comisia Europeană să 
implementeze proiecte de înfrăţire instituţională; 
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Modalități de acordare a asistenței tehnice: 
♦ depunerea unei oferte complete din partea potențialului donator de asistență

tehnică; 
♦ participarea în consorţiu alături de alt stat membru;
♦ depunerea unei oferte parţiale în calitate de partener junior;
♦ propunerea unor experţi pe termen scurt.

16TMinisterul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Mecanisme și 
Instrumente Financiare Nerambursabile îndeplinește rol de: 

42T1.42T Punct Național de Contact pentru înfrăţire instituţională (PNC) 
responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţii de participare a 
României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă; 

42T2.42T Autoritate Administrativă de Infrăţire Instituţională (AAII) 
responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire 
instituţională în care România are rol de furnizor de asistenţă tehnică. De asemeni, 
verifică şi avizează din punct de vedere procedural ofertele de înfrăţire elaborate de 
autorităţile române, care vor fi înaintate Punctului Naţional de Contact spre a fi 
transmise CE sau către autorităţile administrative din ţările beneficiare. 

Sursa: 
Ministerul Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, http://www.madr.ro 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, http://www.afir.info 
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3.1 Introducere 
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin 

asocierea consiliilor judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională 
necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică 
şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea 
regională. 
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Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin 
Legea nr. 151 / 1998, privind dezvoltarea regională în România. 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2001 privind funcţionarea Institutului 
Naţional de Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională 
care, alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea 
statisticii regionale. 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au 
devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la 
Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile 
de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia 
geografică în ţară, respectiv NORD – VEST, NORD – EST, SUD – VEST, SUD – 
EST, SUD, VEST, CENTRU, BUCUREȘTI și ILFOV. 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc 
structurile asimilabile NUTS, după cum urmează: 

● Nivel NUTS I: macro - regiuni;
● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane

locuitori; 
● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a

României; 
● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de

unităţi teritoriale; 
● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care

reflectă structura administrativ teritorială a României. 
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3.2 Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia 
 Regiunea Sud Muntenia este formată din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. 

 

       
Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman 

 
 Regiunea Sud Muntenia este caracterizată printr-un cadru natural bogat, 
divers și pitoresc, dispus în fâșii paralele, cu înîlțimi cuprinse între 10 m și 2.544 m și 
cuprinde trei trepte de relief: munții, dealurile subcarpatice și câmpiile. 
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Etajarea latitudinală a reliefului a făcut ca regiunea să beneficieze de toate 
tipurile climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de câmpie, la cea de dealuri și 
podișuri, până la cea montană. Astfel, Regiunea Sud Muntenia cade sub incidența 
climatului temperat – continental, primind și influențe climatice de tranziție umede și 
de ariditate. 

Temperatura medie anuală se reduce gradual de la sud la nord, de la valori de 
peste 11oC în lunca Dunării, sudul Bărăganului și Balta Ialomiței, ajungând până la 
temperaturi mai mici de 2oC în zonele muntoase. 

Regimul hidric prezintă mari contraste pe întreg teritoriul regiunii atât din punct 
de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere al repartiției teritoriale. Astfel, 
procesele pluvio-genetice sunt dependente de multitudinea caracteristicilor locale ale 
suprafețelor adiacente și subadiacente. 

Regiunea Sud Muntenia este pe locul 2 la nivel național în ceea ce privește 
vulnerabilitatea la schimbările climatice, conform studiului „Regiuni 2020” elaborat de 
Comisia Europeană în anul 2008, acest aspect influențând direct clima, printr-o 
creștere a temperaturilor medii înregistrate la nivelul solului. 

În Regiunea Sud Muntenia diversitatea formelor de relief, structura geologică 
și altitudinea oferă condiții deosebit de variate, cuprinzând specii rare sau pe cale de 
dispariție și protejate prin lege. Totodată, pe teritoriul regiunii se găsesc un număr de 
72 arii naturale protejate, care contribuie atât la conservarea biodiversității, cât și la 
dezvoltarea de activități recreative și turistice. 

Rețeaua hidrografică a Regiunii Sud Muntenia este bine reprezentată teritorial, 
fiind constituită din ape de suprafață și ape subterane. De o importanță deosebită 
pentru regiune este și prezența fluviulu Dunărea ale cărui caracteristici naturale au o 
mare influență asupra tuturor elementelor naturale și socio-economice ale regiunii. 
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Relieful variat și factorii pedologici au favorizat dezvoltarea tuturor acelor clase 
de soluri definite în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor, asigurându-se astfel 
și o calitate superioară a solului. Fertilitatea ridicată a solului din regiune face ca 
necesitatea desfășurării de lucrări ameliorative să nu fie necesară decât într-o 
proporție mică. 

Suprafețele foarte mari de soluri fertile reprezintă o oportunitate în vederea 
dezvoltării agriculturii și a sectorului energiilor neconvenționale. 

Diversitatea formelor de relief și complexitatea geologică a acestora au 
determinat ca resursele naturale ale regiunii să fie bogate și variate, precum: petrol, 
gaze naturale, cărbune, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări de gips și izvoare 
minerale. 

Investițiile viitoare vor trebui să se alinieze obiectivelor tematice de protecție a 
mediului și să vizeze ameliorarea efectelor schimbărilor climatice și protejarea și 
conservarea biodiversității regiunii. 

*** 

Aflate în zona de dominație a municipiului București, orașele din Regiunea 
Sud Muntenia sunt puternic polarizate economic și social de către acesta, structura 
sistemului de așezări fiind una dezechilibrată. 

În regiune ss-a înregistrat un grad scăzut de urbanizare în profida creșterii 
numărului de orașe cu 5 în intervalul 1999 – 2010, fapt care se datorează scăderii 
numărului de locuitori din mediul urban. Cu toate aceste, se remarcă județul Prahova 
cu cel mai mare grad de urbanizare (14 orașe). 
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 Regiunea Sud Muntenia este caracterizată de existența unei rețele de așezări 
urbane de dimensiuni mici și medii cu o capacitate de polarizare relativ redusă. 
 O altă caracteristică a regiunii este prezența unor formațiuni de tip conurbație, 
respectiv existența unei unei concentrări de așezări urbane care se dezvoltă 
independent, sunt învecinate și au de rezolvat probleme comune. Un astfel de 
exemplu este Valea Prahovei unde orașele Breaza, Comarnic, Sinaia, Bușteni, 
Ozuga formează o zonă urbană compactă, lungă de peste 50 km. 
 În cadrul rețelei de localități, un element aparte îl constituie orașele pereche 
de pe Dunăre – Turnu Măgurele – Nikopole, Zimnicea – Svishtov, Giurgiu – Ruse, 
Oltenița – Tutracan, Călărași – Silistra care reprezintă o mare oportunitate pentru 
cooperarea transfrontalieră și, implicit, pentru dezvoltarea regiunii, 
 În România, cultura urbană a fost puternic influențată de trecutul istoric, mai 
multe popoare europene aducându-și contribuția la dezvoltarea urbană românească 
(turci, ruși, francezi etc.), prin urmare orașele din Moldova și Țara Românească au 
cunoscut o abordare spațială diferită față de cele din Transilvania. 
 După 1990, în plin proces de descentralizare dar și de schimbări economice 
majore, procesul de urbanizare a cunoscut noi forme, influențate și de tendința de 
migrare în zonele periurbane. În acest context, centrele orașelor au devenit 
neatractive, fondul construit suferind multiple degradări. 
 O problemă importantă este ignorarea cursurilor de apă din interiorul orașelor, 
deoarece acestea reprezintă un potențial uriaș prin particularizarea spațiului urban, 
pentru petrecerea timpului liber, pentru furnizarea unor soluții de transport sau pentru 
energie. 
 În Regiunea Sud Muntenia, peisajul cultural urban a fost profund agresat în 
lipsa unor strategii sau politici integrate ale zonelor protejate ale orașelor sau din 
lipsa de viziune a proiectelor urbane. 

 
122 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

De asemenea, peisajul cultural rural și industrial a cunoscut o lungă perioadă 
de distrugeri și alterări fie prin ignoranță, fie prin abandon sau presiuni imobiliare. 

Se constată că în cadrul regiunii, orașele se confruntă cu un puternic fenomen 
de expansiune urbană necontrolată, ce are ca aefect mutarea polilor de interes din 
oraș (din centru înspre periferie), blocaje în trafic, un consum maimare de energie, 
dar și o segregare socială, negarea funcției de oraș. Așadar, se impun anumite 
măsuri de stopare a acestui fenomen și de diminuare a efectelor lui, deoarece aduce 
direct sau indirect costuri mari atât pentru administrație, cât și pentru populație. 

Regiunea Sud Muntenia se remarcă printr-o pondere mai mare a așezărilor 
rurale, astfel că ponderea populației în 2010 era de 41,4 % în mediul urban și 58,6 % 
în mediul rural. Deși numărul comunelor a crescut în perioad a1999 – 2010, populația 
din mediul rural a înregistrat o scădere cu 5,7%. Creșteri importante ale populației în 
mediul rural s-au înregistrat în comunele localizate în zonele metropolitane / 
periurbane a principalelor centre urbane din regiune, în timp ce scăderi ale populației 
s-au înregistrat în comunele aflate la mare distanță de principalele orașe. 

Există diferențe de mărime medie a comunelor de la un județ la altul, în funcție 
de modul de organizare al acestora (comunele din zona montană sunt formate din 4-
6 sate de dimensiuni mai mici, de tip răsfirat sau împrăștiat, în timp ce în zona de 
câmpie regăsim comune formate din 2-3 sate de dimensiuni mai mari, după modelul 
așezărilor de tip adunat, compact). 

O mare oportunitate de dezvoltare urbană a fost dată de fondurile europene 
(Axa 1 din P.O.R. – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor, poli urbani de creștere 
și alte programe care au finanțat proiecte cu relevanță urbană) care au adus orașele 
românești în contextul competitivității, în care fiecare oraș este interesat să-și 
sporească atractivitatea pentru investitori, turiști și forța de muncă cu o bună 
calificare. 
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Înființarea zonei metropolitane București va avea un efect negativ asupra 
Regiunii Sud Muntenia deoarece va include 25 UAT-uri care, în prezent, fac parte din 
această regiune, iar gradul de polarizare al municcipiului București va crește. 

Regiunea Sud Muntenia are un important potențial de dezvoltare economică, 
diferențiat între nordul și sudul regiunii. Partea de nord a regiunii se caracterizează 
printr-un grad ridicat de industrializare, Prahova deținând locul 1 pe țară în ceea ce 
privește producția industrială. Partea sudică a regiunii este însă o zonă 
subdezvoltată, dar cu un potențial important pentru dezvoltarea agriculturii 
performante. 

În Regiunea Sud Muntenia se remarcă prezența unor zone a căror dezvoltare 
este limitată de caracteristicile geografice sau de profilul monoindustrial. De 
asemenea, se remarcă existența unor orașe de mici dimensiuni, amplasate în partea 
de sud a regiunii, caracterizate de un risc ridicat de sărăcie și excluziune socială, fapt 
ce impune adoptarea unor măsuri specifice pentru aceste zone, dar și pentru cele 
defavorizate geografic sau economic. 

În ceea ce privește structura tehnico-edilitară, în Regiunea Sud Muntenia se 
distinge experiența unui număr mare de localități cu acces scăzut la aceasta. Astfel, 
se poate concluziona că în perioada 2014 – 2020 investițiile ar trebui direcționate și 
către facilitarea accesului populației la acest tip de infrastructură. 

*** 

Regiunea Sud Muntenia este a doua regiune din România ca și număr de 
locuitori și, prin urmare, dispune de o importantă rezervă de forță de muncă ce este 
capabilă să îi susțină dezvoltarea economică. Cu toate acestea, Regiunea Sud 
Muntenia se confruntă cu un declin demografic pronunțat, cauzat de scăderea 
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natalității și de creșterea migrației. Acest fenomen poate duce, pe termen lung la 
depopularea unor zone, cele mai afectate fiind județele din sud: Călărași, Giurgiu, 
Ialomița și Teleorman. Totodată, din interpretarea indicatorilor statistici pentru 
perioada 2004 – 2011, s-a observat faptul că depopularea localităților este mai 
accentuată în mediul rural, acolo unde este concentrată cea mai mare parte a 
populației Regiunii Sud Muntenia, în special în județele Ialomița și Teleorman. 
Scăderea constantă a populației Regiunii Sud Muntenia a determinat o scădere 
corespunzătoare a densității populației în perioada 2004 - 2011 
 Totodată, Regiunea Sud Muntenia este afectată de un amplu proces de 
îmbătrânire demografică, tendință evidentă în analiza mișcării naturale a populației. 
În perioada analizată s-a constatat o continuă scădere a numărului de copii născuți 
vii atât în mediul urban, cât și în mediul rural, precum și o creștere a ratei mortalității. 
Sporul natural a înregistrat o degradare rapidă în aceiași perioadă atât în mediul 
urban, cât și în mediul rural, în toate județele regiunii. Cu toate acestea, în județul 
Prahova se înregistrează cea mai mare pondere a populației cu vârsta cuprinsă între 
25 – 64 ani, respectiv 23,9%. 
 Populația regiunii este omogenă din punct de vedere etnic, perioada analizată 
fiind caracterizată printr-o scădere a numărului populației de etnie română, 
concomitent cu o creștere semnificativă a populației de etnie romă, cu o concentrare 
masivă în special în județele Călărași și Argeș. 
 În Regiunea Sud Muntenia nivelul de instruire al populației este mediu. În 
acest context, în anul 2011 doar 11 % din populația regiunii deținea educație terțiară, 
poziționând astfel regiune pe ultimul loc la nivel național. Totodată, doar 14,7 % din 
populația regiunii cu vârstă cuprinsă între 30 – 34 ani deținea un nivel superior de 
educație, situându-se cu mult sub media națională de 20,4 %. Populația cu educație 
superioară este concentrată în județele din nordul regiunii – Argeș, Prahova, unde 
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activează majoritatea universităților din regiune. Nivelul de instruire scăzut al 
populației este determinat de o serie de factori, precum: scăderea natalității, migrația 
populației, scăderea populației școlare, creșterea abandonului școlar și scăderea 
nivelului de trai cauzat de criza economică, precum și participarea redusă a adulților 
la învățarea pe tot parcursul vieții. 

Nivelul de ocupare al forței de muncă este redus la nivelul regiunii ceea ce 
poate determina, pe termen lung, o scădere a nivelului de trai, precum și o creștere a 
presiunii asupra serviciilor sociale. În același timp, un segment important al forței de 
muncă angajată este îmbătrânită, iar acest lucru va determina pe termen mediu și 
lung o creșetere a raportului de dependență economică. Totodată, regiunea 
înregistrează și o rată de dependență demografică ridicată, ceea ce sugerează un 
nivel scăzut al populației active. Aceste fenomene caracterizează cu precădere 
Călărași, Giurgiu și Teleorman. În Regiunea Sud Muntenia, forța de muncă este 
concentrată în județele din sud în agricultură, iar în județele din nord în industrie și 
servicii. Totodată, rata șomajului a avut o evoluție similar celei de la nivel național, 
dar cu valori peste media națională. În perioada analizată, rata șomajului a fost mai 
ridicată în mediul rural, precum și în rândul populației de sex masculin. În plus, tinerii 
cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani și populația matură sunt cei mai afectați de șomaj, 
în timp ce populația de etnie romă se confruntă cu dificultăți de integrare pe piața 
forței de muncă, în special în județele Argeș și Călărași. 

Nivelul de trai al populației regiunii este scăzut, acest lucru fiind cauzat de 
factori precum: acces scăzut la servicii publice și de sănătate, nivel scăzut de 
educație și ocupare a forței de muncă, nivel ridicat al șomajului, precum și un nivel în 
creștere al sărăciei și excluziunii sociale. În județele dezvoltate ale regiunii – Argeș, 
Dâmbovița și Prahova – nivelul de trai este mai ridicat. 
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 În perioada analizată, rata sărăciei a avut o dinamică strict descrescătoare, 
această tendință manifestându-se pănă în 2009 în care a atins de departe cea mai 
scăzută valoare din perioada 2004 – 2011. Sub efectul crizei economice însă din 
2011 rata de sărăcie relativă și cea absolută au început să crească în regiune. În 
funcție de etnie, populația de etnie romă este cea mai afectată de sărăcie. În funcție 
de nivelul de educație, populația cu educație primaă și gimnazială este cea mai 
afectată de sărăcie, în timp ce printre persoanele cu educație universitară sau post 
liceală și de maiștri se găseau cei mai puțini dintre săraci. Totodată, în anul 2011m, 
21,61 % din populația regiunii se afla în risc de sărăcie, conform datelor Eurostat și 
33,4 % din populația regiunii era afectată de lipsuri materiale grave, iar 43.657 
persoane erau marginalizate, 17.301 dintre acestea fiind de etnie romă. 
 

*** 
 
 În pofida investițiilor realizate în perioada 2007 – 2013, regiunea  încă dispune 
de un nivel scăzut de dezvoltare al infrastructurii de mediu. Din punct de vedere 
teritorial, problemele se manifestă cu pregnanță în partea de sud a regiunii – Giurgiu 
și Teleorman și în mediul rural. În perioada 2014 – 2020 investițiile ar trebui să se 
concentreze către extinderea și modenrizarea infrstructurii de alimentare cu apă, 
canalizare și epurare, cu precădere în mediul rural și în sudul regiunii. 
 Managementul integrat al deșeurilor continuă să fie una dintre problemele de 
mediu prioritare ale regiunii, operațiunile de colectare selectivă și reciclare 
realizăndu-se în prezent doar în mediul urban din anumite județe din regiune – 
Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Argeș și Giurgiu. Totodată, gradul de acoperire cu 
servicii de salubrizare este încă scăzut în mediul rural, deșeurile fiind depozitate în 
gospodării sau în locuri neamenajate. Din acest punct de vedere, investițiile din 
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perioada 2014 – 2020 se vor concentra pe finalizarea implementării sisstemelor de 
management integrat al deșeurilor din toate județele regiunii, precum și pe 
dezvoltarea serviciilor de salubritate în mediul rural. 

În ceea ce privește calitatea factorilor de mediu, există probleme referitoare la 
poluarea apelor de suprafață, poluarea generată în mare parte atât de exploatările 
de hidrocarburi, cât și de deversările apelor uzate menajere, insuficient epurate. 
Tptodată, la nivelul regiunii existăun număr mare de situri contaminate (361 situri / 
678,9 ha cu localizare predominantă în Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman) 
rezultate în urma activității industriale. Cât privește poluarea aerului, aceasta se 
datorează activităților industriale energofage, traficului auto intens din zonele urbane 
și utilizării combustibilului solid la sistemele de încălzire ale populației. Din acest 
motiv, investițiile din perioada 2014 – 2020 vor fi direcționate și către decontaminarea 
siturilor, promovării eficienței energetice și utilizării energiilor regenerabile. 

Vulnerabilitatea mare a regiunii la riscurile naturale se datorează în egală 
măsură infrastructurii deficitare de protecție la inundații, defrișărilor pe suprafețe mari 
de teren, cât și formelor de relief și schimbărilor climatice. Astfel, investițiile vizate 
pentru perioada 2014 – 2020 vor fi îndreptate și către creșterea capacității locale și 
regionale de prevenire a riscurilor naturale. 

*** 

După anul 1989, economia regiunii a avut o evoluție descendentă datorată 
dezechilibrelor moștenite, a neconcordanței dintre componentele reformei economice 
și a utilizării ineficiente a resurselor naturale și umane, cu impact negativ asupra 
productivității, eficienței și ratei de angajare. 
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În perioada 2004 – 2012, cadrul economic al regiunii s-a caracterizat prin 
următoarele aspecte generale: 

- valori ale unor indicatori ai dezvoltării economice sub cele existente la nivel 
de țară; 

- concentrarea principalelor sectoare industrial în partea de nord a regiunii; 
- declinul unor sectoare industrial tradiționale. 
Economia regiunii în perioada analizată a fost influențată puternic de două 

fenomene, pe de o parte boom-ul economic care a caracterizat perioada 2005 – 
2009, urmată de criza mondială care a afectat toate aspectele activității economice și 
sociale, situație în care ne regăsim și azi. 

 Dacă în primul interval caracterizat de creștere economică, influențatt inclusiv 
de aderarea României la U.E., regiunea a reușit să mai atenueze din diferențele față 
de restul regiunilor, în perioada de criză economică acest ritm de creșetere a stagnat 
în primul interval, pentru ca în ultimul an de analiză evoluția să fie negativă. 

Caracteristica importantă a regiunii rezultă din diferențele foarte mari dintre 
județele din nord și cele din sud, cu specializări diferite, repectiv industrie și 
agricultură, specializarea simțindu-se  și în avuția județelor, cu Argeș și Prahova 
drept lideri ai Produsului Intern Brut pe cap de locuitor. 

 Discrepanțele interjudețene au fost adâncite în ultimii 20 ani de restructurarea 
industrială care a afectat județele din sudul regiunii, cu deosebite implicații la nivel 
economic și social, care și-au pus amprenta în mod decisiv asupra evoluției și 
structurii economiei regiunii. Cele mai afectate au fost orașele mici și mjilocii, 
monoindustriale care se luptă și în prezent cu importante dezechilibre economice, 
cauzate de rata mare a șomajului, de fenomenul de migrație internă și externă. 
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 În scopul sprijinirii revigorării economice au fost înființate prin O.U.G. nr. 
24/1998 unele zone defavorizate cu scopul de a atrage investiții prin acordarea de 
facilități fiscale și financiare, însă proiectul nu areușit să aibă impactul așteptat. 

 Creșeterea economică este indispensabilă într-o economie de tranziție, cum 
este cea a regiunii, iar dezvoltarea umană depinde de activitatea economică 
productivă. Problema este de a înțelege care sunt motoarele creșterii economice și 
cum funcționează ele, pentru a le valorifica în cel mai eficient mod, pentru a exploata 
cel mai bine resursele astfel încât să generăm noi oportunități care să conducă la 
dezvoltarea umană, reducerea sărăciei, crearea locurilor de muncă, în general pentru 
bunăstarea întregii regiuni. 

Situarea firmelor în prim-planul activității economice reprezintă condiția 
primordială pentru o dezvoltare economică durabilă și sustenabilă, fiind considerat un 
sector strategic atât la nivel național, regional, cât și local. Întreprinderile, îndeosebi 
cele mici și mijlocii, generează dinamis și profitabilitate, accentuează competitivitatea 
și crește gradul de ocupare al forței de muncă active, contribuind la o dezvoltare 
armonioasă a economiei și a vieții sociale. 

În caracterizarea mediului de afaceri din regiune în perioada 2004 – 2012 se 
disting două perioade, respectiv una de creșetere economică până în 2008, urmată 
de o perioadă de scădere sau stagnare în unele sectoare o dată cu resimțirea 
efectelor crizei economice mondiale. 

Din analiza principalilor indicatori referitori la activitatea întreprinderilor din 
regiune se constată în 2012 o ușoară revenire în zona pozitivă, însă cu o stabilitate 
fragilă care se manifestă diferențiat la nivelul claselor de mărime și al sectoarelor de 
activitate economică de la un județ la altul. 

Disparitățile interjudețene se mențin în continuare, distribuția întreprinderilor 
active pe sectoare de activitate accentuând dezechilibrele referitoare la concentrarea 
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teritorială a întreprinderilor. Între județele regiunii există încă diferențe foarte mari în 
ceea ce privește gradul de diversificare economică, ceea ce are consecințe negative 
pe termen mediu asupra dezvoltării economice a regiunii. 

Structura pe sectoare de activitate relevă o specializare a județelor în 
industrie, îndeosebi a celor din nordul regiunii și în agricultură în județele din sud. 

Un avantaj pe care regiunea ar trebui să îl fructifice mai mult este proximitatea 
față de capitala București, cea mai mare piață de desfacere emergentă pentru 
produsele obținute din activitățile agricole sau pentru serviciile de consum direct 
(turism, agrement etc.). 

Se constată o lipsă de diversificare a tipurilor de structuri de sprijinire a 
afacerilor în sensul că în regiune există cel mai mare număr de parcuri industriale din 
România, respectiv 20 de astfel de structuri, 2 incubatoare de afaceri și un singur 
cluster inovativ. 

Sistemul de cercetare – dezvoltare – inovare din regiune se confruntă încă cu 
probleme precum subfinanțarea, slaba dotare cu tehnilogie performantă și 
remunerație scăzută. Aceste probleme au determinat slaba activitate a acestui 
domeniu pentru specialiști, în special pentru cei tineri, necesitând totodatăinvestiții în 
dotare cu tehnologii performante. 

Investițiile străine directe și-au încetinit ritmul în perioada 2008 – 2012, o dată 
cu primele efecte ale crizei economice, ceea ce a făcut ca regiunea să piardă o 
poziție în clasamentul la nivel național (locul 4 în 2012), dovedind și o scădere a 
atractivității regiunii pentru investitorii străini. 

Comerțul exterior a avut o tendință de scădere în ultimul an de analiză, 
respectiv 2012, balanța de comerț exterior menținându-se pozitivă pentru al patrulea 
an consecutiv. Principalii contribuitori la comerțul exterior au fost județele Argeș și 
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Prahova, care au realizat împreună 80% din exporturi și 83% din importuri, axându-
se în  principal pe comerțul cu mijloace de transport și produse minerale. 

Pentru regiune, criza economică a avut aceleași efecte ca la nivel național, 
însă impactul a fost în multe cazuri mai mare, având în vedere și particularitățile 
socio-economice ale regiunii, urmarea fiind diminuarea performanțelor, ceea ce a dus 
la o stagnare a ritmului de creștere economică și adâncirea decalajelor la nivel 
regional și local. 

*** 

Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu un important potențial turistic 
natural și construit, de o mare diversitate și valoare istorică și culturală. Investițiile 
reduse în reabilitarea, protejarea și modernizarea patrimoniului natural și construit, 
precum și accesul îngreunat către unele obiective naturale și culturale (ex. Peștera 
Ialomicioara, Dâmbivicioara, Castele Peleș și Pelișor), constituie o provocare căreia 
regiunea trebuie să îi facă față în perioada 2014- 2020. Astfel, investițiile vor fi 
direcțioanate către protejarea patrimoniului natural în concordanță cu cerințele 
dezvoltării economice durabile, iar turismul practicat în cadrul ariilor protejate să fie 
unul ecologic și sustenabil. În ceea ce privește patrimoniul cultural, investițiile vor fi 
făcute cu precădere pentru reabilitarea obiectivelor istorice cele mai reprezentative la 
nivel regional și către refacerea infrastructurii de acces la acestea. 

În ceea ce privește infrastructura de turism, unitățile de cazare nu sunt 
numeroase, necesită reabilitare și dotare, iar investițiile realizate în perioada 2007 – 
2013 s-au concentrat în special în partea de nord a regiunii, ca urmare a cererii 
crescute pentru turismul de week end și montan. Pentru perioada 2014 – 2020 este 
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de dorit ca investițiile să se concentreze pe sporirea confortului oferit, respectiv 
reabilitări și dotări pentru creșterea numărului de stele acordate unităților de cazare. 

Turismul balnear din regiune deține un potențial de ape minerale încî 
neexploatat (ex.: Văile Vulcana, Ovesa din comunele Vulcana Băi și Usei, Dealul 
Turcului din comune Bezdead, județul Dâmbovița), iar infra structura necesită 
investiții pentru reabilitare și dotare, însoțite de măsuri de promovare a acestui tip de 
turism. 

Regiunea Sud Muntenia reprezintă principala destinație de turism montan din 
țară, prin stațiunile din județul Prahova. Totodată, acestea dețin cea mai modernă și 
dezvoltată infrastructură de schi, însă potențialul pentru acest tip de turism este doar 
parțial valorificat, deoarece există zone cu potențial important pentru turismul montan 
de iarnă și în județele Argeș și Dâmbovița. 

În zona montană a regiunii există numeroase itinerarii turistice, însă cele mai 
multe dintre acestea nu beneficiază de dotări specifice de semnalizare și marcare. 
Astfel, pentru perioada 2014 – 2020, investițiile ar trebui direcționate în mod special 
către reabilitarea semnalizării, marcării, precum și omologării traseelor recunoscute 
la nivel regional din Masivele Iezer – Păpușa, Leaota (versantul sud-vestic) și Bucegi. 

În ceea ce privește Dunărea, ce traversează regiunea de-a lungul celor 4 
județe componente – Călărași, Giurgiu, Ialomița, Teleorman – potențialul turistic al 
acesteia fiind unul slab deoarece porturile nu sunt în general valorificate în scop 
turistic și de agrement. Ca parte a rețeleid e transport trans-europene, Dunărea are 
potențial pentru dezvoltarea turismului în zonele adiacente și pentru îmbunătățirea 
activităților din porturile fluviale, fiind parte din dezvoltarea transportului combinat. 
 
 

*** 
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Dezvoltarea rurală 
Regiunea Sud Muntenia deține cel mai mare procent de populație care 

locuiește în mediul rural, la nivel național. Această populație este însă afectată de 
profundele schimbări demografice din ultimii ani (populație în scădere și îmbătrânită), 
iar acest lucru influențează în mod direct piața regională a forței de muncă și nivelul 
de ocupare. În ceea ce privește calitatea vieții și dezvoltarea economică în spațiul 
rural, acesta este slab echipat cu infrastructură modernă, în sudul regiunii existând 
încă zone cu acces redus la serviciile publice de bază (alimentare cu apă, gaze 
naturale, canalizare, salubritate), infrastructură educațională, de sănătate, socială, 
telecomunicații etc. În acest sens, investițiile prioritare pentru perioada 2014 – 2020 
ar trebui direcționate către facilitarea accesului populației din mediul rural la 
infrastrucctura de bază și servicii publice de calitate. 

Agricultură 
Sector important al economiei regionale, agricultura contribuie cu peste 8 % la 

formarea PIB-ului regional. Urmând tendința manifestată la nivel regional, suprafața 
agricolă a regiunii este în scădere. Chiar și în aceste condiții, regiunea deține cea 
mai mare suprafață agricolă și de teren arabil. Deținând astfel un potențial agricol 
important, regiunea are însă și zone în care acesta este insuficient valorificat 
(terenuri degradate și neproductive) pe fondul unei dotări deficitare cu echipamente 
și tehnologii moderne de producție. În ceea ce privește infrastructura de sprijin a 
agriculturii, trebuie menționat faptul că sistemul de irigații necesită extinderi și 
modernizări. De asemenea, investițiile din acest domeniu vor trebui indreptate și 
către reabilitarea amenajărilor pentru desecare (în județele Călărași, Giurgiu, Ialomița 
și Teleorman), amenajarea terenurilor afectate de alunecări și completarea lucrărilor 
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de combatere a eroziunii solului, decolmatări de canale, reparații la construcții 
hidrotehnice (Dâmbovița și Ialomița). 

 
Producția agricolă puternic dependentă de schimbările climatice a avut o 

evoluție oscilează, însă valoarea acesteia a situat regiunea pe primul loc la nivel 
național în anul 2011. În ceea ce privește specificul producției agricole, cea mai mare 
pondere este deținută de sectorul vegetal cu 75,14%, urmată de producția animală 
cu 24,08 % și apoi de sectorul de servicii agricole cu 0,78 %. De altfel, regiunea este 
lider la nivel național în ceea ce privește producția de carne, ouă, fructe și se 
situează pe locul doi la producția de miere. Valorile fluctuante ale producției agricole 
sunt totodată determinate și de dotarea tehnică necorespunzătoare (parcul regional 
de utilaje agricole  fiind subdimensionat și uzat moral) precum și de procentul ridicat 
de fragmentare al exploatațiilor agricole. Un atu important este însă dat de prezența 
institutelor de cercetare (Fundulea, Mărăccineni, Voinești și Albota). Valorificarea 
producției agricole se face cu ușurință, dată fiind apropierea de cea mai mare piață 
de desfacere din țară (București), însă capacitatea de  depozitare înregistrează un 
deficit de circa 20.000 to la nivel regional. 

Zootehnia este bine dezvoltată în regiune, înregistrând o creșetere de 5,21% 
în anul 2011 și constituind principalul debușeu de valorificare a producției agricole 
vegetale și de dezvoltare a industriei alimentare. 

 În ceea ce privește piscicultura, la nivelul regiunii există un număr mare de 
amenajări pentru acvacultură, însă majoritatea necesită reabilitări și retehnologizări, 
iar producția de pește este procesată industrial într-un procent scăzut. Cu toate 
acestea în regiune se regăsește Stațiunea de Cercetare Nucet cu experiență și 
proiecte în crearea de rase și metiși industriali de crap, aclimatizarea și introducerea 
în cultură a unor specii noi.  
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Cu privire la silvicultură, suprafața acoperită de păduri în regiune se situează 
sub media națională, situație ce impune implicarea autorităților în păstrarea 
patrimoniului forestier și mai ales identificarea oportunităților de a extinde suprafețe 
reîmpădurite, iar în scopul protejării culturilor agricole de efectele schimbărilor 
climatice, realizarea de perdele de protecție agricolă. 

Recensământul agricol din 2010 evidențiază provocările cărora trebuie să le 
facă față regiunea, și anume fărâmițarea terenurilor agricole și practicarea în 
continuare a agriculturii de subsidență. 

Aceste provocări sunt cele care determină și competitivitatea scăzută a 
agriculturii, a cărei pondere în realizarea PIB-ului regional a scăzut constant în 
perioada 2004 – 2011. Mai mult, analiza comparată a exporturilor și importurilor de 
produse alimentare reliefează un proces de valorificare ineficientă a produselor 
agricole. În acest context, pentru o valorificare eficientă a produselor agricole, 
județele de graniță ce au deschidere la Dunăre (Teleorman, Giurgiu, Călărași) pot 
reprezenta un punct de conexiune cu celelalte axe europene de transport, cu aatât 
mai mult cu cât aceste preocupări au fost incluse în strategiile de dezvoltare ale 
acestor județe. Astfel, investițiile prioritare pentru stimularea comerțului cu produse 
agroalimentare la nivelul regiunii ar trebui să vizeze și creșterea capacității tehnice 
portuare pentru un tranzit fluvial sporit de mărfuri, ce ar avea ca și beneficii costuri 
mai reduse de transport în condițiile unui impact mai redus asupra mediului. 

Obiectivul strategic general 
Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a 

Regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să 
conducă la creșeterea prosperității și calității vieții locuitorilor. 
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Obiective strategice specifice: 
▪ Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea

mobilității și conectivității populației, bunurile și serviciilor conexe în vederea 
promovării dezvoltării durabile; 

▪ Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane;
▪ Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor

autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării; 
▪ Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului

natural; 
▪ Dezvoltarea capitalului uman din Regiunea Sud Muntenia prin creșetera

accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea 
ocupării forței de muncă; 

▪ Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și
promovarea incluziunii sociale; 

▪ Creșterea rolului așezărilor rurale și a contribuției agriculturii la economia
Regiunii Sud Muntenia. 

Obiective orizontale: 
► Sustenabilitatea mediului:

-reducerea deșeurilor, poluării și impactuluinegativ al acestora asupra 
mediului; 

-protejarea și îmbunătățirea mediului natural și a moștenirii culturale; 
-limitarea consumului de energie și utilizarea surselor noi de energie; 
-promovarea investițiilor, inovării, cercetării și dezvoltării în tehnologii 

noi și curate; 
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-promovarea de noi afaceri care urmăresc dezvoltarea de servicii și 
tehnologii de mediu durabile; 

-îmbunătățirea eficienței combustibililor în transportul public și privat; 
-conștientizarea că mediul prin calitatea sa constituie un factor 

economic cheie. 

► Oportunități egale:
-egalitatea sexelor; 
-egalitatea în angajare; 
-incluziunea socială. 

► Inovare și societatea informațională.
-dezvoltarea în cadrul regiunii a unui mediu și a unei culturi care să 

favorizeze susținerea și creșterea investițiilor în domeniul TIC; 
-utilizarea pe scară largă de către cetățeni, școli, afaceri, administrații 

publice etc. a oportunităților oferite de Thnologia Informației Comunicării; 
-o populație cultivată, cu un spirit antreprenorial și inovator ridicat și 

care să fie capabilă să dezvolte idei noi de afaceri. 

Priorități de dezvoltare 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

Măsura 1.1 Dezvoltarea și modenizarea infrastructurii de transport 
Măsura 1.2 Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și 

de servicii publice 
Măsura 1.3 Dezvoltarea infrastructurii informaționale și telecomunicații 
Măsura 1.4 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 
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Măsura 1.5 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, 
sportive și recreative 

Măsura 1.6 Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 

Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă 
Măsura 2.1 Consolidarea capacității locale, județene și regionale de 

planificare spațială și urbană 
Măsura 2.2 Dezvoltarea și regenerarea urbană durabilă 
Măsura 2.3 Creșterea cooperării între mediul urban și rural 

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 
Măsura 3.1 Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în special a celor 

bazate pe cunoaștere  
Măsura 3.2 Susținerea cercetării-dezvoltării-inovării ca factor important 

al competitivității 
Măsura 3.3 Facilitarea aplicării inovării în economia regiunii 
Măsura 3.4 Promovarea cooperării interne și internațională 

Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 
Măsura 4.1 Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de 

mediu 
Măsura 4.2 Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității 

regionale 
Măsura 4.3 Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la 

schimbările climatice 
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Măsura 4.4 Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării 
resurselor regenrabile 

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 
Măsura 5.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și 

de cercetare 
Măsura 5.2 Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului 

educațional, de cercetare și de formare continuă 
Măsura 5.3 Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței 

muncii 
Măsura 5.4 Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea 

antreprenoriatului 
Măsura 5.5 Politici active de angajare 

Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale 
Măsura 6.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de 

sănătate și asistență socială 
Măsura 6.2 Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și 

de asistență socială 
Măsura 6.3 Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală 
Măsura 7.1 Revitalizarea comunităților rurale 
Măsura 7.2 Conservarea și îmbunătățirea mediului înconjurător a 

comunităților rurale și protejarea moștenirii culturale (patrimoniul material și imaterial) 
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  Măsura 7.3 Diversificarea economiei rurale și creșeterea competitivității 

acesteia 
  Măsura 7.4 Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

sprijin a agriculturii și silviculturii 
  Măsura 7.5 Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol și agro-

alimentar 
  Măsura 7.6 Instruire și consultanță în agricultură 
 

Sursa: Planul de dezvoltare regional, martie 2015, Concluzii 
www.adrmuntenia.ro 
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Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 
Județul Ialomița se află în partea de sud - est a țării, în Câmpia Bărăganului, 

diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența 
unor vechi și importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu 
Moldova și cu litoralul Mării Negre. 

Judeţul Ialomița se întinde pe o suprafaţă de 445.289 ha din care: 
- suprafața agricolă – 373.690 ha (83,92); 
- păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră - 25.855 (5,8%); 
- terenuri sub ape - 19.360 ( 4,27%); 
- terenuri cu altă destinație : drumuri și construcții - 19.352 (4,4%); 
- terenuri neproductive – 6.852 ha (1,6%). 

Modul de folosință a suprafeței agricole este următorul: 
- teren arabil - 348.767 ( 93,33% din totalul suprafeței agricole); 
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- pășuni și fânețe – 18.230 (4,87%); 
- livezi – 386 ha (0,1%); 
- vii și pepiniere viticole (1,68%). 

În județul Ialomița 204.293 ha sunt amenajate pentru irigat (54,67% din 
suprafața arabilă ), iar 182.527 ha pentru desecare (41% din suprafața totală). 

Județului Ialomița se învecinează astfel: 
► în partea nordică cu județele Brăila și Buzău;
► în partea nord – vestică cu județul Prahova;
► în partea vestică cu județul Ilfov;
► în partea sudică cu județul Călărași;
► în partea estică cu județul Constanța.

Structura administrativă a județului Ialomița 
Organizarea administrativa a teritoriului, pe categorii de unitati administrative, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete – număr – Județul Ialomița 

Anii Municipii Orașe Localități compo-
nente ale munici-
piilor și orașelor 

Comune Sate Din care: 
aparțin de 

municipii și 
orașe 

2007 3 4 12 59 127 4 
2008 3 4 12 59 127 4 
2009 3 4 12 59 127 4 
2010 3 4 12 59 127 4 
2011 3 4 12 59 127 4 
2012 3 4 12 59 127 4 
2013 3 4 12 59 127 4 
2014 3 4 12 59 127 4 
2015 3 4 12 59 127 4 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
http://statistici.insse.ro/shop/ 
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4.2 Istoric 
Descoperirile arheologice atestă că acest teritoriu este locuit continuu încă din 

paleolitic, uneltele şi obiectele găsite la Coşereni, Borduşani, Săveni și Dridu 
demonstrând acest lucru. Urme materiale specifice culturii neolitice s-au găsit în 15 
localităţi ialomiţene. 

Epoca bronzului arată că purtătorii acestei culturi, care au trăit pe teritoriul 
actual al judeţului lalomiţa, practicau agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi 
cromului, aveau legături semnificative, inclusiv culturale, cu lumea heladică și 
miceniană. Mai târziu, prezenţa sciţilor este dovedită de descoperirile făcute la 
Hagieni și Ograda. Populaţia geto - dacă, superioară numeric şi cultural, i-a anihilat. 
Triburile geto - dace din această zonă au avut legături strânse cu tracii din dreapta 
Dunării, cu grecii, dar mai ales cu cetăţile de pe malul Mării Negre: Histria, Calatis, 
Tomis.  

Cercetările arheologice efectuate în lalomiţa au pus în evidenţă existența a 48 
de aşezări getice, situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: Ialomiţa, Braţul 
Borcea şi Prahova, precum și în jurul lacurilor Dridu, Fundata, Amara şi Strachina. 

Ca unitate administrativ - teritorială, județul Ialomița este menționat în anul 
1470, când era condus de un pârcălab din Orașul de Floci. 

Reperele istoriei administrației județului Ialomița se pot sintetiza astfel: 
1470 – 1831 Ispravnicatul județului Ialomița, cu prima capitală la Orașul de 

Floci, condus de un ispravnic ce avea în subordine zapcii de plasă, 
căpitanii de margine, funcționarii isprăvniciei și judecătorii. La 
începutul sec. XVIII, capitala județului a fost mutată la Urziceni. 

1833 – 1863 Ocârmuirea județului Ialomița, cu capitala la Urziceni până în anul 
1833 și apoi la Călărași. Conducerea administrativă era asigurată 
de un ocârmuitor, un sameș și un ajutor de sameș, 2 secretari, 
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registrator și polițaiul capitalei de județ. În perioada 1848-1851 
denumirea de ocârmuitor este înlocuită cu cea de administrator de 
județ. 

1864 – 1949 Prefectura judetului Ialomita, apărută ca urmare a Legii organizării 
administrativ - teritoriale a țării din aprilie 1864, dată în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Instituția era condusă de un 
prefect și avea un aparat de lucru format din: directorul prefecturii, 
biroul administrativ, serviciul tehnic și serviciul sanitar în perioada 
1864-1940, și din cabinetul prefecturii, serviciul administrativ, 
serviciul financiar și serviciul tehnic în perioada1940-1949. 

1949 - 1952 Comitetul Provizoriu și Sfatul Popular al Regiunii Ialomița, conduse 
de un președinte. 

septembrie 
1952 – 
februarie 1968 

Județul este desființat și înglobat regiunilor București, Ploiești, 
Constanța. 

februarie 1968 - 
decembrie 1989 

Consiliul Popular al județului Ialomița, condus de Comitetul 
executiv și de un președinte, un prim - vicepreședinte, 
vicepreședinți și de un secretar. Aparatul de lucru era format din 
secții, servicii și birouri. Reședința județului a fost stabilită la 
Slobozia. 

decembrie 1989 
– martie 1990

Primăria județului Ialomița, condusă de un primar, viceprimar și 
secretar. Aparatul de specialitate era format din direcții, servicii, 
birouri și compartimente. 

martie 1990 - 
aprilie 1992 

Prefectura județului Ialomița, condusă de un prefect și 2 
subprefecți, numiți de Guvernul României. 
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aprilie 1992 - 
până în prezent 

Consiliul Județean Ialomița, condus de un președinte și doi 
vicepreședinți, aleși de către consilieri județeni din rândul acestora. 
Consilierii județeni sunt aleși de cetățenii cu drept de vot din 
județul Ialomița. 

http://www.cicnet.ro/content/prezentarea-judetului-ialomita - CJ Ialomița 

4.3 Cadrul natural 
4.3.1 Relieful 

Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a 
Câmpiei Române - Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare întinse și lunci. 
Circa 65% din suprafața județului aparține Câmpiei Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 
9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș - Buzău. 

Din punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de sedimentare 
maritimă, lacustră. Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la 
sud și de la vest spre est. Zona cea mai înaltă - 91 m se află pe Platoul Hagienilor, 
lângă satul Platonești, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani - 81 m și Câmpul Grindu - 71 
m. Altitudinea minimă este de 8m, în nordul incintei îndiguite a Brațului Borcea.

4.3.2 Hidrografia 
Rețeaua hidrografică a județului Ialomița cuprinde: 
- ape curgătoare: Dunărea veche (75 km), Brațul Borcea (48 km), Ialomița 

(175 km), Prahova (30 km), Cricovu Sărat, Livezile (7 km), Bisericii (10 km); 
- limane fluviatile: Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16 

km2), Șcheauca (1,07 km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 km2), Sărățuica 
(0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia (0,29 km2), Rogozu (0,26 km2), Ratca, 
Murgeanca, Valea Ciorii, Cătrunești, Hagiești, și altele; 
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- lacuri de luncă: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu; 
- lacuri de albie: Amara (1,68 km2); 
- lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2). 
Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi 

de 2 - 7 m în lunci și 5 - 30 m în cea mai mare parte a județului. Au fost identificate 
resurse de apă termală în zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatură de 400 oC. 

4.3.3 Clima 
Clima județului Ialomița este temperat - continentală caracterizându-se prin 

veri foarte calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ 
mare și prin precipitații în cantități reduse. Durata medie anuală de strălucire a 
soarelui este cuprinsă între 21 și 23 ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 
110; cu cer noros de 123, iar cu cer acoperit 130 zile. 

Temperatura medie anuală a aerului crește de la nord-vest (10,4˚C la 
Armășești), către sud - est (11,1˚C la Fetești). Minima absolută a ajuns până la - 
32,5˚C la Armășești (25 ian.1942), iar maxima absolută până la +44˚C la Amara 
(august 1951), fapt ce determină o amplitudine termică maximă de 76,5˚C. 

Precipitațiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai mici fiind 
repartizate în Lunca Dunării, iar cele mai mari fiind în restul județului. Vânturile au ca 
direcții dominante nord-est, nord, sud-vest și sud, dominante fiind crivățul, austrul, 
băltărețul și suhoveiul. 

Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre fenomenele 
climatice caracteristice se remarcă înghețul, bruma și viscolul, în perioada rece, 
seceta, roua și grindina, în perioadele calde ale anului. 
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4.3.4 Resurse naturale 

Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice (25.000 
ha) și brun - roșcat (1.000 ha), solurile aluviale (36.000 ha.) și solurile sărăturate - 
solonceacuri și solonețuri (800 ha) și altele. Majoritatea solurilor sunt favorabile 
agriculturii constituind una dintre bogățiile județului Ialomița. 

Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de: 
- petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni – Colilia - Grindu; 
- loessul cu o textură foarte fină - Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia; 
- nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor; 
- nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata; 
- izvoare sulfuroase la Ciulnița, Perieți, Amara, Valea Ciorii; 
- izvoare termale - Giurgeni, Amara. 

 
4.3.5 Vegetația și fauna 

Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă. Pe 65% din suprafața sa se 
întâlnesc următoarele tipuri: 

• stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de 
valoare furajeră; 

• silvostepă, în sud - vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia 
Călugărului, Sinești, Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează arborele de stejar 
pufos și brumăriu, cer, gârniță, salcâm; 

• stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea (com. 
Ion Roată), Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești - Popești (com. Sudiți), Ciunga 
(com. Movila) și care cuprind frasinul, părul și mărul pădureț, ulmul, jugastrul, 
păducelul, porumbarul, lemnul câinesc, măceșul, cornul, sângerul; 
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• luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței (Bărcănești,
Speteni, Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca Dunării (Bordușani, 
Săltava, Balaban); 

• lacustră - orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei,
săgeata apei, cucuta de apă, piciorul cocorului; 

• alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului,
păpădie, ceapa ciorii, ghiocel, brebenel etc. 

Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel: 
• animale de stepă și de pădure: popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de

câmp, dihor de stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, șoarecele de câmp, 
nevăstuica, căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele, iar dintre 
reptile menționăm: șarpele rău, șopârla de stepă, șopârla de câmp. S-au mai 
semnalat: bizamul, câinele enot, vrabia spaniolă. Până în 1940 (în vestul județului) și 
1967 (în estul său) a existat dropia, azi dispărută, la fel și spurcaciul dispărut după 
1945; 

• păsări: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul,
turturica, guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea, vrabia, sitarul, lișița, 
rața sălbatică, șoimul dunărean etc.; 

• ihtiofauna este alcătuită din: bibanul, plătică, crap, caracudă, babușcă,
știucă, somn, nisetru, morun etc. 

O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes 
cinegetic, constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă. 

152 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

4.4 Fond funciar 
Patrimoniul funciar al judeţului Ialomița se prezintă astfel: 

Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe – hectare – județul Ialomița 
Modul de 

folosință a 
fondului 
funciar 

Forme de 
proprietate 

Anii 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 
Total 445289 445289 445289 445289 445289 445289 445289 445289 

Proprietate 
privata 368170 366877 373168 373155 371835 372251 371024 371024 

Agricolă 
Total 374477 374178 374356 375023 374885 374812 374495 374495 

Proprietate 
privata 352456 351027 357350 357199 355624 355642 354106 354106 

Arabilă 
Total 351838 351840 351846 351830 351892 352049 352146 352146 

Proprietate 
privata 330647 329355 335939 335054 333676 333886 332442 332442 

Pășuni 
Total 18135 17951 18131 18795 18634 18568 18131 18131 

Proprietate 
privata 17384 17382 17129 17844 17686 17658 17543 17543 

Vii și 
pepiniere 
viticole 

Total 4185 4075 4070 4069 4030 3947 3934 3934 
Proprietate 

privata 4185 4013 4008 4007 3968 3885 3872 3872 
Livezi și 

pepiniere 
pomicole 

Total 319 312 309 329 329 248 284 284 
Proprietate 

privata 240 277 274 294 294 213 249 249 

Terenuri 
neagricole 

total 

Total 70812 71111 70933 70266 70404 70477 70794 70794 
Proprietate 

privata 
15714 15850 15818 15956 16211 16609 16918 16918 

Păduri și 
altă 

vegetație 
forestieră 

Total 26146 26152 26162 26177 26176 26217 26152 26152 
Proprietate 

privata 1590 1593 1879 1992 2111 2154 2159 2159 
Ocupată 
cu ape, 

bălți 

Total 13111 13113 13100 13100 13104 13072 13085 13085 
Proprietate 

privata 1819 1833 1681 1681 1685 2003 2024 2024 
Ocupată Total 16875 17058 16902 16969 16993 17048 17202 17202 
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cu 
construcții 

Proprietate 
privata 10243 10339 10182 10113 10132 10167 10335 10335 

Căi de 
comunicaț

ii și căi 
ferate 

Total 8502 8618 8614 8614 8709 8713 8716 8716 
Proprietate 

privata 625 636 645 727 822 822 822 822 
Terenuri 

degradate 
și 

neproducti
ve 

Total 6178 6170 6155 5406 5422 5427 5639 5639 

Proprietate 
privata 

1437 1449 1431 1443 1461 1463 1578 1578 
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

http://statistici.insse.ro/shop/ 

4.5 Demografia 
Conform datelor finale ale recensământului populației efectuat în anul 2011, 

judetul Ialomița a înregistrat o populație de 274.148 locuitori, din care 134.647 
populație de sex masculin și 139.501 populație de sex feminin. 

Grupe de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 
0-4 ani 15656 7905 7751 
5-9 ani 15704 7995 7709 

10-14 ani 16413 8372 8041 
15-19 ani 15364 7978 7386 
20-24 ani 16249 8671 7578 
25-29 ani 14999 7860 7139 
30-34 ani 18801 9670 9131 
35-39 ani 20875 10804 10071 
40-44 ani 25446 13451 11995 
45-49 ani 13910 7225 6685 
50-54 ani 17003 8829 8174 
55-59 ani 19081 9078 10003 
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60-64 ani 16310 7383 8927 
65-69 ani 12826 5493 7333 
70-74 ani 13376 5495 7881 
75-79 ani 11409 4526 6883 
80-84 ani 6919 2618 4301 

85 ani și peste 3807 1294 2513 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

4.6 Repere economice și ocuparea forței de muncă 
Economia județului Ialomița reflectă caracteristica resurselor de care dispune, 

pe suportul producției agricole dezvoltându-se, în special, industria alimentară. 
Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea 

îngrășămintelor chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne și 
a conservelor de legume, fructe și carne, laptelui și produselor lactate, pâine și 
produse de panificație, în industria confecțiilor, tricotajelor și materialelor de 
construcții, producerea de aparate electronice, mobilă și prelucrarea lemnului, 
producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, lacuri și vopseluri, producție tipografică 
etc. 

Agricultura în județul Ialomița este reprezentată de un sector preponderent 
privat care deține, ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, 
adică 95% din suprafața agricolă a județului. Județul Ialomița produce anual, în 
medie, aproape 900.000 to cereale, 140.000 to plante tehnice, 90.000 to legume etc. 

Dispunând de o largă bază cerealieră și furajeră județul Ialomița are condiții și 
pentru creșterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 
140 mii capete porcine, 125 mii capete ovine și caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 
milioane păsări și altele. 
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Comerțul este preponderent în activitatea agenților economici privați din județ 
și el cuprinde întreaga gamă de produse: industriale, alimentare, nealimentare, 
comercializate en-gros sau en-detail. 

Serviciile prestate în județul Ialomița au crescut ca pondere, s-au diversificat 
ca domenii și au atras forță de muncă disponibilă. Principalele servicii aferente 
consumatorilor se referă la: hoteluri și restaurante, transporturi, intermedieri 
financiare, închirieri de bunuri mobile și imobile, asistență medicală, servicii 
informatice, servicii personale sau pentru întreprinderi, activități recreative etc. 

Sfera serviciilor publice este asigurată în județul Ialomița de societăți 
comerciale și companii /societăți naționale care prestează servicii de interes general. 
Resurse de muncă pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe – Ialomița – mii 
persoane 

Sexe Anii 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 178,7 178 180 182 181,2 180,5 179,6 162,3 
Masculin 93,1 93 93,6 94,6 94,4 94,1 93,9 87,1 
Feminin 85,6 85 86,4 87,4 86,8 86,4 85,7 75,2 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM101A  

4.7 Sănătatea 
Activitatea de ocrotire a sănătății populației din județul Ialomița se desfășoară 

în 4 spitale, precum și Serviciul Județean de Ambulanță și Centrul de Transfuzii 
Ialomița.  
Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, județe și localități, număr – județul 

Ialomița 
Categorii de unități 

sanitare 
Forme de 

proprietate 
Anii 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spitale Proprietate 
publica 4 4 4 4 3 3 4 4 
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Ambulatorii 
integrate spitalului 

Proprietate 
publica 4 4 4 4 3 3 4 4 

Policlinici 

Proprietate 
publica 1 1 : : : : : : 

Proprietate 
privata 2 2 3 : : : : : 

Dispensare 
medicale 

Proprietate 
publica 11 14 15 15 12 12 13 7 

Centre de sănătate 
mintală 

Proprietate 
publica : : : : 1 1 1 1 

Centre medicale de 
specialitate 

Proprietate 
publica : : : : 1 1 1 1 

Proprietate 
privata : : : 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale 
de medicină 

generală 

Proprietate 
publica : : : : 1 1 2 1 

Proprietate 
privata : : : 2 2 2 2 2 

Cabinete medicale 
școlare 

Proprietate 
publica 7 7 6 10 9 9 9 15 

Cabinete medicale 
de familie 

Proprietate 
publica 91 115 117 121 121 119 118 114 

Proprietate 
privata 23 7 3 1 1 1 2 4 

Cabinete 
stomatologice 

Proprietate 
publica 27 26 32 31 38 47 48 47 

Proprietate 
privata 27 25 25 27 26 22 21 20 

Cabinete medicale 
de specialitate 

Proprietate 
publica 9 9 9 11 20 28 42 39 

Proprietate 
privata 33 27 36 40 35 30 24 25 

Farmacii 

Proprietate 
publica 5 5 5 5 4 4 5 5 

Proprietate 
privata 42 50 57 57 59 61 60 55 
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Puncte 
farmaceutice 

Proprietate 
privata 26 28 28 31 30 42 47 46 

Depozite 
farmaceutice 

Proprietate 
privata 1 1 1 1 1 1 1 1 

Creșe Proprietate 
publica 2 2 2 2 2 2 2 : 

Laboratoare 
medicale 

Proprietate 
publica 14 17 18 18 16 17 19 21 

Proprietate 
privata 4 6 7 8 8 7 7 6 

Laboratoare de 
tehnică dentară 

Proprietate 
publica 4 4 4 4 4 4 3 4 

Proprietate 
privata 5 4 6 5 5 6 5 5 

Centre de transfuzie Proprietate 
publica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alte tipuri de 
cabinete medicale 

Proprietate 
publica 7 6 4 1 2 2 2 2 

Proprietate 
privata : : 1 1 1 1 1 1 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
: Lipsă date 
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Paturi în unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare, forme de proprietate, județe și 
localități, număr – județul Ialomița 

Categorii de unități 
sanitare 

Forme de 
proprietate 

Anii 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

În spitale  
(inclusiv în centre de 

sănătate) 
Proprietate 

publică 881 891 891 891 789 789 859 859 

În creșe Proprietate 
publică 44 84 60 60 60 57 59 : 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
: Lipsă date 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SAN101B 
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4.8 Educația 
Unitățile școlare pe categorii de unități școlare, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe, număr – Județul Ialomița 
Categorii de 

unitati scolare 
Forme de 

proprietate 
Anii 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

Total 115 114 125 127 123 92 95 98 
Proprietate 

publica 115 114 125 126 123 92 95 97 
Proprietate 

privata : : : 1 : : : 1 

Grădinițe 
Total 21 21 21 21 20 7 6 8 

Proprietate 
publica 21 21 21 21 20 7 6 8 

Unități școlare din 
învățământul 
preuniversitar 

Total 94 93 104 106 103 85 89 90 
Proprietate 

publica 94 93 104 105 103 85 89 89 
Proprietate 

privata : : : 1 : : : 1 
Școli din 

învatamantul 
primar și 

gimnazial (inclusiv 
învățământul 

special) 

Total 76 75 76 76 75 59 62 62 

Proprietate 
publica 

76 75 76 76 75 59 62 62 
Școli din 

învățământul 
primar și 
gimnazial 

Total 75 74 75 75 74 58 61 61 

Proprietate 
publica 75 74 75 75 74 58 61 61 

Școli din 
învățământul 

special primar și 
gimnazial 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proprietate 
publica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Unități școlare din 
învățământul 

secundar ciclul 2 

Total 17 17 27 29 27 25 26 26 
Proprietate 

publica 17 17 27 28 27 25 26 26 
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Proprietate 
privata : : : 1 : : : : 

Licee-învățământ 
secundar ciclul 2 

Total 17 17 27 29 27 25 26 22 
Proprietate 

publica 17 17 27 28 27 25 26 22 
Proprietate 

privata : : : 1 : : : : 

Licee și colegii 
teoretice 

Total 5 5 4 4 4 4 4 4 
Proprietate 

publica 5 5 4 4 4 4 4 4 

Licee profil tehnic 
Total : : : : : 9 9 8 

Proprietate 
publica : : : : : 9 9 8 

Licee profil 
resurse 

Total : : : : : 6 6 3 
Proprietate 

publica : : : : : 6 6 3 

Licee tehnice - 
total, din care: 

Total 7 7 7 7 7 : : : 
Proprietate 

publica 7 7 7 7 7 : : : 

Licee tehnice 
Total : 5 5 5 5 : : : 

Proprietate 
publica : 5 5 5 5 : : : 

Licee tehnice - 
resurse naturale și 
protecția mediului 

Total : 2 2 2 2 : : : 
Proprietate 

publica : 2 2 2 2 : : : 

Licee agricole 
Total : : 9 9 8 : : : 

Proprietate 
publica : : 9 9 8 : : : 

Licee veterinare 
Total 1 : : : : : : : 

Proprietate 
publica 1 : : : : : : : 

Licee economice 

Total 1 2 3 5 4 : : : 
Proprietate 

publica 1 2 3 4 4 : : : 
Proprietate : : : 1 : : : : 
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privata 

Licee profil 
servicii 

Total : : : : : 3 3 3 
Proprietate 

publica : : : : : 3 3 3 
Școli normale 

(Licee 
pedagogice) 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 
Proprietate 

publica 1 1 1 1 1 1 1 1 

Licee profil artistic 
Total : : : : : 1 1 1 

Proprietate 
publica : : : : : 1 1 1 

Licee de arte 
plastice 

Total 1 1 1 1 1 : : : 
Proprietate 

publica 1 1 1 1 1 : : : 

Seminarii 
teologice 

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 
Proprietate 

publica 1 1 1 1 1 1 1 1 
Licee speciale 

tehnice - total, din 
care: 

Total : : 1 1 1 : 1 1 
Proprietate 

publica : : 1 1 1 : 1 1 

Licee speciale 
tehnice 

Total : : 1 1 1 : : : 
Proprietate 

publica : : 1 1 1 : : : 
Școli din 

învățământul 
profesional-
învățământ 

secundar ciclul 2 

Total : : : : : : : 4 

Proprietate 
publica 

: : : : : : : 4 
Școli 

profesionale-
învățământ 

secundar ciclul 2 

Total : : : : : : : 4 

Proprietate 
publica : : : : : : : 4 

Școli din 
învățământul 

postliceal și de 
maiștri 

Total 1 1 1 1 1 1 1 2 
Proprietate 

publica 1 1 1 1 1 1 1 1 
Proprietate : : : : : : : 1 
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privata 

Școli postliceale 

Total 1 1 1 1 1 1 1 2 
Proprietate 

publica 1 1 1 1 1 1 1 1 
Proprietate 

privata : : : : : : : 1 
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

: Lipsă date 
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Facultăți pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe – număr, Județul 
Ialomița 

Forme de proprietate Anii 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 1 2 2 2 2 2 2 
Proprietate publica 1 : : : : : : 
Proprietate privata : 2 2 2 2 2 2 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
: Lipsă date 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL101E 
 
4.9 Turism 

Turismul în județul Ialomița are următoarele componente: turism balnear, 
agroturism, turism cultural și turism pentru vânătoare și pescuit. 

Baza turistică a județului Ialomița însumează o capacitate de cazare de peste 
6.000 locuri, din care aproape 3.000 de locuri în hoteluri (Select, Paradis, Columbia 
din Slobozia, Compet și Miorița din Fetești, Turist din Țăndărei), peste 600 locuri în 
vile și la motelurile Sinești, Malu și Perla din Amara, 2.430 locuri în unitățile de 
tratament balnear din Amara și 300 locuri în vilele Taberei școlare din Amara. 

Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor sale 
geografice, legate îndeosebi de rețeaua hidrografică, cu salba de lacuri și limane 
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fluviatile, dar și de la poziția de „tranzit” a județului Ialomița spre litoralul românesc al 
Mării Negre. 

Cel mai important obiectiv turistic al județului este stațiunea balneoclimaterică 
Amara, situată la 7 km de Slobozia și 126 km de București, vestită prin nămolul 
sapropelic și apele minerale sulfatate, clorurate și bromurate folosite în tratamentul 
bolilor reumatismale cronice, ale sistemului nervos periferic, în afecțiuni 
posttraumatice ale aparatului locomotor și în boli ginecologice. 

4.10 Elemente de patrimoniu 
Monumente și ansambluri arhitecturale și de artă plastică: 
-Mănăstirea „Sf. Voievozi” sec. XVII - XIX, Biserica „Sf. Voievozi” - zidul din 

incintă (ruine); 
-Școala Agricolă „Iordache Zossima” (1887); 
-Ansamblul conacului și cavoului familiei Zappa - 1857 - Primăria Ion Roată; 
-Conacul Bolomey (1898) - Primăria Cosîmbești; 
-Schitul Balaciu Piteșteanu (1821- 1841) - Mănăstirea Balaciu; 
-Podurile dintre Fetești și Cernavodă (1890 - 1895) - inginer Saligny Anghel; 
-Conacul Marghiloman (1869 - 1874); 
-Conacul Bizu Cantacuzino (jumătatea sec XIX); 
-Cavoul lui Barbu Catargiu, sat Malu, comuna Sf. Gheorghe; 
-Conacul Hagianoff (1899), comuna Manasia; 
-Casa memorială Ionel Perlea, sat Ograda, comuna Bucu; 
-Monumentul și Cimitirul Eroilor în municipiul Slobozia; 
-Bustul lui Matei Basarab (1932), municipiul Slobozia. 
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4.11 Arii protejate în județul Ialomița 
a) Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha;
b) Aria Lacului Amara cu o suprafață de 162 ha;
c) Aria Lacului Natural Strachina cu o suprafață totală- 1000 ha;
d) Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha) și

Bentu Mare (92,33 ha); 
e) Situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care conservă resturi de

cultură materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12 m. 
f) „Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în localitatea

Stelnica, care are o suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90% din arbori sunt din 
specia Stejarul Brumăriu cu vârsta de circa 300 ani.  
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5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 
Comuna Manasia este situată în partea de sud – est a României, în Câmpia 

Română, în vestul județului Ialomița. Suprafața adminsitrativă a comunei este de 
34,76 km², deținând 0,78% din suprafața întregului județ Ialomița.  

Comuna Manasia este situată la intersecția paralelei de 44˚43' latitudine 
nordică cu meridianul de 26˚39' longitudine estică. Lungimea pe direcția nord – sud a 
teritoriului comunei este de 12 km, iar lățimea acestuia variază între 2,8 – 4 km. 

Comuna Manasia este așezată de-a lungul drumului național DN 2 A și 
drumului județean Urziceni – Brăila DJ 203 B. 

Comuna Manasia se învecinează: 
- în partea de nord cu comuna Gârbovi la o distanță de 10 km; 
- în partea de sud cu comuna Bărcănești la o distanță de 5 km; 
- în partea de est cu comunaAlexeni la o distanță de 2 km; 
- în partea de vest cu municipiul Urziceni la o distanță de 3 km. 
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Distanța către municipiile și orașele din județ: 
Slobozia 60 km 
Urziceni 3 km 
Fetești 124 km 
Amara 66 km 
Țăndărei 88 km 
Fierbinți 35 km 
Căzănești 30 km 
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Distanța către principalele orașe ale țării: 
București 61 km 
Ploiești 66 km 
Buzău 56 km 
Constanța 119 km 
Brașov 173 km 
Craiova 295 km 
Tg. Mureș 346 km 
Suceava 380 km 
Iași 333 km 
Cluj Napoca 446 km 
Timișoara 610 km 

Comuna Manasia are o populație de 4.405 locuitori conform Recensământului 
populației și locuințelor din anul 2011, în scădere față de recensământu anterior din 
2002, când se înregistraseră 4.673 locuitori. Comuna este formată doar din satul de 
reședință, Manasia. 

5.2 Cadrul natural 
5.2.1 Relieful 

Teritoriul comunei Manasia face parte din Câmpia Română, situată la 
marginea de sud-vest a Bărăganului Central, anume în Bărăganul Pogoanelor. 
Astfel, partea nordică și centrală a teritoriului comunei Manasia aparțin Bărăganului 
Pogoanelor, iar partea sudică, luncii Ialomița. 

Altitudinea variază între 66,2 m în nordul comunei și 48,5 m în sud. Pe 
teritoriul comunei cea mai ridicată valoare a altitudinii se înregistrează în Movila 
Samuru, situată la 8 km de sat. Tot în vecinătatea acesteia se află și Movila Sârbilor 
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(65,6 m). Câmpurile agricole poartă diferite denumiri: Manasianca, Lanu Pogoanele 
Vechi, Pupezeanca, Alexeanca. 

5.2.2 Hidrografia 
Singura apă curgătoare de pe teritoriul comunei Manasia este râul Ialomița, 

care străbate teritoriul administrativ al comunei pe o lungime de 4,5 km, curgând pe 
la marginea sud – vestică a satului Manasia. Lățimea albiei de curgere este de 40 m, 
iar viteza medie de curgere a apei este de 0,8 m/s. Debitul său multianual este de 46 
m³/s. 

Apele freatice se află la adâncimi cuprinse între 5 – 10 m (chiar 10 – 15 m pe 
o mică porțiune din estul satului) în regiunea centrală și cea nordică a teritoriului și 2
– 5 m în lunca Ialomiței.

5.2.3 Clima 
Componentă a mediului geografic, clima are caracter dinamic. În zona acestei 

comune clima este de tip temperat – continental cu caracter de ariditate. 
Elemente climatologice: 
- temperatura medie anuală a aerului are valoarea de 10,4˚C; 
- umiditatea relativă a aerului este de 72%; 
- cantitatea medie mutianuală de precipitații atmosferice este de 459,9 mm; 
Vânturile caracteristice sunt: Crivățul și Suhoveiul. Se întâlnesc, de 

asemenea, fenomene climatice de iarnă: bruma, chiciura, poleiul, viscolul cât și 
fenomene climatice de vară: furtuni cu grindină. 

5.2.4 Solul 
Solurile teritoriului acestei comune se încadrează claselor molisoluri și soluri 

neevoluate, trunchiate sau desfundate. Molisolurile sunt reprezentate de 
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cernoziomurile cambice tipice, cu textura lutoasă, care sunt extinse pe circa 80% din 
teritoriul administrativ. Însușirile lor fizico – chimice le fac favorabile practicării 
agriculturii fiind bogate în nutrienți. 

5.2.5 Resursele naturale 
Resursele naturale ale comunei sunt formate din depozitele de loess cu o 

textură foarte fină, bogat în rezerve de substanțe nutritive, fiind cunoscut ca solul cu 
fertilitatea cea mai ridicată pentru cultura plantelor cerealiere. 

5.2.6 Flora și fauna 
Flora specifică zonei este formată din păducel, măceș, porumbar, salcie, plop. 

Fauna existentă cuprinde animale și păsări de stepă și de luncă: iepure de câmp, 
nevăstuica, vulpea, viezurele, prepelița, potârnichea, prigoria, ciocârlia, vrabia, 
graurul, turturica, guguștiucul, fazanul etc.  

5.3 Scurt istoric 
În perioadele istorice vechi, Câmpia Bărăganului era foarte puțin populată. 

Așa cum arăta academicianul V. Mihalescu în 1924, „Bărăganul era un ținut cu 
așezări puține, cu populație rară, foarte puțin cultivat, dar bogat în pășuni”. Chiar 
denumirea râului Ialomița, provine din slavul „iavolnița”, adică „râul din ținutul pustiu” 
(C.C.Giurgescu, D.C. Giurgescu, 1975). 

Extinderea suprafețelor cultivate, mai ales după Tratatul de la Adrianopol din 
1829, determina sporirea numărului de locuitori. Pe Valea Ialomiței însă, așezările au 
fost ceva mai numeroase acum două secole și jumătate. Chiar și din perioadele 
istorice mai vechi, s-au făcut descoperiri în apropiere de Manasia, la Crăsani, 
Coșereni și Urziceni. 
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În lucrarea lui Friedich Wilhelm von Bauer publicată în 1778 în Germania 
intitulată „Memoires Historiques et Geographiques Sur la Valachie” erau menționate 
satele Manasia („village avec une eglise” – trad. sat cu o biserică) și Uluizy (Uluiți – 
„village avec deux eglises et une maisone de Boyard de pieres a cote du precedent” 
– trad. sat cu două biserici și o casă boierească de piatră alături de precedentul,
adică Manasia). Iată o primă menționare a satului Manasia (vatra veche). 

Satul Manasia este consemnat și într-o descriere germană (Bescheuibung) a 
Țării Românești alcătuită în anul 1790 de ofițeri topografi austrieci. Aici se spunea 
despre Manasia că este așezată „într-o vâlcea”. 

Fragment din Harta austriacă Specht care localizează la 1790 – 1791 satele 
Răcorești („Rukurest”), Uluiși („Oloieza”) și Manasia („Manasia”) 
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Pe „Harta județului Ialomița” din 1827 (harta manuscrisă color păstrată la 
Biblioteca Academiei Române) sunt menționate satele Manasia, Răcorești  și Uluiți. 
În documentul din 8 iulie 1831 întocmit de Ispravnicia județului Ialomița menționate 
erau doar satele Uluiți (22 familii) și Manasia (64 familii). De asemenea, în 
Cartagrafia întocmită de Subocârmuirea plăsii Câmpului la 8 august 1837 apăreau tot 
satele Manasia și Uluiți. 

În anul 1838, în „Planul moșiei Uluiți din județul Ialomiții a Dlui Efrem 
Obrenovici” apare „biserica Manasii”, lucru susținut și de Harta Rusă unde apare 
Manasia (Manasiea) cu 50 gospodării. 

Totodată, în lucrarea apărută în 1840 „Însemnare alfabetică a orașelor și 
satelor a tot Principatului Valahiei cu arătarea județelor și a plășilor sau a plaiurilor” 
sunt menționate tot satele Manasia și Uluiți. 

Pe „Charta României Meridionale” întocmită în 1855 – 1857 sub conducerea 
mareșalului austriac Fligely și publicată în 1864 la ordinul lui Al.I.Cuza, nu apare 
menționat decât satul Manasia (Manasiea), Uluiți și Răcorești fiind dezafectate, 
locuitorii acestor sate mutându-se în Manasia. 

Un document interesant și foarte util este intitulat „Plan topograf – economic al 
moșiei Manasia 1868”, compusă din trupurile Gârbovi, Uluiți, Manasia, Bărcănești și 
altele din județul Ialomița, proprietatea Principelui Domnitor al Serbiei, Milan M. 
Obrenovici IV, un plan manuscris colorat, pe care redarea distanțelor se face în 
„stânjeni Șerban Vodă”. 
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Plan Topograf-economicu al moșiei Manasia compusă din trupurile Gârbovi, Uluiți, 
Manasia, Bărcănești și altele din Județul Ialomița, proprietatea Principelui Domnitor al 

Serbiei Milan Obrenovici” din 1868 (Biblioteca Academiei Române, p.174) 

În anul 1868, vecinii moșiei Manasia erau: în vest moșia Speteni, moșia 
Urziceni și moșia Apostoleanca, în sud moșia Drăgoești, iar în est moșia Stoenești și 
moșia Pupezeni. Lungimea moșiei Manasia era de 214 stânjeni, ea având 14 – 24 
stânjeni lățime. 

Analizând însă comparativ cele două planuri (1838 și 1868) și luând în 
considerație argumente de ordin geografic, se observă că de fapt pe ambele planuri 
este reprezentată trama stradală a noului amplasament a satului Manasia. Planul din 
1868 este de fapt vatra nouă a Manasiei, unde sunt trasate noile ulițe drepte, ca și 
parcelările dintre acestea pentru gospodării. Abia în 1868 se observă aranjarea 
caselor sătenilor. 
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În perioada 1775 – 1839 familia domnitorului Alexandru Vodă Ipsilanti deține 
moșia Uluiți – Manasia, până când o vinde Principelui Efrem Obrenovici. 

În anul 1839 principele sârb Efrem Obrenovici cumpără moșia de la domnitorul 
Munteniei și Moldovei, Alexandru Vodă Ipsilanti și devine astfel proprietarul comunei 
Manasia. Principele va locui aici până la jumătatea secolului al XIX-lea împreună cu 
familia. 

„Principele Efrem Obrenovici, bun organizator, este cel care crează textural și 
structural intravilanul actual al Manasiei, între râul Ialomița la sud și drumul Urziceni – 
Slobozia la nord”. (Corneliu Ion Stan, Sorin Grecu – „Manasia (Ialomița) Contribuții 
monografice”, Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2003, p. 42). 

 Această nouă vatră organizată sistematic a determinat strămutarea aici a 
gospodăriilor așezate neorganizat în vechea vatră menționată pe harta lui Specht 
(1790 – 1791) aflată puțin spre vest față de cea actuală. Cimitirul este singura locație 
care a aparținut atât vechii cât și noii vetre a satului Manasia. 

Această acțiune de creare a vetrei noi (actuale) a satului Manasia era în 
concordanță cu acțiunea de aliniere a satelor din perioada regulamentară. În baza 
art. 140 din Regulamentul Organic, proprietarul răspundea de întocmirea vetrei 
sătești. Chiar Vornicia din Lăuntru a Țării Românești, în 1831, cerea ca sătenii să-și 
clădească casele cu prilejul „înnoirii” dar mai ales cel al construirii din nou, căutând 
să fie pe linie dreaptă, cu ulițe largi la mijloc. Lângă biserică trebuiau construite 
„casele de sfat”, „casele de școală” și „magaziile de rezervă”. Alinierea Manasiei era 
executată în 1838. 

Piațeta păstrată de principele Efrem Obrenovici în fața bisericii a favorizat aici 
amplasarea primăriei și a monumentului eroilor. 

În anul 1842 principele Efrem Obrenovici construiește Biserica „Înălțarea 
Domnului”, declarată astăzi monument istoric.  
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Principele „nu tolera hoția, pârâtul și minciuna, cunoștea pe toată lumea, în 
special bărbații, stătea de vorbă cu toți, îi întreba de păsurile lor și lua hotărâri cum e 
bine; avea caracter și îi atrăgea atenția omului în față”, locuitorii adresându-i-se cu 
titulatura de „Măria Ta”; a zidit o magazie de cereale și a plantat 4 platani aduși din 
Serbia (însemnări ale pr. Marinescu, Arhiva Parohiei Manasia). 

Efrem Obrenovici a încetat din viață la Manasia în ziua de 10 septembrie 
1856, fiind înmormântat în biserica pe care a ctitorit-o. Moșia trece în proprietatea 
fiului său Milos, iar apoi a nepotului Milan Obrenovici. Soția principelui Efrem 
încredințează administrarea moșiei și a curții lui Milenco Dimetrievici (denumit de 
săteni domnul Milincu). După revenirea Obrenovicilor pe tronul Serbiei, soția 
principelui strămută osemintele soțului în Belgrad (1863). 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, moșia Manasia trece în proprietatea familiei 
Hagianoff, de origine bulgară fiind vândută acestuia de către moștenitorii principelui 
sârb.  Ion Hagianoff va locui aici împreună cu soția sa, Marie-Claire Hagianoff și fiul 
lor, Nicolae. 

Între anii 1879 – 1949, moșia Manasia s-a aflat sub influența și proprietatea 
familiei Hagianoff reprezentată prin Ion și Nicolae Hagianoff, respectiv tatăl și fiul, 
care sporesc zestrea edilitară și economică a comunei.  

Între anii 1899 – 1900 Ion Hagianoff construiește un frumos conac, după 
planurile unui architect elvețian, în stil eclectic cu elemente de Art Noveau, o cramă, 
iar ulterior trece și la construirea unei fabrici de cărămizi și țigle, una din primele din 
Vechiul Regat Român. Tot el a construit înaintea primului război mondial un pod de 
piatră peste râul Ialomița care, în anul 1918 a fost distrus de trupele germane în 
retragere. Familia Hagianoff a introdus și primele elemente de agrotehnică în 
agricultura zonei - o garnitură pentru arat adusă din Anglia. În anul 1906, Ion 
Hagianoff avea o moșie de 3.449 ha din care 2.581 ha în comuna Manasia și 868 ha 
în comuna Gârbovi. 
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Conacul Hagianoff 

De asemenea, Nicolae Hagianoff a ajutat comuna Manasia prin furnizarea 
gratuită de cărămidă și alte materiale de construcție pentru ridicarea primăriei, 
monumentului eroilor, școlii, hanului, a ajutat biserica, a adus utilaje agricole (mai 
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ales că făcuse Facultatea de Agronomie la Grenoble). Cu banii săi a construit case 
pentru văduvele din primul război mondial. A dotat căminul cultural cu cărți, aparat de 
cinema, radio etc. 

Moșia Hagianoff a fost expropriată în mare parte în anii 1921 și 1945 odată cu 
marile reforme agrare. Ultima porțiune de pământ a deținut-o Nicolae Hagianoff, 
până în anul 1949, când părăsește definitiv comuna.  

Locuitorii comunei Manasia au participat la principalele evenimente din 
ultimele două secole (Războiul de Independență, Răscoala de la 1888, cele două 
războaie mondiale). Între anii 1916 – 1918 comuna s-a aflat sub ocupație germană. 

În anul 1919 – după moartea lui Ion Hagianoff, Fabrica de cărămidă trece în 
proprietatea lui Nicolae Hagianoff, fiul acestuia. 

În anul 1923 se construiește școala veche din Manasia care poartă numele lui 
Nicolae Hagianoff până în 1938. În perioada 1944 – 1947, școala poartă numele 
mamei sale, Claire Hagianoff. 

În anul 1926 Nicolae Hagianoff se asociază cu Ferdinand Koska, proprietarul 
unei fabrici similare din București, astfel încât produsele fabricii din Manasia să fie 
desfăcute în depozitele din București ale lui Koska. 

În anul 1927 Fabrica de cărămidă este legată prin cale ferată proprie de gara 
CFR Urziceni. 

În anul 1934 se construiște primăria nouă, cea veche fiind construită în 1884. 
În anul 1935 Fabrica de cărămizi și țigle din Manasia se transformă la 1 

decembrie în societate pe acțiuni sub denumirea Fabrica de Cărămizi și Țigle Nicolae 
Hagianoff & Ferdinand Koska SA. 

În anul 1937 se construiește Monumentul eroilor căzuți în primul război 
mondial, plătit în întregime de către Nicolae Hagianoff. 

În anul 1938 se înregistrează producția cea mai mare a fabricii înainte de 
naționalizare: 11,5 milioane bucăți de cărămizi, coame, diverse ornamente pentru 
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casele țărănești – între care și renumitul cocoș care se amplasa pe acoperiș, un 
simbol al fabricii. 

În anul 1939 a fost proiectată extinderea la nord de calea ferată Urziceni – 
Slobozia a satului Manasia, gospodăriile extinzându-se aici mai ales după 1945, 
creându-se „satul nou”. 

În anul 1945 – prin retragerea definitivă a unor acționari, denumirea fabricii a 
devenit Fabrica de Cărămizi și Țigle din Urziceni S.A. Proprietarul renunță la 
administrarea ei după cooptarea unor noi acționari. 

La 11 iunie 1948, fabrica este naționalizată, fiind încadrată Centralei 
Industriale a Ceramicii și Materialelor de Construcție din București. 

După 1950 s-au efectuat multe schimbări în comună: modernizări de drumuri, 
înființarea unei secții industriale și agroalimentare, electrificarea, extinderea fondului 
locativ, construirea unui local nou de școala etc. 

În anul 1969 fabrica este definitiv închisă după ce a funcționat pe vechiul 
amplasament stabilit de Ion Hagianoff, producția fiind mutată pe noul amplasament 
din partea de nord – est a municipiului Urziceni. 

Sursa: http://www.domeniulmanasia.ro/istoric 
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5.4 Personalități 
Ion Hagianoff - fost ministru de externe al 

Bulgariei, refugiat în comuna Manasia din 
motive politice cumpără în anul 1879 domeniul 
Manasia de la descendenții lui Efrem 
Obrenovici, iar douăzeci de ani mai târziu 
construiește actualul conac, după planurile unui 
architect elvețian și amenajează aici un vast 
parc, cu numeroase specii de arbori.  

După instaurarea regimului comunist 
ansamblul a fost confiscat, aflându-se câteva 
decenii în proprietatea I.A.S. Borănești, 
respectiv I.A.S Urziceni și găzduind o perioadă 
grădinița localității, conacul Hagianoff ajunge în 
anii ce urmează Revoluției din 1989 într-o stare 

de degradare avansată și necesită lucrări ample de consolidare și restaurare. După o 
lungă perioadă în care nu s-a făcut nimic, în anul 2006, Ariadna Avram, acționar unic 
al societății Dall Arte, achiziționează domeniul și deschide astfel un nou capitol în 
istoria locului, un capitol a cărei acțiune se concentrează în jurul respectului față de 
istorie și patrimoniu. 

Din punct de vedere architectural, conacul eclectic construit în urmă cu mai 
bine de un secol este alcătuit din subsol, parter, etaj și pod, având fațada principală 
încadrată de două corpuri decroșate: unul spre nord, cu o siluetă elegantă și unul 
masiv către sud, ambele adăpostind scări de acces către nivelurile superioare ale 
clădirii. Cu o suprafață la sol extrem de generoasă, de 580 m², clădirea a fost 
construită în întregime din cărămidă, având la origini plafoanele din lemn. 

181 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

 
 Pornind cu gândul de a transforma proprietatea într-un centru de evenimente, 
noul proprietar a acordat o atenție deosebită păstrării tuturor elementelor valoroase 
pentru a reda cât mai fidel atmosfera aparte a locului. Un prim pas deosebit de 
important al proiectului a fost consolidarea clădirii, care prin intermediul unui sistem 
de descărcare perimetrală a sarcinilor a permis crearea unor încăperi deosebit de 
spațioase, fără să fie întrerupte de stâlpi centrali. Totodată, pentru a menține 
plafoanele existente, s-a turnat o placă de beton peste ele, salvând astfel de la 
dispariție frumoasele picturi care le decorează. Cum noua funcțiune  necesita 
amenajarea unei bucătării după cele mai înalte standarde din domeniu, aceasta a 
fost construită în subteran, într-un loc adiacent conacului, evitând astfel modificări ale 
compartimentării inițiale. 
 În ceea ce privește componentele artistice, lucrările de la Manasia 
recuperează întreaga decorație originală, fie prin restaurare acolo unde a fost posibil, 
fie prin refacere acolo unde degradările erau ireversibile. La exterior s-a recondiționat 
tâmplăria ferestrelor și ușilor, s-a refăcut brâul de cărămidă care încadrează golurile 
din fațadă și s-au refăcut după mulaje consolele decorative ale balconului, în timp ce 
la interior s-au restaurat toate stucaturile, coloanele, tavanele casetate și vitraliile. 
Imaginea este completată de o serie de piese de mobilier și corpuri de iluminat, 
achiziționate din anticariate și atent alese pentru a crea o atmosferă autentică, 
dominată de fast și eleganță. Mai mult, colecția impresionantă de picturi, printre care 
se numără lucrări de artă românească interbelică cu tematică rurală și o parte dintre 
lucrările ce alcătuiesc Colecția Fundației Löwendal (fundație înființată de proprietara 
clădirii în anul 2010 în memoria bunicului ei, pictorul român de origine ruso – daneză 
George Löwendal) îmbogățește experiența culturală pe care locația o oferă. 
 Parterul adăpostește un hol, barul, sufrageria și un salon cu un pian alb pentru 
concerte, de unde se poate ieși pe o terasă amplă, în timp ce la etaj se găsesc sala 
de conferință, biblioteca și salonul oriental. Vechiul pod a beneficiat la rândul lui de 
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intervenții de restaurare, șarpanta degradată fiind înlocuită, iar spațiul transformat înt-
o mansardă amenajată pentru spectacole, intitulată sugestiv La Sale de Theatre. 

Interior salon Conacul Hagianoff 
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Golurile largi ale conacului inundă interiorul cu lumină și permit priveliști 
spectaculoase asupra parcului din vecinătate, dominat de platani și castani cu o 
vechime de peste un secol. Incinta care delimită parcul păstrează 3 laturi, dintre care 
una este dublată spre interior de vechile anexe și de crama construită cu cărămidă 
produsă în fabrica pe care Hagianoff a înființat-o pe aceste meleaguri. Având un 
spațiu pentru degustare și unul pentru depozitare, crama comunică cu conacul prin 
intermediul unei tunel subteran, având în total o suprafață de aproximativ 2000 m². 

Crama Conacului Hagianoff 
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În cadrul ansamblului de la Manasia, a cărui suprafață totală de teren 
depășește două hectare, 16.500 m² au fost rezervați parcului natural unde 
promenade, brunch-ul, locurile de joacă pentru copii, dar și alte evenimente de 
anvergură sunt deja consacrate aici. 

Conacul Hagianoff 
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5.5 Elemente de patrimoniu 
Comuna Manasia are înscrise în patrimoniul național următoarele monumente 

istorice: 
Poziția* Cod LMI* Denumire Localitate Adresa Datare 

167 IL-II-m-B-14142 Casa Ion Stanciu 

sa
t M

an
as

ia
, c

om
un

a 
M

an
as

ia
 

Str. 11, nr. 
532 

Sec. 
XX 

168 IL-II-m-B-14143 Casa cu prăvălie 
Ion Negrea 

Str. 11, nr. 
613 

1938 

169 IL-II-a-A–14146 Ansamblul 
Conacului 
Hagianoff 

Str. 3, nr. 160 1899 

170 IL-II-m-A-
14146.01 

Conac Str. 3, nr. 160 1899 

171 IL-II-m-A-
14146.02 

Cramă Str. 3, nr. 160 1899 

172 IL-II-m-A-
14146.03 

Parc Str. 3, nr. 160 1899 

173 IL-II-m-A-14144 Biserica „Înălțarea 
Domnului” cu 

mormântul 
ctitorului Efrem 

Obrenovici 

Str. 4, nr. 203 1842 – 
1852 

174 IL-II-m-B-14145 Primăria Str. 4, nr. 222 1934 
*Poziția din Lista monumentelor istorice – 2010
Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor: 

I. Monumente de arheologie 
II. Monumente arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale si funerare

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii: 
- Categoria A - monumente de interes naţional 
- Categoria B - monumente de interes local 

Codul LMI – cod propriu cu următoarea structură: 
-Sigla alfabetică a judeţului în care se află 
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-Grupa valorică în care a fost încadrat: A, respectiv B 
-Categoria căruia îi aparţine, I,II,III sau IV 

-Numărul curent în cadrul fiecărei categorii 
Sursa:www.cultura.ro 

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 
Institutul Național al Patrimoniului 

5.6 Manasia în imagini 

Primăria Comunei Manasia 
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Grădinița cu Program Normal Manasia 
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Casa Ion Stanciu 
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Sală de sport Manasia 
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Școala Gimnazială Manasia 
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Biserica „Înălțarea Domnului” 
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Parc comunal 
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6.1 Fondul funciar 
Suprafața fondului funciar al comunei Manasia, conform datelor statistice din 

Baza de date Tempo-Online a Institutului Național de Statistică: 
Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe județe și localități 

Modul de folosință 
pentru suprafața 

agricolă 
Forme de 

proprietate Județe Localități 
Ani 

2012 2013 2014 
UM: Ha 

Total Total 

Ialomița Manasia 

3474 3474 3474 
Proprietate privată 3122 3117 3117 

Agricolă Total 2943 2943 2943 
Proprietate privată 2937 2932 2932 

Arabilă Total 2709 2747 2747 
Proprietate privată 2703 2736 2736 

Pășuni Total 168 130 130 
Proprietate privată 168 130 130 

Vii și pepiniere 
viticole 

Total 66 66 66 
Proprietate privată 66 66 66 

Terenuri neagricole 
total 

Total 531 531 531 
Proprietate privată 185 185 185 

Păduri și altă 
vegetație forestieră 

Total 9 9 9 
Proprietate privată 3 3 3 

Ocupată cu ape, 
bălți Total 54 54 54 

Ocupată cu 
construcții 

Total 241 241 241 
Proprietate privată 149 149 149 

Căi de comunicații 
și căi ferate 

Total 176 176 176 
Proprietate privată 7 7 7 

Terenuri degradate 
și neproductive 

Total 51 51 51 
Proprietate privată 26 26 26 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 
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6.2 Populația 
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Manasia se 

ridică la 4.405 locuitori, în scădere față de numărul populației care se înregistra în anul 
2002, respectiv 4.673 locuitori.  

Structura populației pe sexe 
Ambele sexe 4405 

Masculin 2136 
Feminin 2269 

Structura populației pe grupe de vârstă 
Grupe de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 

0-4 ani 223 124 99 
5-9 ani 234 127 107 

10-14 ani 251 120 131 
15-19 ani 225 112 131 
20-24 ani 235 123 112 
25-29 ani 241 111 130 
30-34 ani 323 164 159 
35-39 ani 332 176 156 
40-44 ani 445 232 213 
45-49 ani 217 118 99 
50-54 ani 296 150 146 
55-59 ani 307 156 151 
60-64 ani 245 106 139 
65-69 ani 218 100 118 
70-74 ani 208 83 125 
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75-79 ani 223 74 149 
80-84 ani 112 38 74 

85 ani și peste 70 22 48 
Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

Tabel 3 – Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă – județe, municipii, orașe și comune 

Structura populației după etnie – număr locuitori 
Români 3998 

Romi 168 
Germani * 

Informație nedisponibilă¹⁾ 238 
* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
¹⁾ Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la etnie 

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
Tabel 8 – Populația stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune 

Structura populației după religie – număr locuitori 
Ortodoxă 4149 

Penticostală¹⁾ 15 
Adventiști de ziua a șaptea * 

Martorii lui Iehova * 
Evanghelică²⁾ * 

Informație nedisponibilă** 238 
¹⁾ Penticostală (Biserica lui Dumnezeu Apostolică) 
²⁾ Evanghelică (Biserica Evanghelică Română) 
* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
**Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la apartenența confesională 

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
Tabel 13 – Populația stabilă după religie – județe, municipii, orașe, comune 
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Numărul gospodăriilor și al locuințelor  

Numărul gospodăriilor  1489 

Numărul locuințelor 1307 

 
Evoluția autorizațiilor de construire emise în perioada 2009 – 2015 

 
Autorizații 

emise 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
14 7 10 14 6 7 6 

Notă: toate construcțiile au fost realizate în regie proprie 
 

6.3 Economie 
Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în 

comună este fondul funciar agricol, funcția dominantă în profilul economico – social al 
comunei fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală 
și creșterea animalelor. Agricultura este sectorul de activitate care concentrează 
ponderea cea mai mare din populația activă a comunei Manasia. 

Pe lângă sectorul agricol, activitatea economică este susținută și de alte unități 
economice care se ocupă cu comerțul de produse alimentare și nealimentare, 
fabricarea mobilierului, confecționarea de mase plastice pentru construcții, materiale 
de construcții, fabricarea altor produse din minerale nemetalice (ex.: fabricarea de 
materiale minerale izolatoare: vată minerală, azbest și alte produse similare, izolanți 
fonici sau absorbanți fonici etc.), precum și comerț cu carburanți. 
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6.3.1 Agricultură 
Datorită climatului și potențialului productiv mare al solurilor, în comuna 

Manasia activitatea de bază a locuitorilor este agricultura, bazată în special pe 
cultivarea cerealelor, a legumelor și creșterea animalelor. 

6.3.1.1 Cultura plantelor 
Culturile agricole reprezintă o caracteristică principală a comunei Manasia. 

Productivitatea acestui sector este strâns corelată cu fragmentarea proprietăților care 
determină o agricultură de tip tradițional cu un număr mare de exploatări de subzistență 
sau de semi-subzistență.  

Plantele din cultura mare dețin o pondere semnificativă din suprafețele cultivate 
în comuna Manasia, media principalelor culturi în perioada 2011 – 2015 fiind de 837,29 
ha porumb, 834,70 ha grâu și 506,37 ha floarea – soarelui. 

Plante 
cultivate 

Suprafața cultivată (ha) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Porumb 764,81 897,60 876,00 869,41 778,66 
Grâu 884,47 850,17 712,00 828,41 898,45 
Floarea 
soarelui 

371,95 555,00 475,95 472,80 656,16 

Orz 0 92,34 96,00 103,25 117,18 
Rapiță 0 68,05 0 156,97 14,40 
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Din punct de vedere al utilajelor folosite în sectorul agricol, comuna Manasia 
are un parc agricol care cuprinde: 

Denumire utilaj Număr 
Tractoare U445 – 45 cp 2 
Tractoare U650 M – U 683 MDT 65 cp 20 
Tractoare U 651 M – 65 cp 1 
Tractoare John Deer 81 – 120 cp 1 
Tractoare John Deer 121 – 200 cp 1 
Combine păioase 3 
Pluguri 12 
Grape cu discuri 9 
Semănători păioase 7 
Semănători prășitoare 3 
Prese de balotat 4 
Remorci Tractor 10 

6.3.1.2 Creșterea animalelor 
Una din ocupaţiile principale ale locuitorilor este creşterea animalelor. În 

perioada 2011 – 2015 efectivul de animale înregistrat în gospodării a fost următorul: 

Animale Număr capete animale 
2011 2012 2013 2014 2015 

Bovine 320 315 305 310 315 
Ovine 730 710 748 950 1260 
Caprine 160 180 180 250 600 
Cabaline 68 65 60 55 50 
Porcine 680 750 840 750 850 
Păsări în gospodării 7.000 6.500 6.000 5.000 5.500 
Păsări în ferme 2.140.000 2.897.400 3.150.000 3.200.000 3.100.000 
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Familii de albine 160 160 160 150 140 
Iepuri de casă 100 110 120 115 105 

 
Pe raza comunei se funcționează 4 ferme de creștere a păsărilor, acestea 

înregistrând în medie, în ultimii 5 ani, un efectiv de 2.897.480 capete. 
Serviciile medicale veterinare sunt asigurate de un medic și un tehnician 

veterinar în cadrul dispensarului veterinar din comuna Manasia. Comuna nu dispune 
de un punct farmaceutic de uz veterinar. 

 
6.3.1.3 Legumicultură 
 Cultura legumelor este una din îndeletnicirile locuitorilor comunei Manasia, 
ocupțnd la nivelul anului 2015 o suprafață de 46 ha. Legumicultura, față de celelalte 
sectoare ale producției vegetale, prezintă unele caracteristici: ocupă suprafețe relativ 
restrânse, dar se practică pe terenurile cele mai bune calitativ, iar majoritatea speciilor 
legumicole au un potențial productiv mare (tomate, cartofi, castraveți, ardei, fasole 
etc.). La nivelul comunei Manasia populația acordă un interes deosebit culturilor de 
legume atât pentru consumul propriu, cât și pentru comercializare.  
 

Legume Suprafețe cultivate (ha) 
2011 2012 2013 2014 2015 

Tomate : : : 22 19 
Varză 3 : : 6 3 
Cartofi 7 8 7 9 9 
Ardei : : : 2 4 
Castraveți 3 : : 3 3 
Fasole 1 : : 2 2 
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Mazăre 63 62 55 63,10 31,10 
Vinete : : : 3 2 
Conopidă 1 : : 1 1 

Date furnizate de Registrul Agricol – Primăria Comunei Manasia 
: Lipsă date 

6.3.1.4 Viticultură 
În prezent, pe raza comunei Manasia sunt cultivate 66 ha de viță de vie hibridă. 

Aceasta se cultivă în gospodării și pe câmp doar pentru consumul propriu. 

6.3.1.5 Pomicultură 
În comuna Manasia sectorul pomicol nu este dezvoltat, neexistând suprafețe 

cultivate cu pomi fructiferi, aceștia găsindu-se doar în gospodăriile localnicilor pentru 
consumul propriu. 

6.3.1.6 Piscicultură 
În comuna Manasia acest sector al agriculturii nu este dezvoltat. Pe teritoriul 

comunei există o suprafață de 4,48 ha luciu de apă în proprietate privată, însă nu a 
fost efectuată nici o investiție în dezvoltarea pisciculturii. 

6.3.1.7 Silvicultură 
Conform datelor statistice prezentate la punctul 6.1 Fondul funciar, în comuna 

Manasia se regăsește o suprafață de 9 ha de vegetație forestieră, din care 3 ha sunt 
în proprietate privată. 
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6.3.2 Mediul de afaceri local 
Activitatea economică este reprezentată de câteva unități economice care 

angajează o parte din populația activă a comunei, fiind axată pe activități de comerț, 
fabricarea mobilierului, construcții și sectoare adiacente, confecționarea textilelor, 
cultivarea cerealelor și creșterea păsărilor etc.  

Lista întreprinzătorilor economici 
Nr. 
Crt. 

Denumire Domeniu de activitate 

1 SC MG COM SRL Fabricarea de mobilier 
2 SC DIVA MOB SRL Producția mobilierului pentru birou 
3 SC DECOR SRL Producția mobilierului pentru bucătării 
4 SC NOSMAS PROD COM SRL Productia mobilierului pentru birou și 

magazine 
5 SC IMEX ALEXANDER SRL Comerț alimentar și nealimentar 
6 SC COMTEG IMPEX SRL Comerț cu produse alimentare 
7 SC KENDO COM SRL 
8 SC GENERAL CRIS SRL 
9 SC PERLA SERVICOM SRL 

10 SC GEOCAR SRL 
11 SC MIRUMAR REBEL SRL 
12 SC VICOS MERCANTO SRL 
13 I.I. PINGUIN (Barbu Marian) 
14 SC CADANCA SRL 
15 SC DMV IMPEX SRL 
16 SC ELPAMI COM SRL 
17 SC EMMGEVAL SRL Comerț cu produse alimentare, 

băuturi și tutun 18 SC VICTOR SRL 
19 SC EMI-FRUCT SRL 
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20 SC ELECTRIC COMPANY Comert cu amanuntul al mobile, 
articole de iluminat, articole de uz 
casnic 

21 SC VER AGRO LACTA SRL Comert cu amanuntul al altor produse 
alimentare 

22 SC RAI DISTRIBUTION Intermedieri in comertul cu produsele 
alimentare, bauturi si tutun 

23 SC BULIGA IMPEX SRL Alimentație publică 
24 
25 SC ELECTRIC COMPANY SRL Instalații electrice, sanitare, termice și 

magazin 
26 SC HETMA INTERNATIONAL Lucrari de instalatii sanitare, de 

incalzire si de aer conditionat 
27 NFA FLORIDA HOLDING Lucrari de constructii a drumurilor si 

autostrazilor 
28 SC GRUP HERACLE SRL Lucrari de constructii a cladirilor 
29 SC ASA CONS ROMANIA SRL Constructii de clădiri și lucrări de 

geniu 
30 SC MARY-SAN CONSTRUCT SRL Lucrari de constructii a drumurilor si 

autostrazilor 
31 SC REAL INVEST CONSTRUCT 

SRL 
Constructii de autostrazi, drumuri, 
aerodroame si baze sportive 

32 SC MARTPLAST SRL Fabricarea articolelor din material 
plastic pentru constructii 

33 SC UI MASE PLASTICE Fabricarea de articole conf. din textile 
34 SC MADISON SRL Fabricarea articole de imbracaminte 
35 SC DOR MARY SERV SRL Fabricarea produselor pentru hrana 

animalelor de ferma 
36 SC SEVEN GRUP SRL Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 
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37 SC LINDA FARM SRL Comercializarea produselor 
farmaceutice 

38 SC KRISIA FARM SRL Comercializarea produselor 
farmaceutice 

39 SC FERMA MANASIA SRL Cresterea pasarilor 
40 SC AVICOLA MANASIA SRL 
41 SC ALCREV PROD COM SRL 
42 SC AVICOLA FOCSANI SRL 
43 SC COMBIAL SA Fabricarea preparatelor pentru hrana 

animalelor de ferma 
44 SC SAM MEAT INDUSTRY SRL Prelucrarea si conservarea cărnii de 

pasăre 
45 SC MIS LORD SRL Comert cu ridicata al deseurilor si 

resturilor 
46 I.I. COSTACHE GRIGORAS Bar 
47 I.I. BARBU MIHAIL 
48 SC CRIS&CHEERS SRL 
49 SC ALIMAR SRL Cafenele si baruri 
50 SC AGROMAN COM SRL Cultivarea cerealelor 
51 SC SILVA GROUP DIVIZIA 

AGRICOLA 
52 SC RALU PROD SRL 
53 SC GALAXY AGRI PRODUCTION 

SA 
Cultivarea tutunului 

54 SC GRID SRL Alte mijloace de cazare 
55 SC DRAGNA CONSTRUCT SRL Lucrări de instalații tehnico-sanitare 
56 SC PETROCOM 22 SRL Produse petroliere 
57 SC GEO&ADI COMPANY SRL Comerț cu ridicată al deșeurilor și 

resturilor 
58 SC ADIGEL COMPANY SRL Comerț cu deșeuri și resturi 
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59 SC PRIMA SANSA SRL Colectarea deseurilor nepericuloase 
60 I.I. IONITA GHEORGHE Vulcanizare 
61 SC RADULESCU RGL OYL SRL Comerț cu ridicata al combustibililor 
62 SC A&F TRANS OYL COM SRL 
63 SC DALL-ARTE SRL Activități de organizare a expozițiilor, 

târgurilor și congreselor 
64 SC AGRI TERENURI Cumpărarea și vânzarea de bunuri 

imobiliare proprii 
65 SC CYTY TRANS SRL Transporturi rutiere de mărfuri 
66 SC REGIOM TRANS SRL 
67 SC TRANSBUS VIOMAR SRL Alte transporturi terestre de calatori 

pe baza de grafic 
68 SC ACCES TRADING IFN SRL Alte activități de creditare (casa de 

amanet) 
69 SC CALITA CONSULTING Activități de consultanta pentru 

afaceri si management 
70 SC FULL BMW SRL Dezasamblarea masinilor 
71 SC G&E CONTA EXPERT SRL Activitati de contabilitate si audit 

financiar 
72 SC VIS AGRI SRL Activitati in ferme mixte 
73 SC VIS CAMPI SRL 
74 SC TW ARTS SRL Activitati de creatie artistica 
75 SC RECOVERY SYSTEM SRL  Fabricarea de aparate electrocasnice 
76 SC UTILAJE AGRICOLE LOPEZ 

SRL 
Fabricarea masinilor si utilajelor 
pentru agricultura si exploatari 
forestiere 
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6.3.3 Turism local 
În prezent, în comuna Manasia nu este dezvoltată o infrastructură turistică 

(unități de primire turistică, spații de alimentație public, locuri de agrement). Cu toate 
acestea pe raza comunei se află obiective turistice care pot fi promovate și valorificate: 

► Conacul Hagianoff;

► Monumentul ridicat în cinstea eroilor morți pe front în timpul Primului Război
Mondial; 

► Sediul Primăriei; 
► Casa cu prăvălie Ion Negrea;
► Casa Ion Suciu;
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► Biserica „Înălțarea Domnului”.
Conacul Hagianoff este considerat cel mai important obiectiv turistic de pe raza 

comunei Manasia. Situat în centrul istoric al comunei Manasia este un monument de 
arhitectură unic pentru zona Urzicenilor. Monument istoric de categoria A, înscris în 
Lista Monumentelor Istorice a județului Ialomița, ansamblul arhitectural cuprinde 
parcul, conacul (construit în stil eclectic, cu elemente de Art Nouveau) și crama, 
construite la sfârșitul secolului al XIX-lea de către Ion Hagianoff, fost ministru de 
externe al Bulgariei, refugiat la Manasia din motive politice. 

Pentru cei care tranzitează comuna, și nu numai, se poate organiza un traseu 
turistic care să cuprindă: Primăria (datează din 1934) – Casa Ion Suciu (sec. XX) – 
Casa cu prăvălie Ion Negrea (1938) – Biserica „Înălțarea Domnului” (1842) – Conacul 
Hagianoff (1899). 

Susținerea și încurajarea turismului rural și agroturismului are o importantă 
componentă educativă care se referă, în primul rând, la cunoașterea tradițiilor 
culturale, spirituale, a valorilor istorice, de arhitectură ori peisagistice ale spațiului rural. 
Deși nu deosebită, valoarea potențialului turistic a comunei Manasia și stadiul actual 
de valorificare insuficient exploatat, permite conturarea unor direcții de dezvoltare pe 
viitor. 

6.4 Infrastructură 
6.4.1 Utilități publice 
6.4.1.1 Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea 

Comuna Manasia dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă pe o 
lungime de 6,8 km din care 3,7 km rețea proprie și 3,1 km fac parte din rețeaua 
municipiului Urziceni. Rețeaua de alimentare cu apă este formată din conducte de 
aducțiune și rețele de distribuție și dispune de cămine de vizitare prevăzute cu capace 
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din fontă. Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei 
folosesc fântâni săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime. 

Comuna Manasia nu dispune de rețea de canalizare și stație de epurare a 
apelor uzate, folosindu-se metode improprii ca bazine vidanjabile. Aceste sisteme 
conduc la infestarea pânzei freactice și la deteriorarea calității apelor subterane. 

Apele meteorice acumulate în incinta zonei de intravilan a localității sunt drenate 
la șanțurile marginale ale tramei stradale unde sunt colectate, acestea infiltrându-se în 
subteran. 

6.4.1.2 Alimentarea cu gaze naturale 
Comuna Manasia dispune de rețea de distribuție a gazelor naturale pe o 

lungime de 28 km, fiind necesară extinderea rețelei pe Str. Doamnei și Str. Speranței. 

6.4.1.3 Alimentarea cu căldură a locuințelor 
În prezent, alimentarea cu căldură a locuințelor și a instituțiilor publice se 

realizează cu centrale termice, sobe sau radiatoare electrice. Combustibilul utilizat 
este constituit din gaze naturale, material lemnos, cărbuni, electricitate. 

6.4.1.4 Alimentarea cu energie electrică 
Comuna Manasia este conectată la sistemul național energetic prin rețeaua de 

energie electrică, respectiv LEA 20 Kv. Pe raza comunei Manasia rețeaua de 
alimentare cu energie electrică cuprinde o lungime de 28 km. Este necesar extinderea 
rețelei cu 1 km. 

6.4.1.5 Rețeaua de iluminat public 
Lungimea rețelei de iluminat public este de 28 km, fiind nevoie de extinderea ei 

cu 1 km. 
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6.4.1.6 Salubritate 
Pe raza comunei Manasia deșeurile menajere sunt colectate neselectiv, 

gestionarea acestora fiind necorespunzătoare din punct de vedere al respectării 
normelor europene. 

6.4.1.7 Transportul în comun 
La nivel local nu există un serviciu de transport public însă, fiind traversată de 

drum național și drum județean, locuitorii comunei pot beneficia de cursele care 
tranzitează zona. Astfel, sunt disponibile următoarele rute: Manasia – Slobozia, 
Manasia – Constanța, Manasia – Brăila, Manasia – București cu microbuze asigurate 
de societăți de transport persoane care dețin licență pentru desfășurarea unor astfel 
de activități. Pe raza comunei nu sunt amenajate stații pentru călători, pe viitor 
urmărindu-se îmbunătățirea condițiilor de așteptare a mijloacelor de transport. 

6.5 Mediu 
6.5.1 Calitatea factorilor de mediu 

Comuna Manasia are o activitate economică preponderent agricolă, care per 
ansamblu nu este de natură să polueze și să degradeze mediul ambiant. În structura 
economică a comunei nu există ramuri economice cu impact major asupra factorilor 
de mediu, activitățile economice desfășurate în comună având și o mare adaptabilitate 
la cerințele de mediu. 

Poluarea poate interveni în timpul campaniilor agricole când, datorită vântului, 
ajung cantități mari de praf și pulbere în zonele locuibile, fără însă a fi afectată starea 
de sănătate a populației. 

De asemenea, poluarea existentă este produsă de prezența traficului rutier din 
interioriul comunei, prin emisia de noxe, cât și de praful datorat străzilor pietruite. 
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Calitatea apelor subterane poate fi alterată din pricina lipsei rețelei de 
canalizare, precum și a folosirii în gospodării a foselor impropriu realizate. 

Poluarea solului se realizează prin aruncarea deșeurilor în locuri neamenajate, 
care deteriorează terenul în locurile unde sunt depozitate. Stagnând perioade mari de 
timp acestea pot polua și aerul datorită mirosurile neplăcute pe care le degajă în 
atmosferă. 

6.5.2 Spații verzi și locuri de joacă pentru copii 
Comuna Manasia dispune de un parc în suprafață de 5.768 m² situat în centrul 

istoric al comunei Manasia, reabilitat recent, unde este amenajat și un spațiu de joacă 
pentru copii.  

6.6 Rețeaua de drumuri locale 
Principalul drum comunal care traversează comuna este DC 65 care asigură 

legătura între Manasia și Bărcănești. 
Structura drumurilor din comună se prezintă astfel: 

 Drumuri asfaltate - 1,928 km;
 Drumuri pietruite - 22,5 km;
 Drumuri de pământ  - 3,2 km;
 Drum parțial betonat - 3,2 km.

Rețeaua de drumuri locale se prezintă astfel: 
drumuri asfaltate:

Strada Dispensarului  
Strada Biserica Veche 
Strada Trandafirilor 
Strada Avicola 
Strada Liniștei 
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Strada Piața Sfatului 
Strada Primăriei 
Strada Fermierilor 

drumuri pietruite:
Strada Orizont 
Strada Fermei 
Strada Dispensarului 
Strada Biserica Veche 
Strada Magnoliei 
Strada Trandafirilor 
Strada Ialomiței 
Strada Rozelor 
Strada Cooperativei 
Strada Iasomiei 
Strada Lujerului 
Strada Viilor 
Strada Ficusului 
Strada Benzinăriei 
Strada Serelor 
Strada Nucilor 
Strada Orhideelor 
Strada Complexului 
Strada Teilor 
Strada Lalelelor 
Strada Platanilor 
Strada Daliei 
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Strada Azur 
Strada Meșteșugarilor 
Strada Biserica Nouă 
Strada Labirint 
Strada Zefirului 
Strada Eroilor 
Strada Zorilor 
Strada Hanului 
Strada Liniștei 
Strada Piața Sfatului 
Strada Aleea Magnoliei 
Strada Intrarea Lizierei 
Strada Intrarea Ialomiței 
Strada Aleea Ficusului 
Strada Intrarea Calea București 
Strada Aleea Piscului 
Strada Primăriei 
Strada Salcâmilor 
Strada Sălciilor 
Strada Speranței 
Strada Răsăritului 
Strada Intrarea Răsăritului 
Strada Intrarea Agricultorilor 
Strada Intrarea Meșteșugarilor 
Strada Fermierilor 
Strada Intrarea Labirintului 
Strada Intrarea Salcâmilor 
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Strada Aleea Toamnei 
Strada Cameliei 
Strada Intrarea Tineretului 
Strada Aleea Industriilor 
Strada Doamnei 

drumuri de pământ:
Strada Rozelor 
Strada Viilor 
Strada Nucilor 
Strada Zorilor 
Strada Hanului 
Strada Liniștei 
Strada Intrarea Ialomiței 
Strada Salcâmilor 
Strada Speranței 
Strada Fermierilor 
Strada Intrarea Zefirului 
Strada Intrarea Toamnei 
Strada  Doamnei 
Strada Salviei  
Strada Câmpului 
Strada Lemnului 
Strada Islazului 
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Strada Biserica Veche Strada Piața Sfatului 

Strada Piața Sfatului 
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Strada Primăriei 
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6.7 Educație 
Infrastructura de învățământ cuprinde 3 unități școlare: 

- Școala Generală cu clasele I – IV Manasia; 
- Școala Gimnazială cu clasele V – VIII Manasia; 
- Grădinița cu Program Normal Manasia. 

În unitățile de învățământ de pe raza comunei sunt înregistrați un număr de 223 
preșcolari și 945 elevi.  

Școala Gimnazială cu clasele V – VIII Manasia are înregistrați un număr de 335 
elevi la a căror instruire și perfecționare își aduc contribuția un număr de 32 cadre 
didactice, dintre aceștia 19 sunt titulari, iar 13 suplinitori. 

Școala Gimnazială dispune de un laborator de informatică, un cabinet de limba 
română, un cabinet de geografie și unul de biologie. Unitatea de învățământ 
beneficiază de 19 calculatoare și acces la rețeaua Internet. 

Școala Gimnazială dispune și de o Bibliotecă Școlară a cărei fond de carte se 
ridică la 10.235 unități arhivistice care înglobează cărți de literatură românească și 
universală, enciclopedii, culegeri și dicționare. Interesul elevilor pentru lectură a 
crescut, fapt care o demonstrează numărul celor 436 cititori pe care îi are biblioteca în 
prezent. 

Atât cele două școli, cât și Grădinița cu Program Normal desfășoară activități 
extracurriculare, scopul acestora fiind dezvoltarea unor aptitudini, antrenarea elevilor 
și preșcolarilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului 
pentru activități socio – culturale, precum și descoperirea și fructificarea aptitudinilor. 
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Școala Gimnazială Manasia 
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Grădinița cu Program Normal Manasia 
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Loc de joacă pentru copii în curtea Grădiniței 
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Pe raza comunei Manasia infrastructura sportivă este compusă dintr-o sală de 
sport care are amenajat teren de fotbal, teren de handbal și baschet, tribune cu o 
capacitate de 150 locuri, vestiare, dușuri și grupuri sanitare, birouri și cabinet medical. 

Sala de sport Manasia 
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6.8 Cultură și culte 
În prezent, comuna Manasia nu dispune de un cămin / centru cultural, 

vechea clădire fiind în degradare avansată. Unul din proiectele administrației locale 
este construirea unui cămin cultural care să deservească nevoilor educațional-
culturale ale comunei Manasia. 

Cultura este un factor fundamental al vieții sociale pentru că: 
 dezvoltă potențialul intelectual la nivel național și capitalul

uman în special; 
 creează, prin afirmarea diversității culturale, o societate

deschisă și conștientă de valoarea celuilalt; 
 este mediu al integrării sociale;
 este esență a identității naționale;
 este fundamentală pentru cooperarea și comunicarea

interumană; 
 este mediu al transformării sociale (mentalitate);
 reduce disparitățile economice între diferite categorii sociale;
 este o dimensiune a civilizării și civilizației.
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În parcul din centrul istoric al comunei Manasia se află un monument ridicat în 
memoria soldaților căzuți pe front în timpul Primului Război Mondial.  

Monumentul închinat eroilor uciși pe front în Primul Război Mondial 
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Pe raza comunei se află două lăcașe de cult: 
► Biserica „Înălțarea Domnului” situată lângă școală, la cca. 50 m de Primărie;
► Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”.

Biserica „Înălțarea 
Domnului” este declarată 
monument istoric de 
arhitectură de interes 
național și a fost 
construită între 1838 - 
1842 de principele sârb 
Efrem Obrenovici. 
Acesta a încetat din viață 
la 10 septembrie 1856, în 
Manasia și a fost 
înmormântat în această 
biserică, unde sarcofagul 
din marmură roșiatică 
păstrează, în limbile 
sârbă și română, 
inscripția: „Aici 

repausează rămășițele lui Efrem Obrenovici, cel mai tânăr frate al principelui și 
domnitorului Serbiei, Miloș Obrenovici I, născut în sâmbăta Sf. Teodor 1790. Trecut 
din viață la 10 septembrie 1856. Căruia ridică acest monument soția sa Tomania, cu 
fiul său Miloș și fiica sa Anca”. 
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6.9 Sănătate 
Starea de sănătate a locuitorilor este monitorizată în cadrul dispensarului 

medical din comună, serviciile medicale fiind asigurate de 2 medici de familie și 2 
asistenți medicali. De asemenea, în comună mai funcționează o farmacie unde își 
desfășoară activitatea un farmacist. 

Dispensarul medical Manasia 
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Punct farmaceutic Manasia 

6.10 Asistență socială 
Sistemul național de servicii sociale este reglementat prin Legea Asistenței 

Sociale nr. 292 / 2011. Acest cadru legal definește serviciile sociale ca fiind activtatea 
sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și 
celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de 
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dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii 
sociale și creșterii calității vieții. 

Serviciile de asistență socială constau în: 
a) sprijin acordat familiilor cu venituri reduse prin: ajutoare sociale conform Legii

416 / 2001 (privind venitul minim garantat), ajutoare de încălzire conform OUG 70 / 
2011 (privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece), alocații pentru 
susținerea familiei conform Legii 277 / 2010 (privind alocația pentru susținerea 
familiei); 

b) alocații de stat pentru copii conform Legii 61 / 1993 (privind alocația de stat
pentru copii), alocații lunare de plasament conform prevederilor Legii nr. 272 / 2004 
(privind protecția și promovarea drepturilor copilului) și ale OUG 26 / 1997 (privind 
protecția copilului aflat în dificultate), indemnizații pentru creșterea copilului conform 
prevederilor OUG 148 / 2005 (privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului); 

c) sprijin acordat persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii 448 / 2006
(privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap). 

Serviciul public de asistență socială organizat la nivel local, are 
responsabilitatea creării, menținerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, 
în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a 
funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar. 

Astfel, în evidența Compartimentului de asistență socială a comunei Manasia 
figurează: 

 115 persoane cu handicap din care: 39 persoane cu handicap grav (24
beneficiază de asistent personal, iar 15 beneficiază de indemnizație); 

 21 dosare privind acordarea venitului minim garantat cu 46 beneficiari;
 47 dosare privind acordarea alocației suplimentare pentru susținerea familiei

cu 171 beneficiari; 
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 59 dosare privind ajutoarele de încălzire (lemne) cu 176 beneficiari;
 7 dosare privind ajutoare încălzire gaze naturale cu 25 beneficiari;
 5 copii în plasament.

6.11 Administrație publică 
Consiliul Local Manasia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile 

și dispozițiile Legii 215 / 2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 188 / 1999 
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și s-a 
organizat și a funcționat în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, 
deconcentrării serviciilor publice, legalității și al orientării către cetățean. 

Administrația publică locală Manasia veghează la respectarea legilor, la 
susținerea dezvoltării durabile a comunității locale și la modernizarea administrației 
publice în beneficiul cetățeanului. 

În activitatea pe care a desfășurat-o și în relațiile cu beneficiarii, în calitatea sa 
de interfață între reprezentanții administrației publice și societatea civilă, Primăria 
Manasia și-a asumat și a promovat valori instituționale, precum și principiile corelate 
acestora. 

Principiile de bază ale funcționării aparatului propriu al Consiliului Local: 
 definirea clară a rolului, relațiilor și responsabilităților în raport cu alte instituții;
 stabilirea unui sistem de organizare și responsabilizare pe fiecare palier

funcțional; 
 respectarea legii de către întreaga administrație publică;
 respectarea cetățeanului și orientarea către acesta;
 etică profesională, orientare spre economicitate, eficacitate și eficiență în

gestionarea resurselor materiale și financiare; 
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 prioritatea interesului public față de interesul personal în desfășurarea
activităților funcționarilor publici; 

 asigurarea egalității în fața administrației publice a beneficiarilor;
 formarea profesională continuă orientată spre furnizarea unor servicii de

calitate beneficiarilor. 

Primăria Comunei Manasia 
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Structura primăriei pe departamente: 

- Compartiment Cadastru – 1; 
- Compartiment Registru Agricol – 1; 
- Stare Civilă – 1; 
- Compartiment Cultură – 1; 
- Compartiment Asistență Socială – 1; 
- Compartiment Bibliotecă – 1; 
- Compartiment Situații de Urgență - 1; 
- Compartiment Impozite și Taxe – 3; 
- Compartiment Contabilitate – 1; 
- Compartiment Urbanism și Achiziții Publice – 1; 
- Compartiment Administrativ – Gospodăresc – 6. 
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Organigrama aparatului de specialitate al primarului 

Structura politică a Consiliului Local: 
- 6 consilieri Partidul Social Democrat; 
- 5 consilier Partidul Democrat Liberal; 
- 1 consilier Partidul Neo Socialist; 
- 1 consilier Asociația Partida Romilor „Pro Europa”. 
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mii lei 
Venituri realizate 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Venituri proprii 1049 1036 1124 1104 1189 1265 1254 
Venituri fiscale 3105 2884 2664 2585 2838 3504 3991 
Venituri 
guvernamentale 

- - - - - - - 

Alte categorii de 
venituri 

- - - 58 - - 524 

mii lei 

Buget preconizat 
2016 2017 2018 2019 2020 

6151 4436 4544 4600 4700 
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Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Manasia a 
fost evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, care a 
permis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 
Acest lucru a avut loc cu ocazia organizării grupurilor de lucru cu actorii locali proveniți 
din rândul agenților economici, ai instituțiilor locale (învățământ, bibliotecă, cămin 
cultural, parohii, sănătate, asistență socială, biroul de evidență a persoanei, poliție 
locală etc.), cetățeni, primărie, membri ai consiliului local. 

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 
managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai 
importante, care vor afecta într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Manasia. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în 
ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o 
activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă 
iraţional resurse preţioase.  

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale 
funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 
coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 
dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani.  

Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: 
- realizarea unei analize preliminare; 
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
- articularea documentului strategic. 
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. 

Numele este descriptiv: 
Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 
Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund 
necesităţilor de dezvoltare a comunei Manasia, în cadrul limitărilor impuse de resursele 
locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine 
politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală 
pentru perioada 2014 - 2020.  
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Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării 
premergătoare şi prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, 
punctelor tari, oportunităţilor şi ameninţărilor. 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de 
care comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi 
similare. 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile 
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor 
favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de 
diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea 
oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe 
domenii de interes. 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale 
acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la 
schimbările de mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau 
instabile care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe 
care şi le-a propus. 
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Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza 
strategică:  
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Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi 
realizările comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată 
a legăturilor dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele 
slabe" ale comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să 
stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

COMUNA MANASIA

1.Dezvoltare
economică

Creare locuri de 
muncă

Programe de 
formare 

profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social

3.Creşterea
atractivităţii 

Cultural 

Turism / Agrement
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7.1 Agricultură și dezvoltare rurală 

Puncte tari Puncte slabe 

 cadrul natural propice dezvoltării
agriculturii; 
 existența suprafețelor agricole;
 potențial agricol care asigură
necesarul de consum pentru populație și 
hrană pentru furajarea animalelor; 
 existența unei suprafețe de pășune;
 existența resursei umane pentru
agricultură; 
 sectorul agricol bine dezvoltat datorită
calității solurilor; 
 tradiții locale în creșterea animalelor
și cultivarea pământului; 
 preocuparea populației pentru
apicultură; 
 existența fermelor pentru creșterea
păsărilor; 
 procesarea produselor animale;
 existența serviciilor veterinare
(dispensar, medic, tehnician); 
 parcul de utilaje bine dezvoltat.

 neimplicarea tinerilor în agricultură;
 lipsa unui punct farmaceutic de uz
veterinar; 
 îmbătrânirea forței de muncă ocupate
în agricultură și migrarea tinerilor către 
străinătate sau alte locuri atractive; 
 creșterea costurilor cu mâna de lucru;
 lipsa resurselor financiare stabile
împiedică implementarea de tehnologii 
moderne; 
 lipsa informării privind accesarea
fondurilor cu finanțare nerambursabilă; 
 posibilități de cofinanțare reduse;
 lipsa încrederii în asigurările pentru
agricultură, lipsa de informare sau 
mentalitatea învechită; 
 veniturile din agricultură sunt reduse
și fluctuante în funcție de condițiile 
climatice și de prețul pieței; 
 posibilități de cofinanțare reduse.
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Oportunități Amenințări 

 existența subvențiilor pentru
agricultură și creșterea animalelor; 
 existența unor programe cu finanțare
europeană pentru dezvoltarea 
agriculturii; 
 existența cadrului legislativ pentru
înființarea și dezvoltarea exploatărilor 
agricole; 
 posibilitatea efectuării unor cursuri de
formare profesională privind creșterea 
competitivității și diversificării produselor 
și activităților din agricultură și 
silvicultură; 
 existența programelor
guvernamentale pentru încurajarea 
inițiativelor locale, în special în domeniul 
zootehniei, a infrastructurii aferente, 
prima afacere, tineri fermieri; 
 aplicarea de tehnologii și practici
prietenoase mediului și de utilizare a 
energiei regenerabile; 
 sprijin oferit de Oficiul Județean de
Consultanță Agricolă din județul Ialomița 

 schimbările climatice;
 limitările bugetare privind ajutoarele
de stat; 
 creșterea costurilor la semințe și
răsaduri de calitate; 
 pierderea interesului pentru
agricultură a populației, veniturile 
obținute fiind foarte mici, atunci când 
aceștia nu sunt organizați în asociații; 
 incoerența legislativă (reglementări
interpretabile) și instabilitate politică; 
 apariția unor fenomene imprevizibile:
inundații, cutremure care pun în pericol 
structuri antropice; 
 eroziunea și degradarea calității
solurilor ce pot conduce la scăderea 
randamentului în agricultură; 
 oferte de creditare greu accesibile
(garanții mari); 
 nivelul ridicat al taxelor;
 creșterea disparităților intrazonale;
 depopularea mediului rural;
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cu privire la accesarea fondurilor 
europene; 
 stimularea asocierii proprietarilor de
terenuri agricole; 
 optimizarea condițiilor pentru
sprijinirea activităților rentabile în 
agricultură; 
 asistență acordată fermierilor în
vederea accesării de fonduri 
nerambursabile; 
 încurajarea și sprijinirea
parteneriatului public – privat; 
 încurajarea parteneriatului în cadrul
Grupului de Acțiune Locală Ialomița 
Vest; 
 prezența fondurilor europene care pot
fi absorbite în vederea impulsionării 
afacerilor în agricultură; 
 îndeplinirea standardelor de calitate a
produselor agricole, a celor de protecție 
a mediului, de igienă și bunăstare a 
animalelor; 
 crearea de mărci și participarea la
scheme de calitate pentru generarea de 
valoare adăugată la produsele 
autohtone; 

 scăderea puterii de cumpărare a
consumatorilor; 
 accentuarea gradului de neutilizare a
forței de muncă din spațiul rural; 
 accentuarea procesului de reducere a
populației active din agricultură. 
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 continuarea sprijinului prin fondurile
europene pentru investiții în activități 
agricole și non-agricole locale și pentru 
servicii rurale; 
 posibilitatea de utilizare a
instrumentelor de gestionare a riscurilor 
în agricultură (asigurarea recoltelor, 
animalelor și plantelor, înființarea de 
fonduri mutuale, stabilizarea veniturilor). 
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7.2 Înfrastructură și mediu 

Puncte tari Puncte slabe 

 apropierea de municipiul Urziceni;
 DN 2A traversează comuna
(București – Constanța); 
 existența rețelei de alimentare cu apă;
 existența rețelei de distribuție a
gazelor naturale; 
 existența rețelei de distribuție a
energiei electrică; 
 existența rețelei de iluminat public;
 vizibilitate bună pe timpul nopții pe
drumurile publice; 
 existența unui parc în suprafață de
5.768 mp; 
 existența rutelor de transport și a
mijloacelor de transport; 
 calitatea factorilor de mediu nu este
afectată de surse de poluare majore. 

 lipsă rețea de canalizare și stație de
epurare; 
 rețeaua de apă are nevoie de
extindere; 
 lipsă stații de autobuz amenajate;
 rețeaua de electricitate și cea de
iluminat public necesită extindere; 
 lipsa pubelelor stradale;
 insuficienta preocupare a agenților
economici în recuperarea și refolosirea 
ambalajelor; 
 indiferența populației și a actorilor
locali față de protecția mediului; 
 poluarea solului cu îngrășăminte și
tratamente aplicate culturilor; 
 depozitarea gunoaielor în mod
necontrolat; 
 poluare datorată emisiilor de gaze
de la mijloacele de transport; 
 educație ecologică superficială;
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 colectarea neselectivă a deșeurilor,
în vederea reciclării, refolosirii, 
recuperării sau valorificării lor; 
 depozitarea necontrolată a
deșeurilor rezultate din activitățile 
gospodărești poate conduce la 
poluarea aerului și solului; 
 resurse financiare insuficiente pentru
cofinanțarea proiectelor finanțate prin 
fonduri europene; 
 slaba informare în rândul micilor
întreprinzători, dar și în rândul 
populației a normelor europene de 
mediu; 
 deprecierea infrastructurii rutiere din
lipsa resurselor financiare pentru 
întreținere; 
 buget insuficient pentru investiții în
infrastructură și protejarea mediului. 
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Oportunități Amenințări 

 posibilitatea accesării unor programe
de finanțare ale Uniunii Europene pentru 
sprijinirea dezvoltării infrastructurii în 
mediul rural; 
 existența unei legislații naționale
privind protecția mediului cuprinzătoare și 
în acord cu directivele și normele 
europene; 
 disponibilitate de fonduri naționale și
ale Uniunii Europene alocate pentru 
sectorul de mediu; 
 conștientizarea mediului de afaceri cu
privire la respectarea normelor privind 
protecția mediului; 
 implicarea autorităților locale în
vederea conștientizării cetățenilor 
comunei pentru a încheia contractele 
necesare pentru colectarea deșeurilor 
menajere; 
 campanii de îndrumare a micilor
întreprinzători în vederea obținerii 
finanțării de proiecte în perioada de 
programare 2014 – 2020; 

 resurse financiare insuficiente pentru
cofinanțarea proiectelor finanțate prin 
fonduri europene; 
 continuarea depozitării necontrolată
a deșeurilor rezultate din activitățile 
gospodărești va conduce la infiltrații în 
pânza freatică cu efect asupra stării de 
sănătate a populației; 
 schimbările climatice pot afecta
infrastructura rutieră; 
 nivelul ridicat al taxelor și
impozitelor; 
 instabilitatea legislativă;
 instabilitatea politică.
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 campanii de educare a populației
privind colectarea selectivă a deșeurilor 
menajere și protejarea mediului. 
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7.3 Economie 

Puncte tari Puncte slabe 

 poziția în teritoriu și accesibilitatea
către municipiul Urziceni reprezintă 
elemente importante favorabile pentru 
investitori, cât și apropierea de orașele 
Buzău, Slobozia, București; 
 existența resurselor umane care pot
asigura dezvoltarea activității economico 
– sociale;
 existența societăților comerciale cu
diverse profiluri de activitate; 
 mediul de afaceri local în plină
dezvoltare; 
 terenuri agricole de calitate cu
posibilități de dezvoltare a agriculturii 
ecologice, fapt care va conduce la 
dezvoltarea economică a comunei; 
 cooperare bună între mediul de
afaceri și administrația publică; 
 cadrul natural specific Câmpiei
Române (relief neted, climă blândă de 
tip temperat - continentală; 

 inițiative antreprenoriale slab
dezvoltate; 
 insuficienta preocupare a agenților
economici în recuperarea și refolosirea 
ambalajelor; 
 migrarea tinerilor către mediul urban,
mai cu seamă a celor cu studii 
superioare; 
 număr redus de programe de instruire
adresate persoanelor cu nivel de 
pregătire scăzut; 
 resurse financiare insuficiente pentru
sprijinirea / promovarea unor investiţii; 
 lipsa unui sistem de sprijin pentru
implementarea noţiunilor de marketing; 
 insuficienta coordonare între cererea
și oferta de servicii prestate; 
 perfecţionarea şi utilizarea mai
eficientă a capitalului uman autohton; 
 insuficienta dezvoltare a
parteneriatului public – privat; 
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 nivel de poluare scăzut ceea ce 
conferă comunei un nivel de atractivitate 
crescut; 
 existența Conacului Hagianoff (1899) 
– monument istoric de categoria A; 
 existența obiectivelor de interes de pe 
raza comunei: Casa Ion Suciu (sec. 
XX), Casa cu prăvălie Ion Negrea 
(1938), Biserica „Înălțarea Domnului” 
(1842), sediul Primăriei (1934). 
 
 

 lipsă locuri de muncă, în special 
pentru tineri; 
 nivel scăzut al venitului în gospodărie; 
 cultură antreprenorială limitată; 
 ponderea scăzută a oportunităților de 
angajare în mediul rural; 
 lipsa mentalității pro-active față de 
muncă; 
 număr redus de programe de instruire 
adresate persoanelor cu nivel de 
pregătire scăzut; 
 capacitatea limitată a mediului de 
afaceri de a accesa, cofinanța proiectele 
din fonduri europene; 
 promovarea slabă a obiectivelor 
turistice existente; 
 gradul scăzut al investițiilor în turism; 
 lipsă unei infrastructuri turistice; 
 lipsa dezvoltării turismului rural și a 
agroturismului ca potențial de afaceri și 
pentru crearea de noi locuri de mună; 
 lipsa inițiativelor în domeniul 
agroturistic; 
 lipsa unor spații (parcuri, ștrand) 
pentru petrecerea timpului liber. 
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Oportunități Amenințări 

 programe europene de finanțare
pentru mediul economic și pentru 
creșterea competitivității economice; 
 programe guvernamentale pentru
încurajarea tinerilor fermieri și a micilor 
întreprinzători; 
 disponibilitatea autorităților locale de
a încheia parteneriate cu investitori 
locali sau străini; 
 acțiuni de sprijinire a inițiativei
antreprenoriale de către autoritățile 
locale; 
 campanii de îndrumare a micilor
întreprinzători în vederea obținerii 
finanțării de proiecte în perioada de 
programare 2014 – 2020; 
 programe guvernamentale pentru
încurajarea inițiativelor locale, în special 
în domeniul zootehniei, a infrastructurii 
aferente, prima afacere, tineri fermieri; 
 creșterea asistenței financiare din
partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, 
prin fonduri nerambursabile; 

 instabilitate legislativă;
 nivel ridicat de fiscalitate;
 capacitatea limitată a mediului de
afaceri de a accesa, cofinanța proiectele 
din fonduri europene; 
 oferte de creditare greu accesibile
(garanții mari); 
 rata ridicată a dobânzii la credite;
 reducerea ponderii populației active și
îmbătrânirea acesteia; 
 scăderea continuă a producției prin
scăderea productivității muncii; 
 creșterea ponderii muncii la negru, cu
efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale și asistenței sociale în 
perspectivă; 
 invadarea pieței cu produse din
import, multe de calitate inferioară; 
 scăderea numărului persoanelor
calificate, prin ieșirea acestora din viața 
activă; 
 creșterea șomajului în rândul tinerilor
absolvenți; 
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 existența programelor
guvernamentale de susținere a 
sectorului IMM; 
 îmbunătățirea și încurajarea
afacerilor; 
 acțiuni de sprijinire a agenților
economici în demararea de proiecte 
privind folosirea de energie din surse 
alternative; 
 acțiuni de orientare pentru înființarea
de microîntreprinderi care au ca scop 
dezvoltarea activităților de transformare 
/ comercializare a produselor 
tradiționale cu o valoare adăugată; 
 diversificarea activităților productive în
concordanță cu materiile prime locale; 
 atragerea de programe cu finanțare
europeană pentru stimularea ocupării 
forței de muncă; 
 adaptarea programelor de învățământ
la cerințele pieței muncii; 
 existența unor reglementări ce acordă
facilități angajatorilor care creează noi 
locuri de muncă pentru șomeri, tineri 
absolvenți și alte categorii de persoane; 
 piața muncii în dezvoltare;

 migrarea populației;
 motivarea redusă a tinerilor pentru
începerea activității profesionale; 
 dezechilibre între cerere și ofertă pe
piața muncii; 
 dezechilibre între nivelul de calificare
a forței de muncă și cerințele pieței 
muncii; 
 instabilitatea economică;
 adâncirea disparităților dintre zonele
rurale și urbane, din cauza slabei 
capacități în asigurarea infrastructurii și 
a serviciilor de bază; 
 migrarea turistică către alte regiuni
care își exploatează potențialul; 
 reacția extrem de redusă a mediului
local la schimbările și provocările zilelor 
noastre, conducând la scăderea 
competitivității teritoriului comunei, în 
favoarea altor teritorii, considerate mai 
interesante de către turiști și investitorii 
în turism; 
 lipsa promovării zonei pentru
atragerea turiștilor. 
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 orientarea programelor spre
specializări în domeniile cerute de piața 
forței de muncă; 
 dezvoltarea antreprenoriatului;
 programe de includere socială în mod
egal în piața forței de muncă, a femeilor 
și bărbaților; 
 accesarea unor finanțări
nerambursabile care acordă sprijin 
proiectelor de resurse umane; 
 accesarea de fonduri nerambursabile
pentru activități menite să rezolve 
problema de incluziune socială a 
grupurilor defavorizate; 
 posibilitatea accesării unor programe
de finanțare guvernamentală pentru 
reconversie profesională și crearea unor 
noi locuri de muncă pentru șomeri; 
 implicarea autorităților locale în
problemele comunității; 
 continuarea și consolidarea
programelor de instruire de bază, a 
programelor de învățare pe tot parcursul 
vieții și de dezvoltare a abilităților 
antreprenoriale; 
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 dezvoltarea pachetelor de 
instrumente financiare pentru sprijinirea 
micilor afaceri; 
 valorificarea cadrului natural prin 
amenajarea unor zone de agrement și 
de petrecere a timpului liber; 
 dezvoltarea infrastructurii turistice 
conduce la creșterea locurilor de muncă 
în turism; 
 încurajarea, dezvoltarea și 
promovarea de programe turistice în 
domeniul turismului rural: bucătărie 
tradițională cu produse agroalimentare 
de tip ecologic, ecoturism, turism 
religios etc.; 
 promovarea identității locale; 
 posibilitatea organizării unui traseu 
turistic care să cuprindă: Primăria 
(datează din 1934) – Casa Ion Suciu 
(sec. XX) – Casa cu prăvălie Ion Negrea 
(1938) – Biserica „Înălțarea Domnului” 
(1842) – Conacul Hagianoff (1899). 
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7.4 Educație și cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența unităților de învățământde
stat; 
 existența unei biblioteci școlare;
 existența unui fond de carte de 10.235
unități arhivistice; 
 personal didactic calificat și titular;
 colaborare bună cu partenerii locali;
 relații interumane adecvate;
 deschiderea cadrelor didactice către
perfecționare prin formare continuă; 
 dorința de reușită școlară și
profesională prin folosirea de metode 
interactive în vederea realizării educației; 
 organizarea unor activități
extracurriculare diversificate; 
 existența unei săli de sport;
 existența lăcașelor de cult: Biserica
„Înălțarea Maicii Domnului” și Biserica 
„Pogorârea Duhului Sfânt”. 

 interes scăzut al elevilor pentru
educația permanentă; 
 posibilități insuficiente de recreere în
cadrul școlii; 
 implicarea redusă a elevilor, a
cadrelor didactice și a părinților în 
activitățile de îmbunătățire a mediului 
înconjurător; 
 lipsa unui sprijin corespunzător din
partea părinților în activitățile școlare; 
lipsa unor alternative flexibile de
formare profesională adresate tinerilor 
cu nivel redus de educație, care să 
faciliteze obținerea unei minime 
calificări; 
 lipsa de încredere în potențialul și
rolul școlii în viața socială și culturală; 
 timpul limitat al părinților dedicat
educației copiilor; 
 nivelul economic și cultural scăzut al
părinților; 
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 climatul extrașcolar aflat în continuă
degradare; 
 lipsa unor programe educaționale cu
privire la valorificarea deșeurilor și 
evitarea depozitării lor în mod 
necontrolat; 
 necesitatea unui mediator școlar;
 necesitatea unui after school;
 necesitatea extinderii bazei sportive
existente 
 diminuarea respectului pentru
activitățile desfășurate în școală; 
 accentuarea efectelor negative în
educația copiilor datorită unei 
comunicări tot mai dificile cu familia; 
 degradarea tehnică a clădirii
căminului cultural 
 buget insuficient pentru desfășurarea
activităților culturale; 
 scăderea interesului pentru lectură;
 slaba preocupare a tinerilor pentru
lectură, în detrimentul folosirii 
tehnologiilor performante IT. 
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Oportunități Amenințări 

 existența strategiilor didactice pentru
învățământul preșcolar și primar; 
 folosirea de metodologii moderne de
predare – învățare; 
 statutul activității educative școlare și
extrașcolare ca dimensiune a procesului 
de învățare permanentă; 
 oportunitatea oferită de activitatea
educativă școlară și extrașcolară pentru 
crearea condițiilor egale / echitabile de 
acces la educație pentru dezvoltarea 
deplină a potențialului personal și 
reducerea inegalității și excluziunii 
sociale; 
 stimularea implicării tinerilor în
promovarea valorilor și principiilor etice: 
dreptate, toleranță, pace, cetățenie 
activă, respectarea drepturilor omului; 
 utilizarea potențialului activității
educative școlare și extrașcolare ca 
mijloc complementar de integrare 
socială și participare activă a tinerilor în 
comunitate; 

 migrația copiilor către zona urbană;
 reducerea populației școlare datorată
declinului natalității; 
 îmbătrânirea populației;
 fonduri insuficiente pentru educație
datorită subfinanțării sistemului național 
de educație; 
 riscul creșterii abandonului școlar;
 schimbarea sistemului de evaluare a
elevilor de la un an la altul; 
 neadaptarea învățământului la
cerințele, nevoile societății aflată în 
proces de schimbare continuă; 
 scăderea gradului de instruire școlară
a populației tinere; 
 lipsa unor alternative flexibile de
formare profesională adresate tinerilor 
cu nivel redus de educație, care să 
faciliteze obținerea unei minime 
calificări; 
 dezavantajul creat de programele
școlare care nu permit dezvoltarea 
componentei educative. 
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 promovarea cooperării în vederea 
utilizării diverselor abordări didactice 
necesare ridicării standardelor calității 
procesului educațional; 
 deschiderea activității educative spre 
implicare și responsabilizare în viața 
comunității; 
 valorificarea potențialului creativ al 
elevilor prin inițierea de noi proiecte 
educative și asumarea de roluri; 
 promovarea și valorificarea 
voluntariatului și dezvoltarea conștiinței 
utilității sociale a tinerilor; 
 încurajarea tinerilor pentru practicarea 
sportului de performanță și a sportului în 
general. 
 promovarea parteneriatelor cultural - 
artistice; 
 păstrarea tradițiilor și obiceiurilor 
populare prin transmiterea din generație 
în generație; 
 posibilitatea accesării unor programe 
de finanțare europene pentru 
dezvoltarea patrimoniului cultural – 
artistic. 
 

 scăderea fondurilor bugetare 
destinate culturii; 
 incoerența în implementarea politicilor 
culturale; 
 dispariția unor obiceiuri tradiționale în 
contextul globalizării culturale actuale; 
 dispariția din viața comunității a 
persoanelor care pot transmite tinerilor 
vechile tradiții și obiceiuri. 
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7.5 Sănătate și asistență socială 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența serviciilor specifice medicinii
de familie acordate populației în cadrul 
dispensarului medical; 
 existența unei farmacii umane pe raza
comunei; 
 personal angajat conform normelor
medicale în vigoare; 
 existența compartimentului de
asistență socială în cadrul primăriei și a 
personalului angajat; 
 acordarea ajutorului social conform
legislației în vigoare; 
 bună colaborare între instituțiile locale
și județene; 
 desfășurarea Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 

 îmbătrânirea populației;
 societatea civilă insuficient implicată
în cazurile sociale; 
 alocările bugetare insuficiente pentru
dezvoltarea servicilor sociale; 
 cadrul legal neclar și insuficient de
acoperitor în domeniul protecției 
sociale; 
 populația percepe eronat sensul
asistenței sociale; 
 sistemul de ajutor social nu
încurajează reintegrarea activă; 
 personal insuficient pentru
monitorizarea tuturor categoriilor de 
persoane cu probleme sociale; 
 lipsa mentalității în rândul populației
privind voluntariatul; 
 lipsă voluntari pentru identificarea
persoanelor aflate în nevoi – 
identificarea persoanelor vârstnice 
singure și a familiilor de vârstnici și 
acordarea unor ajutoare la nevoie 
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(sprijin în efectuarea cumpărăturilor, 
plății facturilor, cumpărarea medicației, 
nevoi gospodărești etc.); 
 societatea civilă insuficient implicată
în cazurile sociale; 
 lipsa asistenților comunitari;
 lipsa unor ateliere de lucru pentru
mame și copii, pe grupe de vârstă, cu 
accent pe nutriție, reguli de igienă, 
cursuri de prim-ajutor, importanța 
vaccinării etc. și lipsa unui spațiu 
adecvat desfășurării unei astfel de 
activități; 
 necesitatea cooptării unor noi
membri în colectivul de sprijin pentru 
autoritatea tutelară (polițist, medic, 
cadru didactic, preot). 
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Oportunități Amenințări 

 existența unei politici sociale susținută
din partea Uniunii Europene; 
 continuarea implementării Programului
de reforme al asistenței sociale, 
Programului Național de Ocupare a Forței 
de Muncă și Programului Național de 
Ocupare a Persoanelor Marginalizate 
Social, adaptate la specificitatea mediului 
rural; 
 dezvoltarea și administrarea serviciilor
sociale primare, în funcție de nevoile 
locale; 
 existența unor programe de urmărire a
stării de sănătate a populației; 
 promovarea unui stil de viață sănătos, a
unei nutriții echilibrate, de combatere a 
consumului de tutun și alcool; 
 cadrul legislativ care stimulează
implicarea sectorului privat în furnizarea 
de servicii sociale; 
 facilitarea accesului la serviciile
medicale de calitate; 

 îmbătrânirea populației;
 natalitatea scăzută în mediul rural;
 depopularea comunei prin migrație;
 starea de sănătate din ce în ce mai
precară datorită scăderii nivelului de trai 
al populației; 
 lipsa investitorilor în domeniul
sănătății; 
 repartizarea fondurilor destinate
protecției sociale către comunitățile 
locale ar putea fi neadecvată față de 
nevoile reale; 
 costurile ridicate ale aparaturii de
specialitate pot conduce la renunțarea 
de către cadrele medicale la dotările 
necesare desfășurării activităților 
curente; 
 pragul de rentabilitate depinde de
numărul de persoane active asistate; 
 subfinanțarea sistemului de acordare
a serviciilor sociale și a sistemului 
național de sănătate; 
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 accesarea fondurilor europene în
vederea dezvoltării sectorului asistență și 
protecție socială; 
 accesarea fondurilor europene ca sursă
de finanțare în domeniul incluziunii 
sociale, serviciilor sociale și al economiei 
sociale;  
 dezvoltarea sistemelor de voluntariat și
promovarea parteneriatelor cu alți furnizori 
de servicii sociale. 

 lipsa unui sistem clar de finanțare
care să permită continuitatea serviciilor; 
 lipsa personalului în domeniul
asistenței sociale în condițiile blocării 
posturilor; 
 resurse financiare insuficiente în
susținerea dezvoltării și diversificării 
serviciilor sociale; 
 incorecta distribuire a fondurilor între
nivelurile administrației (centrale, 
județene, locale); 
 legislația lacunară și lipsa normelor
metodologice de aplicare a legii 
asistenței sociale; 
 repartizarea fondurilor destinate
protecției sociale către comunitățile 
locale este neadecvată față de nevoile 
reale; 
 lipsa locurilor de muncă va duce la
creșterea numărului de persoane 
asistate social; 
 creșterea abandonului școlar în
special după absolvirea primelor opt 
clase va conduce la creșterea 
numărului de persoane asistate social. 
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7.6 Administrația publică 

Puncte tari Puncte slabe 

 colaborarea primăriei cu cetățeanul și
cu întreaga comunitate se realizează prin 
personal specializat din cadrul primăriei; 
 mediu de lucru bine organizat;
 buna colaborare cu instituțiile locale și
județene; 
 participarea, în limita fondurilor a tuturor
categoriilor de personal la activități de 
formare continuă; 
 existența unui cadru legal coerent și
stabil privind liberul acces la informația de 
interes public și transparența actului 
administrativ; 
 parteneriate cu A.D.I. ECOAQUA, 
Grupul de Acțiune Locală „Ialomița Vest”; 
 autoritatea locală se implică activ în
dezvoltarea comunității locale. 

 lipsa de personal specializat în
diverse compartimente; 
 buget local insuficient pentru
realizarea unor investiții; 
 ineficiența mecanismului de
elaborare a politicilor publice la nivelul 
primăriei; 
 insuficienta conștientizare a noțiunilor
de eficiență, rentabilitate și 
transparență în administrarea 
domeniului public și privat; 
 lipsa de implicare a factorilor
responsabii, dar și a comunității în 
programele de dezvoltare; 
 resurse financiare limitate pentru
susținerea programului de pregătire 
profesională; 
 imposibilitatea de motivare
suplimentară financiară a personalului; 
 dificultăți legate de aplicarea curentă
a noilor acte normative datorită 
multitudinii și complexității acestora. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 implementarea unor programe cu 
finanțare externă care vor conduce la 
îmbunătățirea activității în administrația 
publică; 
 încheierea de parteneriate cu alte 
administrații publice locale/instituții 
publice; 
 dezvoltarea capacității administrative 
prin pregătirea și formarea continuă a 
personalului din administrația publică; 
 posibilități de accesare a unor fonduri 
externe destinate în mod special 
modernizării administrației publice; 
 dezvoltarea unor legături puternice între 
autoritățile locale și autoritățile centrale; 
 îmbunătățirea capacității profesionale a 
personalului din administrația publică 
locală prin cursuri de perfecționare; 
 schimburi de bune practici cu alte 
administrații publice locale; 
 existența programelor destinate 
dezvoltării și consolidării capacității 
administrative; 

 mediul politic, legislativ și financiar 
instabil la nivel național; 
 buget insuficient în realizarea 
investițiilor alocat administrațiilor 
publice; 
 creșterea deficitului de personal 
calificat care dorește să-și facă o 
carieră în domeniul administrației 
publice; 
 apariția cu mare întârziere a normelor 
sau metodologiilor de aplicare a unor 
legi sau necorelarea acestora; 
 depolularea spațiului rural prin 
migrarea către zone mai atractive sau în 
afara țării; 
 scăderea natalității și, implicit, 
scăderea numărului de locuitori – trend 
care continuă să fie negativ. 
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 încheierea de asocieri și parteneriate cu
mediul de afaceri în scopul dezvoltării de 
proiecte comune.  
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Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor 
parteneriate, se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu: 

- alte administraţii publice; 
- instituţii de învăţământ şi cultură; 
- ONG-uri; 
- agenţi economici. 
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Comuna Manasia face parte din: 
Grupul de Acțiune Locală Ialomița Vest 

Teritoriul acoperit de G.A.L. 
Ialomița Vest include 13 localități din 
care, 12 localități, respectiv comunele: 
Alexeni, Axintele, Bărbulești, 
Bărcănești, Borănești, Coșereni, 
Gârbovi, Ion Roată, Manasia, Movilița, 
Sinești, Valea Măcrișului fac parte din 
partea de vest a județului Ialomița, iar 
o localitate – Găneasa – face parte din
partea de est a județului Ilfov. G.A.L. 
Ialomița Vest se întinde pe o suprafață 
de 723,65 km2 și are o populație de 
44.661 locuitori. 

Limitele geografice ale teritoriului sunt următoarele: 
 nord: județele Prahova și Buzău; 
 vest: localitățile Maia, Adâncata, Fierbinți Târg din județul Ialomița și județul 

Ilfov; 
 sud: localitățile Roșiori, Drăgoești și județul Călărași; 
 est: localitățile Grindu, Sfântu Gheorghe, Balaciu, Sălcioara din partea 

centrală a județului Ialomița.  
Spațiul rural al G.AL. – Ialomița Vest este important atât datorită potențialului 

agricol ridicat, cât și a valorilor cultural - etnografice și prin obiectivele de patrimoniu 
localizate în acest mediu. 

Prin strategia de dezvoltare, G.A.L. Ialomița Vest își propune să valorifice 
potențialul rural, natural și etno – cultural al zonei urmărind dezvoltarea și creșterea 
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valorii adăugate prin abordarea inovativă a turismului, agriculturii, industriei alimentare 
și diversificării economiilor rurale. 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare „ECOAQUA” – persoană juridică de drept privat, 

cu statut de utilitate publică a fost constituită în scopul 
reglementării, înființării, finanțării, exploatării, 
monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare pe raza de 
competență a unităților admnistrativ – teritoriale 
membre, precum și realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau 
regional destinate înființării, modernizării și / sau 
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice 
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare 
a Serviciului. 
  La baza înființării acesteia stă interesul 
general al locuitorilor localităților asociate pentru 
îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale 
populației, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, 
precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor europene pentru finanțarea 
investițiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară. 
 Din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA fac parte: județul 
Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, municipiul Călărași, municipiul Oltenița, 
municipiul Urziceni, orașul Lehliu – Gară, orașul Budești, orașul Fundulea, comunele 
Manasia, Reviga, Șoldanu, Geambașu, Chirnogi și Alexeni. 
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Obiectivele Asociației de Dezvoltare sunt: 
 să încheie contractul de delegare cu operatorul S.C. ECOAQUA S.A.;
 să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul,

conform statutului și actului constitutiv al acestuia; 
 să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru

autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și 
de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes 
intercomunitar; 

 să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului;
 să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico –

edilitară aferentă Serviciului; 
 să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor de

creștere a calității Serviciului: 
 asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de

o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și / sau baza-suport
a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să 
nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației; 

 aplicarea principiului solidarității;
 implementarea și aplicarea permanentă a principiului „poluatorul

plătește”; 
 creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;
 buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și

gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestuia; 
 menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a

echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu; 
 buna gestiune a resurselor umane;
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 să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii
resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare. 

Printre activitățile de bază ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA se numără: 

 elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare,
extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de 
înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului; 

 coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul
realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 

urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță a
Serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării 
gestionării și administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficiență 
economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute 
de contractul de delegare, în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor 
de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului; 

 consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea  stabilirii politicilor și
strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului; 

medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;
 monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și

responsabilităților asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la: 
 modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale 

asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în 
relația cu utilizatorii; 

 modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în 
funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales 
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exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a 
altor bunuri aparținând patrimoniului public și / sau privat al asociaților, aferente 
Serviciului; 

 asigurarea protecției mediului și a domeniului public; 
 asigurarea protecției utilizatorilor;
 solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat /

prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din 
proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului; 

 stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării
prevăzute în contractul de delegare; 

 aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif
unic, a modulului de formare și a stabilirii prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și 
modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operator; 

 elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului,
consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului; 

 păstrarea, în condițiile legii, a confidențialității datelor și informațiilor
economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes 
public. 
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În perioada 2007 – 2013 comuna Manasia a realizat proiecte de dezvoltare care 
au vizat domeniile infrastructurii de drumuri locale, utilități publice, educație, 
administrație, mediu. 

Nr. 
Crt. Denumire proiect 

Valoarea 
investiției 

-lei- 

Sursa de 
finanțare 

Stadiul 
proiectului 

2007 
1 Lucrări de pietruire și bitumare 

străzi, asfaltare drum comunal 
1591138,24 Buget local Finalizat 

2 Lucrări de instalații electrice 
interioare Școala veche Manasia 

9140,66 Buget local Finalizat 

3 Înlocuire tâmplărie din lemn cu 
tâmplărie din PVC și geam 
termopan Școala Veche Manasia 

26876,38 Buget local Finalizat 

4 Proiectare și execuție lucrări – 
Încălzire Școala Generală 
Manasia 

105.426 Buget local Finalizat 

5 Gard Școala nouă Manasia 72.504,98 Buget local Finalizat 
2008 

6 Extindere grup sanitar Grădinița 
Manasia 

31.714,93 Buget local Finalizat 

7 Lucrări de reparații generale și de 
renovare Școala Veche Manasia 

56.789,75 Buget local Finalizat 

8 Reparații teren de sport la Școala 
Generală Manasia 

134.440,73 Buget local Finalizat 
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9 Reparații drumuri, străzi în 
comuna Manasia 

228.200,05 Buget local Finalizat 

10 Proiectare și execuție lucrări – 
Reparații capitale drum comunal 
(Avicola – DJ203) și amenajare 
trotuare 

402.313,99 Buget local Finalizat 

2009 
11 Restrângere și închidere rampe 

gunoi 
54.000 Buget local Finalizat 

12 Împrejmuire teren Școala Nouă 
Manasia 

13.002 Buget local Finalizat 

13 Lucrări de reparații generale și 
renovare la școla nouă 

50.752,92 Buget local Finalizat 

2010 
13 Lucrări de renovare – 

Monumentul eroilor 
14.633,93 Buget local Finalizat 

14 Lucrări de restrângere ale rampei 
de gunoi 

26.000 Buget local Finalizat 

15 Lucrări de construire alei cimitir 33.941,95 Buget local Finalizat 
2011 

16 Reparații Școala Manasia – 
zugrăveli 

48.378 Buget local Finalizat 

17 Împrejmuire cimitir Manasia 18.067,56 Buget local Finalizat 
18 Reparații drumuri piatră în 

comuna Manasia 
64704 Buget local Finalizat 
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2012 
18 Împrejmuire teren Școala Veche 63.101 Buget local Finalizat 
19 Consolidare și extindere clădire 

primărie 
841075 Buget local Finalizat 

20 Realizare trotuare în comuna 
Manasia 

64.704,03 Buget local Finalizat 

21 Reparații Școala Manasia 39.469,02 Buget local Finalizat 
22 Refacere drumuri comunale 64.739 Buget local Finalizat 
23 Refacere exterior clădire Școala 

Veche 
24.130 Buget local Finalizat 

24 Construire Sală de Sport 
Manasia 

2.615.807,79 Buget de 
stat 

Finalizat 

25 Sală de sport – Instalații de apă și 
canalizare 

63.552,68 Buget local Finalizat 

2013 
26 Lucrări de reparații drumuri 

comunale prin pietruire 
80.000 Buget local Finalizat 

 
27 Foraj apă potabilă la adâncimea 

de 80 m la Sala de sport 
28.160 Buget local Finalizat 

 
28 Restrângere gunoi în comuna 

Manasia 
29.580,38 Buget local Finalizat 
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PENTRU PERIOADA 2014 - 2020 
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LISTA PROIECTELOR PRIORITARE  
PENTRU PERIOADA DE DEZVOLTARE  

2014 – 2020 
A COMUNEI MANASIA, JUDEȚUL IALOMIȚA 

Nr. 
Crt. 

Denumire proiect 

1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă - 21 km și înființarea rețelei 
de canalizare – 28 km în comuna Manasia 

2 Extinderea rețelei electrice – 1 km, comuna Manasia 
3 Modernizarea și extinderea cu 1 km a rețelei de iluminat public în comuna 

Manasia 
4 Dotarea serviciului de salubrizare cu pubele, utilaje de colectare și 

întreținere în comuna Manasia 
5 Amenajarea stațiilor de așteptare călători existente pe raza comunei 

Manasia 
6 Extinderea rețelei de gaze naturale pe Str. Doamnei și Str. Speranței în 

comuna Manasia 
7 Modernizarea rețelei de drumuri stradale de interes local în comuna Manasia 
8 Modernizare drumuri locale, 13 km în comuna Manasia 
9 Efectuarea măsurătorilor cadastrale ale drumurilor de exploatare agricolă 

existente și introducerea lor în inventarul comunei Manasia 
10 Amenajare rigole și alei pietonale pe stăzile locale și stânga/dreapta DJ 203 

B și DN 2 A în comuna Manasia 
11 Amenajare platformă de gunoi biodegradabil în comuna Manasia 
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12 Modernizare Str. Biserica Veche, tronsonul dintre Str. Primăriei și Str. Piața 
Sfatului, 126 m în comuna Manasia 

13 Lucrări de întreținere și reparații străzi de interes local în comuna Manasia 
14 Amenajare parc multifuncțional Sat Nou, lângă sala de sport, în comuna 

Manasia 
15 Reabilitare parc public în comuna Manasia 
16 Construire clădire Cămin Cultural în comuna Manasia 
17 Construire local grădiniță în comuna Manasia 
18 Construire adăpost pentru câinii comunitari 
19 Achiziționare și implementare sistem de monitorizare video a comunei 

Manasia 
20 Construire capelă  și amenajare alei în cimitirul comunei Manasia 
21 Dezvoltarea capacității administrative prin pregătirea și formarea continuă a 

personalului din administrația publică și îmbunătățirea eficacității 
profesionale prin achiziționarea de echipamente IT 

22 Crearea evenimentului de interes local „Ziua Comunei” și stabilirea 
calendarului cultural al comunei Manasia 

23 Achiziționare utilaj pentru servicii publice - buldoexcavator în comuna 
Manasia 

24 Promovarea comunei Manasia și a obiectivelor turistice existente prin 
crearea și multiplicarea de materiale publicitare, realizarea unui film de 
prezentare și promovare 

25 Realizarea de reparații capitale la acoperișul Școlii Vechi, amenajare curte 
interioară și spații de joacă pentru copii în comuna Manasia 
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26 Construirea monumentului eroilor căzuți pentru apărarea patriei în al II-lea 
Război Mondial în comuna Manasia 

27 Reactualizare PUG Comuna Manasia 
28 Consolidare, restaurare și reabilitare Biserica „Înălțarea Domnului”, 

construire și reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare 
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FIȘA PROIECTELOR 

PROIECTUL 
NR. 1 

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ 
– 21 KM ȘI ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE CANALIZARE – 28

KM ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul își propune extinderea rețelei de alimentare cu apă 
pe o lungime de 21 km și înființarea rețelei de canalizare cu 
conectare la stația de epurare a orașului Urziceni 

Justificarea 
proiectului 

Extinderea și crearea infrastructurii tehnico – edilitare 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 
Accesul populației la infrastructura de utilități publice 
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 2 

EXTINDEREA REȚELEI ELECTRICE – 1 KM 
ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de electricitate cu 1 
km 

Justificarea 
proiectului 

Extinderea infrastructurii tehnico – edilitare 
Accesul populației la infrastructura de utilități publice 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 100.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 3 
 

 
MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA 

REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC (1 KM) 
ÎN COMUNA MANASIA 

 
Descrierea 
proiectului 

Realizarea lucrărilor de modernizare prin înlocuirea lămpilor 
existente cu modele noi care au un consum redus de energie 
și, implicit, costuri mai mici și extinderea rețelei de iluminat 
public cu 1 km 

Justificarea 
proiectului 

Modernizarea și extinderea infrastructurii rețelei de iluminat 
public 
Accesul populației la infrastructura de utilități publice 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

40.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 4 

DOTAREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE CU PUBELE, 
UTILAJE DE COLECTARE ȘI ÎNTREȚINERE 

ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin acest proiect, administrația publică intenționează să 
achiziționeze pubele pentru deșeurile menajere și utilajele 
necesare efectuării activităților serviciului public de salubritate 

Justificarea 
proiectului 

Crearea bazei tehnice a serviciului de salubritate 
Accesul populației la infrastructura de utilități publice 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 230.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 5 

AMENAJAREA STAȚIILOR DE AȘTEPTARE CĂLĂTORI 
EXISTENTE PE RAZA COMUNEI MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește amenajarea stațiilor existente pentru a 
asigura confortul necesar așteptării mijloacelor de transport 
călători 

Justificarea 
proiectului 

Crearea condițiilor de așteptare a mijloacelor de transport 
Înfrumusețarea aspectului comunei 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 25.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 6 
 

 
EXTINDEREA REȚELEI DE GAZE NATURALE  

PE STR. DOAMNEI ȘI STR. SPERANȚEI  
ÎN COMUNA MANASIA 

 
Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește extinderea rețelei de distribuție a 
gazelor naturale pe cele două străzi 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de utilități publice 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

15.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 7 

MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI STRADALE DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede executarea lucrărilor de modernizarea a 
străzilor de interes local din comuna Manasia 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente 

Valoare estimată 20.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

P.N.D.L. 2014 - 2020 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 8 

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, 13 KM 
ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește realizarea lucrărilor de modernizare a 
13 km de drumuri locale. 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 9 
 

 
EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR CADASTRALE ALE 

DRUMURILOR DE EXPLOATARE AGRICOLĂ EXISTENTE 
ȘI INTRODUCEREA LOR ÎN INVENTARUL 

COMUNEI MANASIA 
 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede efectuarea măsurătorilor cadastrale a tuturor 
drumurilor care în prezent sunt folosite ca drumuri de 
exopoatare agricolă în vederea introduceii lor în inventarul 
comunei și modernizarea lor prin fonduri nerambursabile 

Justificarea 
proiectului 

Dezvoltarea agriculturii rurale 
Accesul agricultorilor la loturile de teren în bune condiții în orice 
anotimp 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

30.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 10 

AMENAJARE RIGOLE ȘI ALEI PIETONALE PE STRĂZILE 
LOCALE ȘI STÂNGA/DREAPTA DJ 203 B ȘI DN 2 A 

ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede amenajarea rigolelor și a aleilor pietonale 
atâr pe laturile străzilor locale, cât și stânga / dreapta drumului 
județean și național – DJ 203 B, DN 2 A. 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Crearea condițiilor necesare de trafic pietonal 
Asigurarea siguranței pietonilor 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 100.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 11 

AMENAJARE PLATFORMĂ DE GUNOI BIODEGRADABIL 
ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede amenajarea unei platforme pentru gunoiul 
biodegradabil 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 300.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 

300 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

PROIECTUL 
NR. 12 

MODERNIZARE STR. BISERICA VECHE, TRONSONUL 
DINTRE STR. PRIMĂRIEI ȘI STR. PIAȚA SFATULUI, 126 M 

ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede modernizarea Străzii Biserica Veche pe o 
porțiune de 126 m reprezentând tronsonul dintre Str. Primăriei 
și Str. Piața Sfatului 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 
Modernizarea aspectului comunei și, implict, a centrului istoric 
al comunei Manasia 

Studii existente SF; PT 

Valoare estimată 300.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 13 

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRĂZI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede executarea lucrărilor de întreținere și 
reparații (pietruiri, plombări etc.) a rețelei de străzi de interes 
local 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 160.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 14 

AMENAJARE PARC MULTIFUNCȚIONAL ÎN SAT NOU, 
LÂNGĂ SALA DE SPORT ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește realizarea lucrărilor de amenajare a 
unui parc cu multiple funcțiuni lângă sala de sport existentă 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației neîngrădit la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 250.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 15 

REABILITARE PARC PUBLIC ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de reabilitare a parcului 
public din centrul istoric al comunei (amenajare alei, înierbare, 
plantare arbori, arbuști, flori, construire foișor, scenă în aer 
liber, loc de joacă pentru copii, amplasare bănci, coșuri de 
gunoi, stâlpi de iluminat) 

Justificarea 
proiectului 

Accesul populației la infrastructura de bază 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Valoare estimată Valoare eligibilă proiect 45.015 euro 
Valoare neeligibilă proiect 60.454 euro 

Posibile surse de 
finanţare 

P.N.D.R. 2007-2013 
Axa 4 LEADER 

Perioada 
estimată de 
implementare 

Finalizat decembrie 2015 
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PROIECTUL 
NR. 16 

CONSTRUIRE CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL 
ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește construirea unei clădiri noi având ca 
funcțiune „cămin cultural”. 

Justificarea 
proiectului 

Crearea unei infrastructuri destinată activităților culturale 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 2.000.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 17 
 

 
CONSTRUIRE LOCAL GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA MANASIA 

 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește construirea unui nou local pentru 
funcționarea grădiniței, actualul spațiu fiind impropriu 
desfășurării activităților în învățământul preșcolar. 

Justificarea 
proiectului 

Crearea condițiilor optime de desfășurare a activităților 
învățământului preșcolar. 
Accesul neîngrădit al populației la infrastructura educațională 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

1.200.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 18 

CONSTRUIRE ADĂPOST PENTRU CÂINII COMUNITARI 
ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește construirea unui adăpost pentru câinii 
comunitari în extravilanul comunei care să cuprindă: 
amenajare cuști, amenajare spații pentru cabinet veterinar, 
hrană și îngrijire, amenajare alei, spații verzi, cale de acces, -
introducere utilități. 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul este necesar pentru înlăturarea pericolului pe care îl 
reprezintă prezența pe străzi a câinilor fără stăpân, fără hrană 
și alungați de oameni, riscul înmulțirii necontrolate și creșterea 
agresivității. Prin acest proiect se dorește pe de o parte 
protejarea animalelor fără stăpân și, pe de altă parte, 
asigurarea siguranței cetățenilor comunei Manasia. 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 40.000 lei 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 19 

ACHIZIȚIONARE ȘI IMPLEMENTARE SISTEM DE 
MONITORIZARE VIDEO A COMUNEI MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Prin acest proiect, administrația locală dorește să achiziționeze 
și să implementeze un sistem de supraveghere a spațiului 
public. 

Justificarea 
proiectului 

Proiectul vine în sprijinul autorităților și cetățenilor asigurând 
monitorizarea punctelor cheie din comuna Manasia în vederea 
menținerii unui climat de siguranță publică. 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 80.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 20 
 

 
CONSTRUIRE CAPELĂ ȘI AMENAJARE ALEI ÎN 

CIMITIRUL COMUNEI MANASIA 
 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede proiectarea și construirea unei capele și 
amenajarea aleilor din cimitirul comunei Manasia 

Justificarea 
proiectului 

Inexistența unei capele mortuare la nivelul comunei Manasia 
Amenajarea și modernizarea cimitirului comunal 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

105.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 21 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PRIN 
PREGĂTIREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ A 

PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI 
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICACITĂȚII PROFESIONALE PRIN 

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT 

Descrierea 
proiectului 

Formarea profesională a funcționarilor publici prin participarea 
continuă la cursuri și programe de perfecționare și specializare, 
achiziționarea de echipamente IT performante 

Justificarea 
proiectului 

Îmbunătățirea activității și capacității administrative 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 20.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 22 
 

 
CREAREA EVENIMENTULUI DE INTERES LOCAL 

 „ZIUA COMUNEI”  
ȘI STABILIREA CALENDARULUI CULTURAL  

AL COMUNEI MANASIA 
 

Descrierea 
proiectului 

Pprin proiect se dorește stabilirea, crearea și organizarea 
evenimentului local „Ziua comunei Manasia” și, integrat, 
calendarul evenimentelor culturale manifestate pe raza 
comunei Manasia 

Justificarea 
proiectului 

Promovarea comunei Manasia, a obiectivelor cultural-istorice 
și resurselor pe care le deține 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

40.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 23 

ACHIZIȚIONARE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE – 
BULDOEXCAVATOR ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Achiziție buldoexcavator 

Justificarea 
proiectului 

Dotarea serviciului public cu buldoexcavator în vederea 
efectuării lucrărilor necesare pe domeniul public 

Studii existente 

Valoare estimată 282.905,2 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

P.N.D.R. 2007-2013 

Perioada 
estimată de 
implementare 

Finalizat septembrie 2015 
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PROIECTUL 
NR. 24 

PROMOVAREA COMUNEI MANASIA  
ȘI A OBIECTIVELOR TURISTICE EXISTENTE  

PRIN CREAREA ȘI MULTIPLICAREA DE MATERIALE 
PUBLICITARE, REALIZAREA UNUI FILM DE 

PREZENTARE ȘI PROMOVARE 

Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește realizarea și multiplicarea unor 
materiale de prezentare și promovare a comunei Manasia, a 
obiectivelor cultural-istorice existente și a posibilităților pe care 
le oferă comuna în vederea dezvoltării turismului rural. Pe 
lăngă materialele publicitare se dorește realizarea unui film de 
prezentare care să înfățișeze comuna în cele patru anotimpuri, 
oamenii, obieceiurile, obiectivele turistice, posibilitățile de 
agrement și de investiții. 

Justificarea 
proiectului 

Promovarea comunei, atragerea de investitori și turiști, 
dezvoltarea turismului rural 

Studii existente Idee de proiect 
Valoare estimată 30.000 lei 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 25 

REALIZAREA DE REPARAȚII CAPITALE  
LA ACOPERIȘUL ȘCOLII VECHI, AMENAJARE CURTE 

INTERIOARĂ ȘI SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII 
ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de reparație capitală a 
acoperișului școlii și aducerea lui în perisajul arhitectural al 
centrului istoric al comunei Manasia 

Justificarea 
proiectului 

În prezent, sunt zone prin care se infiltrează apa și deteriorează 
tavenele claselor și nu sunt respectate cerințele arhitecturale 
ale zonei. 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 180.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 

315 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
Comuna MANASIA, Județul IALOMIȚA 

PROIECTUL 
NR. 26 

CONSTRUIREA MONUMENTULUI EROILOR CĂZUȚI 
PENTRU APĂRAREA PATRIEI ÎN CEL DE AL DOILEA 

RĂZBOI MONDIAL ÎN COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul prevede stabilirea amplasamentului, proiectarea și 
executarea unui monument dedicat eroilor căzuți în al doilea 
Război Mondial 

Justificarea 
proiectului 

Cinstirea eroilor aparținând comunei Manasia, căzuți în cel de 
al doilea Război Mondial 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 200.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 27 

REACTUALIZARE PUG COMUNA MANASIA 

Descrierea 
proiectului 

Reactualizarea Planului Urbanistic General 

Justificarea 
proiectului 

Lucrarea va contribui indirect la creșterea nivelului de trai al 
populației și la dezvoltarea comunei prin identificarea unor 
soluții de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de 
confort acceptabiul, o sumă de utilități și obiective de utilitate 
publică care să satisfacă nevoile colective în spațiul 
administrativ 

Studii existente Idee de proiect 

Valoare estimată 200.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 28 

CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI REABILITARE 
BISERICA „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI”, CONSTRUIRE ȘI 

REABILITARE CLĂDIRI ANEXE, AMENAJĂRI 
INTERIOARE 

Descrierea 
proiectului 

Realizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare, amenajări 
interioare, construire și reabilitare clădiri anexe 

Justificarea 
proiectului 

Consolidarea și reabilitarea monumentului istoric Biserica 
„Înălțarea Domnului” 

Studii existente PT actualizat 2016 

Valoare estimată 970.000 euro 
Proiect în parteneriat Parohia Manasia și Comuna Manasia cu 
o contribuție de 1% din valoarea proiectului

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse disponibile 

Perioada 
estimată de 
implementare 

2014 – 2020 
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Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare 
a proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare 
a informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora 
asupra dezvoltării comunităţii. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 
actorilor locali la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul 
implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al 
proiectelor planificate.  

În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria);
► agenţii economici;
► societatea civilă;
► locuitorii comunității;
► structuri externe (instituţii judeţene).

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 
Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. 

În urma dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată 
Consiliului Local în vederea aprobării. 

Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, 
măsurile şi proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective 
stricte, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile 
în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
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Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, 
rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii 
locale (organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial.  

Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, 
colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii 
informaţiei, persoana care a cules informaţia.  

Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul 
indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de 
implementare se vor lua măsuri de corectare. 

Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va 
avea în componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura 
aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea
strategiei; 

◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare;
◘ secretariat.
Responsabilităţile de bază sunt: 
→ planificarea implementării acţiunilor; 
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor; 
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate; 
→ monitorizarea implementării; 
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare; 
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale; 
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→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 
Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii de 

implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, 
funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 
implementare. 

Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde 
politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile de performanţă privind 
dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate 
inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea 
proiectului. 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi 
periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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Realizarea acestui document strategic permite comunității din Manasia 
identificarea și validarea priorităților de acțiune pentru perioada 2014 – 2020, acestea 
fiind alese în funcție de resursele existente și de voința generală a comunității. 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a comunei Manasia 
va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă și armonioasă a comunei Manasia prin 
realizarea planului de dezvoltare care vizează creşterea calităţii vieţii în comunitate, 
un element indispensabil pentru existenţa viitoare a comunei. 

Dezvoltarea comunei Manasia nu reprezintă doar o problemă a autorităţii 
publice locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în 
realizarea obiectivelor strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este 
nou. 

Comuna Manasia se confruntă, ca şi celelalte comune ale ţării, cu problemele 
specifice unei comunități în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu 
adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile 
de care beneficiează în comparaţie cu alţi competitori. 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de 
finanţare nerambursabilă care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea 
de a susţine realizarea acestora. 

În vederea implementării cu succes a acestui document strategic este necesară 
o implicare a tuturor factorilor reprezentativi din comuna Manasia, precum și o bună
colaborare între administrația locală, mediul de afaceri și cetățeni. 

Evaluarea strategiei, a gradului de implementare a proiectelor se va realiza 
periodic într-o manieră stabilită de echipa de implementare de la nivel local care va 
ține seama de următoarele aspecte: 

-strategia de dezvoltare este un document public, al întregii comunități, care 
trebuie actualizat periodic astfel încât să fie în concordanță cu realitatea locală; 
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-societatea civilă trebuie să se implice și să își exprime opinia referitor la cum 
vrea să arate comunitatea în care trăiește, să vină cu idei novative și argumente de 
susținere; 

-Consiliul Local trebuie să își asume documentul strategic, să prioritizeze 
acțiunile funcție de buget și importanță și să completeze și/sau să modifice documentul 
strategic în vederea dezvoltării socio-economice a comunei. 

În concluzie,  
strategia de dezvoltare locală este 

o radiografie a prezentului şi viitorului,
care stabileşte direcţiile de dezvoltare 

şi care stă la baza deciziilor viitoare,  
a celor care vor hotărâ măsurile necesare 

atingerii ţintelor propuse.
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