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Cuvânt înainte 

 

 

Contextul european ne oferă o paletă largă de posibilități de dezvoltare a mediului rural. Într-

adevăr, drumul spre mai bine nu este niciodată ușor de parcurs. Este nevoie de multă răbdare, 

determinare și, bineînțeles, resurse, pentru a primi bani europeni. Cu toate acestea, eu, ca 

primar, cred cu tărie că fondurile europene sunt singura noastră șansă de a ieși din impasul 

economic în care, din păcate, încă ne aflăm.  

 

După 2007, anul în care România a aderat la Uniunea Europeană, fondurile europene au 

devenit cele mai sigure resurse de finanţare pentru proiectele din mediul rural. Astfel, 

administraţia publică locală a trebuit să se adapteze, să iniţieze proiecte şi să atragă fonduri 

pentru comunitate.  

 

Pentru a atrage fonduri europene este nevoie de o STRATEGIE DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ, un document programatic în care sunt identificate toate nevoile şi problemele 

cetăţenilor şi administraţiei comunei Predesti, document care propune soluţiile financiare şi 

sociale necesare. Aceste răspunsuri la probleme se traduc, practic, prin proiecte europene care 

vor atrage bani pentru îmbunătăţirea serviciilor publice din toate sectoarele la nivelul 

comunei.   

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Predesti  a fost elaborată pornind de la problemele 

reale cu care se confruntă localitatea. Pentru a obţine un caracter integrat şi un tablou complet 

al necesităţilor, problemelor dar şi al oportunităţilor de dezvoltare, la întocmirea Strategiei au 

contribuit toţi factorii decizionali din comună. Documentul este corelat cu planurile strategice 

elaborate la nivel regional, naţional şi european. 
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ISTORICUL ŞI METODOLOGIA LUCRĂRII 

 

 Strategia de dezvoltare a comunei Predesti face posibilă coordonarea activă a proceselor 

de dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior şi face posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod 

inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. 

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală şi micro-regională reprezintă unul din paşii cei mai 

importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală şi micro-regională.  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Predesti clarifică pe termen mediu şi lung care sunt 

direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Predesti este structurată pe şapte capitole care cuprind 

date despre localitate, anchete de opinie, analize asupra teritoriului şi planul de dezvoltare pentru 

perioada 2021-2027. 

 

În procesul elaborării şi implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Predesti sunt 

implicaţi următorii -actori de pe plan local: 

• administraţia publică locală 

• comunitatea locală 

• firme private 

• reprezentanţii societăţii civile 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Predesti include: 

1. Etapă introductivă (Cadru conceptual, Portofoliul Comunitar) (cap.I, II)  

 Este structurată pe două părţi. Prima parte cuprinde prezentarea principalelor 

programe/strategii europene şi naţionale în domeniul dezvoltării comunitare: dezvoltare 

regională şi dezvoltare locală. O a doua parte a etapei introductive constă în încadrarea unităţii 

administrative pentru care se realizează strategia în spaţiul geografic regional.  

2. Studiu diagnostic (Anchetă de opinie) (cap. III) 

 Următoarea etapă constă în diagnoza şi analiza principalilor indicatori statistici din 

localitate şi identificarea potenţialului de dezvoltare. Această etapă s-a bazat pe colectarea 

datelor din teritoriu şi analiza lor. 

3. Analiza SWOT (cap.IV) 

 În urma analizei SWOT sunt identificate punctele forte și cele slabe, oportunităţile de 

dezvoltare, dar şi pericolele existente la nivelul comunităţii. Acest tip de analiză permite 

identificarea direcţiilor de dezvoltare locală.  

4. Viziune asupra dezvoltării locale (cap. V)  

 Capitolul V se bazează pe enumerarea obiectivelor pentru care a fost elaborată strategia, 

precum şi identificarea câtorva domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate 

cu prioritate şi în identificarea obiectivelor operaţionale. 

5. Portofoliu de proiecte sesiune 2021-2027 (cap.VI, VII).  

În final sunt prezentate proiectele propuse spre realizare în perioada 2021-2027 în 

comuna Predesti, cât şi alternativele de finanţare pentru acestea.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CADRUL CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Definiţii şi abrevieri 

1.1. DEFINIŢII 

Dezvoltare durabilă - Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică al caror fundament îl reprezintă asigurarea 

echilibrului între sistemele socio-economice şi potenţialul natural. Cea mai cunoscută 

definitie a dezvoltării durabile este cea data de Comisia Mondiala pentru Mediu si 

Dezvoltare în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de "Raportul 

Bruntland": "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

nevoi".  

Politici de dezvoltare - Declaraţii la nivel guvernamental, naţional, regional, local, prin 

intermediul cărora se promovează diferitele proiecte de dezvoltare. 

 

Dezvoltare comunitară  - Procesele prin care are loc îmbunătăţirea dimensiunii economice, 

sociale, culturale şi de mediu pentru indivizii care se identifică ca fiind o comunitate. 

 

Dezvoltare economică  - Procesul prin care se încurajează iniţiativele antreprenoriale prin 

creearea cadrului optim pentru dezvolotarea de noi afaceri. 

 

Utilizare durabilă - Folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu 

conducă la declinul pe termen lung al acestora, menţinând potenţialul 

lor în acord cu necesităţile si aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare. 

 

Evaluarea reurselor umane  - Determinarea nivelului de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi 

existente la nivelul unei comunităţi, acest potenţial fiind pus în relaţie cu 

oportunităţile actuale sau viitoare de angajare pe piaţa forţei de muncă, situaţii în carte 

indivizii se angrenează într-o formă sau alta. 

Proiect - Investiţie importantă de capital. 

Implementarea - Totalitatea metodelor adoptate de autoritatea competentă pentru a încuraja 

sau a constrânge conformarea cu legislaţia existentă (monitorizare, controale la faţa locului, 

sancţiuni şi măsuri obligatorii de corecţie) pentru a îmbunatăţi performanţele politicilor de 

mediu cu scopul final de îmbunătăţire a calităţii mediului în ansamblu. (E. Mostert The 

Challenge of Public Participation) 

Resurse naturale - Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în 

activitatea umană: resurse neregenerabile minerale şi combustibili fosili, regenerabile - apă, 

aer, sol, floră, faună salbatică - şi permanente - energie solară, eoliană, geotermală şi a 

valurilor.  

 

Mediu - Ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi 

subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi 

fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, 

inclusiv valorile materiale şi spirituale.  

 



 

 

 

Arie protejată - Zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare sau în procent 

ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodarită în sensul atingerii unor obiective specifice 

de conservare; cuprinde parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei, 

monumente ale naturii şi altele. (Legea Protecţiei Mediului) 

Monument al naturii - Specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, 

formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic.  

Politică de mediu - Declararea de către organizaţie a intenţiilor şi principiilor sale în 

legătură cu performanţe de mediu pe ansamblu, care asigură un cadru pentru acţiune şi 

pentru stabilirea obiectivelor şi ţintelor sale de mediu.(ISO 14001) 

 

Aspect de mediu - Orice element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii 

care poate interacţiona cu mediul înconjurător. (ISO 14000) 

 

Biodiversitate - Diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice şi 

terestre, precum şi dintre complexele ecologice din care acestea fac 

parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si între ecosisteme.  

 

Ecoturism  - Practicarea unui turism cu respectarea regulilor de protecţie a mediului. 

 

Evaluarea - Inventar periodic realizat în cadrul diferitelor procese sau acţiuni 

comunitare, având rolul de a determina modul în care acţiunile noastre conduc la scopurilor 

propuse. 

 

Evaluarea impactului asupra mediului - Cuantificarea efectelor activităţii umane şi a 

proceselor naturale asupra mediului, a sănătăţii şi securităţii omului, precum şi a bunurilor de 

orice fel.  

 

Axă Prioritară – una dintre priorităţile strategiei din cadrul unui program operaţional, care 

cuprinde un grup de acţiuni strategice strâns legate între ele şi care au obiective specifice 

măsurabile.  

 

Domeniu Major de Intervenţie– una dintre acţiunile strategice prevăzute în cadrul unei axe 

prioritare a POS Transport care cuprinde un grup de operaţiuni asemănătoare.  

 

LEADER - Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale. Is a local 

development method which allows local actors to develop an area by using its endogenous 

development potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. ABREVIERI 

 

U.E. - Uniunea Europeană 

 

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 

 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

 

M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 

P.O.D.D. - Programul Operational Dezvoltare Durabila  

 

R.N.E. - Registrul Naţional al Exploataţiilor 

 

FSE – Fondul Social European 

PND – Planul Naţioneal de Dezvoltare 

CLLD - Community Led Local Development       

GAL – Grup de Acţiune Locală 

 

SWOT - Acronim în limba engleza, derivat din alaturarea termenilor strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, în traducere: puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari. 

Primii doi factori sunt factori interni de influenţă, iar ceilalţi doi sunt factori externi 

 

CSC – Cadrul Strategic Comun 

 

APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

 

CL – Consiliu Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/community_en.pdf


 

 

 

2. Contextul dezvoltării europene 

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii 

de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O planificare strategică 

asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a 

resurselor limitate de care aceasta dispune. 

Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent 

posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a 

susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază 

caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (turism, 

cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate) şi o analiză socio-economică 

amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea 

profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei). 

Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală 

stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. Acest 

lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale 

(turism, infrastructura, poziţie geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în 

eventualitatea unor ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), 

analiza oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de 

energie regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 

Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială și economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin 

finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse 

prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și 

de coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine 

este nevoie de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse 

ci care vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact 

maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale. 

 

2.1. Principalele scopuri ale dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii:  

 

1. Încurajarea comunităţilor locale să dezvolte abordări integrate de tipul „de jos în sus”, în 

împrejurări în care este necesar să se răspundă provocărilor teritoriale şi locale care impun 

schimbări de natură structurală; 

2. Consolidarea capacităţii comunităţii şi stimularea inovării (inclusiv inovarea socială), 

spiritul antreprenorial şi capacitatea de schimbare, prin încurajarea dezvoltării şi descoperirii 

potenţialului neexploatat din cadrul comunităţilor şi teritoriilor; 



 

 

 

3. Promovarea proprietăţii comunităţii prin creşterea gradului de participare în cadrul 

comunităţilor şi consolidarea sentimentului de implicare şi proprietate care poate spori 

eficienţa politicilor UE;  

4. Asistarea guvernanţei pe mai multe niveluri prin asigurarea unei căi de participare deplină 

la conturarea punerii în aplicare a obiectivelor UE în toate domeniile pentru comunităţile 

locale. 

 

2.2. Principalele componente ale dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii: 

 

1. Grupurile de acţiune locală ar trebui să fie formate din reprezentanţi ai intereselor socio-

economice locale ale sectoarelor public şi privat, precum antreprenori şi asociaţiile acestora, 

autorităţi locale, asociaţii rurale, grupuri de cetăţeni (cum ar fi minorităţile, cetăţenii 

vârstnici, femeile/bărbaţii, tinerii, antreprenorii etc.), organizaţii comunitare şi voluntare etc. 

Societatea civilă şi partenerii din sectorul privat ar trebui să deţină cel puţin 50 % din puterea 

decizională şi niciun grup de interese nu ar trebui să deţină singur mai mult de 49 % din 

drepturile de vot. 

 

2. Strategiile de dezvoltare locală sunt în concordanță cu programele relevante ale fon-

durilor CSC, în cadrul cărora primesc sprijin. Acestea defineasc zona şi populaţia care fac 

obiectul strategiei; includ o analiză a necesităţilor de dezvoltare şi a potenţialului zonei, 

inclusiv o analiză a punctelor forte, a deficienţelor, a oportunităţilor şi a pericolelor (SWOT); 

şi descriu obiectivele, precum şi caracterul integrat şi inovator al strategiei, inclusiv ţinte 

pentru realizări sau rezultate. Strategiile includ, de asemenea, un plan de acţiune care să 

demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acţiuni, proceduri de gestionare şi 

monitorizare şi un plan financiar.  

 

3. Acoperirea zonei şi a populaţiei în cadrul unei strategii locale date trebuie să fie coe-

rentă, ţintită şi să ofere o masă critică suficientă pentru punerea efectivă în aplicare a 

acesteia. Le revine grupurilor de acţiune locală responsabilitatea de a defini zonele şi 

populaţia care va face în realitate obiectul strategiile lor, însă acestea trebuie să corespundă 

criteriilor care urmează să fie stabilite de Comisie printr-un act delegat. Drept referinţă, 

dispoziţiile pentru perioada 2007-2013 privind acoperirea populaţiei în cadrul programului 

LEADER au urmărit o populaţie de maximum 150 000 de persoane. Media populaţiei care 

face obiectul programelor URBAN II, finanţate de FEDR în perioada 2000-2006 a fost de 

aproximativ 30 000 de locuitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Cum pot fi utilizate diferitele fonduri în cadrul CLLD?  

 

FEDR/FSE: Adoptarea Tratatului de la Lisabona şi a strategiei Europa 2020 oferă o 

justificare consolidată pentru o abordare integrată şi favorabilă incluziunii cu privire la 

soluţionarea problemelor de la nivel local. În special, accentul pus pe calitatea creşterii şi 

necesitatea de a asigura că aceasta este favorabilă incluziunii şi durabilă se traduc prin faptul 

că, în conformitate cu obiectivele coeziunii economice, sociale şi teritoriale, politica de 

coeziune trebuie să sprijine acţiuni în vederea abordării unor teme precum şomajul, mizeria 

şi sărăcia. 

FEADR: Importanţa implicării comunităţii a fost demonstrată prin succesul CLLD, sprijinită 

în cadrul abordării LEADER. Succesul abordării este evident prin existenţa celor 2 304 

grupuri de acţiune locală, active în întreaga UE, cu o finanţare totală reală de 5,5 miliarde de 

euro (6 % din fondurile FEADR).  

Această abordare constituie baza noilor propuneri ale Comisiei privind CLLD, prin faptul că 

este: în funcţie de zonă; de jos în sus; public-privată; integrată; inovatoare; bazată pe 

cooperare şi implică utilizarea reţelelor. În viitor, rezervarea obligatorie a 5 % din resursele 

FEADR ale fiecărui stat membru se va menţine în perioada 2021-2027, în timp ce noile 

propuneri vor consolida, la rândul lor, foarte mult aspectul integrat al abordării.  

EMFF: Începând din 2007, axa prioritară 4 a Fondului european pentru pescuit şi afaceri 

maritime (EMFF) a furnizat sprijin pentru dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit, prin 

asigurarea faptului că acţiunile întreprinse de grupurile de acţiune locală în sectorul 

pescuitului (Fisheries Local Action Groups – FLAG) se bazează pe avantajele şi 

oportunităţile unice ale fiecărei zone de pescuit; şi încorporează cunoştinţele, energia şi 

resursele actorilor locali din toate sectoarele.  

 

2.4. Care sunt implicaţiile metodologiei comune propuse?  

 

Întrucât dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii se realizează pe zone şi 

poate fi finanţată din diferitele fonduri CSC, aceasta reprezintă o metodologie ideală pentru 

crearea de legături între zonele urbane, rurale şi de pescuit. 

Va fi necesar ca statele membre să specifice în contractul lor de parteneriat care sunt 

intenţiile lor în privinţa sprijinirii CLLD şi să indice în cadrul căror programe şi zone poate fi 

utilizată CLLD. În timp ce CLLD este opţională în cazul FEDR, FSE şi EMFF, aceasta este 

obligatorie în cazul FEADR. 

Având în vedere că strategiile CLLD create de grupurile de acţiune locală pot viza operaţiuni 

pentru unul sau mai multe fonduri, trebuie să existe consecvenţă şi coordonare între fonduri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Principii care stau la baza Stratgiei 

 

Strategiile de Dezvoltare Locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care le 

recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

 

Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, 

creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, orientare 

spre un câştig durabil. 

Prin prima caracteristică se înţelege că strategia este elaborată având în vedere viitorul 

regiunii pentru care aceasta este destinată. Astfel, strategia este parte a gândirii pe termen 

lung asupra viitorului regiunii în cauză. 

Creativitatea vizează faptul că prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, 

posibilele scenarii de dezvoltare gândite astfel încât să se ia în considerare cât mai mult din 

potenţialul de dezvoltare al regiunii. 

Caracterul flexibil al strategiilor de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că acestea 

avantajează sisteme care se adaptează în permanenţă condiţiilor externe 

şi modificării situaţiei interne. 

O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele 

diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine si elemente proactive, 

construind posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar 

apare pe parcurs. 

Principiul acţiunii care stă la baza unei Strategii de Dezvoltare se datorează faptului că ea 

este compusă de programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre 

îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. 

Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de 

programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună 

valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în 

concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. 

O ultimă caracteristică ar fi aceea că scopul planificării strategice este orientat spre atingerea 

unei dezvoltări durabile. 

Conceptul dezvoltare durabilă a devenit tot mai important în ultimii ani o dată cu evaluările 

finale realizate pentru multe programe internaţionale orientate spre susţinerea dezvoltării 

locale. Au existat multe situaţii în care, odată cu încheierea acordării ajutorului internaţional, 

comunităţile care au constituit grupul ţintă ale acestor programe nu au reuşit, în multe cazuri, 

să-şi menţină nivelul de dezvoltare atins deja, nicidecum să înregistreze o creştere. În 

consecinţă, dezvoltarea durabilă a devenit o componentă importantă a strategiilor de 

dezvoltare locală şi regională, iar programele de dezvoltare locală propuse finanţatorilor 

internaţionali sunt evaluate în funcţie şi de această caracteristică. 

 

3.1. Înscrierea Strategiei în priorităţile naţionale şi regionale 

 

Abordarea dezvoltării locale a comunei Predesti a ţinut cont de priorităţile naţionale de 

dezvoltare, definite prin Planul National de Dezvoltare Rurală 2021-2027, Orientările 

Strategice Comunitare (OSC) şi Liniile Directoare Integrate ale Uniunii Europene pentru 

Creştere Economică şi Locuri de Muncă sunt: 

- Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene 

- Îmbunătăţirea pe termen lung a economiei româneşti 

- Dezvoltarea şi utilizarea eficientă a capitalului uman 



 

 

 

- Construirea unei capacităţi administrative eficiente 

- Promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin crearea condiţiilor de 

dezvoltare a teritoriilor ramase în urmă. 

 

Modul de structurare a programelor și a proiectelor a urmărit, de asemenea, înscrierea în 

Strategia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, 2021-2027. 

Viziunea regiunii Sud -Vest Oltenia pentru perioada de programare 2021-2027 este aceea de 

a deveni un promotor al competitivităţii atât în domeniul industrial, cât şi în agricultură, dar 

şi al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant bazat pe resurse 

umane competente, integrarea tehnologiilor inovative şi promovarea dezvoltării durabile. 

Obiectivul strategic global pentru perioada 2021-2027 este dezvoltarea durabilă și 

echilibrată a Regiunii Sud-Vest Oltenia în vederea reducerii disparităților existente 

între regiunea SV Oltenia și celelalte regiuni ale țării în scopul creşterii nivelului de trai al 

cetăţenilor. 

 

3.2. Promovarea unei dezvoltări integrate 

 

Abordarea dezvoltării locale a urmărit integrarea şi corelarea soluţiilor propuse pentru 

domeniile prioritare de dezvoltare ale comunei: domeniul activităţi economice locale, 

domeniul infrastructură tehnico – edilitară şi socială, domeniul mediu şi resurse naturale şi 

domeniul resurse socio–umane. 

Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse pentru fiecare domeniu 

de dezvoltare sunt coerente şi corelate, şi mai mult, se sprijină reciproc şi contribuie la 

realizarea viziunii comune privind viitorul durabil al comunei: realizarea de schimbări 

pozitive, economice şi sociale, integrate în efortul de protejarea mediului înconjurător. 

 

3.3. Punerea în valoare a resurselor locale 

 

Dezvoltarea locală a fost abordată ca un proces prin care se urmăreşte identificarea, 

mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale, adesea sub-evaluate şi nefolosite la 

întregul lor potenţial. 

Promovarea unicităţii şi a specificului local a fost urmărită simultan cu stimularea capacităţii 

de inovare şi adaptare la contextul şi oportunităţile prezente, cu diversificarea ofertei de 

produse şi servicii, şi cu creşterea valorii adăugate a produselor şi serviciilor locale şi cele 

destinate consumatorilor din afara localităţii. 

Valorificarea potenţialului local are în vedere administrarea eficientă, transparentă şi 

responsabilă a bunurilor publice: infrastructură şi echipamente, spaţii publice inclusiv 

patrimoniul natural şi cultural care trebuie pus în valoare, dar, în acelaşi timp protejat şi 

păstrat pentru generaţiile viitoare.  

Valorificarea resurselor înseamnă utilizarea acestora sub forma de CAPITAL pentru 

dezvoltarea economică şi socială. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Contextul elaborării şi descrierea procesului 

4.1. Contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Predesti 

 

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii 

de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O planificare strategică 

asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a 

resurselor limitate de care aceasta dispune. 

Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent 

posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a 

susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază 

caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (turism, 

cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate) şi o analiză socio-economică 

amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea 

profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei). 

Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală 

stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. Acest 

lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale 

(turism, infrastructura, poziţie geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în 

eventualitatea unor ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), 

analiza oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de 

energie regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate. 

Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare 

socială și economică existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin 

finanţarea zonelor mai puţin dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse 

prin elementele sale noi în domeniul etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și 

de coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine 

este nevoie de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse 

ci care vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a obţine un impact 

maxim şi o valoare adaugată maximă din obiectivele ce le propune comunităţii locale. 

 

Strategiile de dezvoltare locală urmăresc integrarea pe orizontală a planificării  dezvoltării  

economice,  sociale  şi  spatiale  la  nivel  zonal,  judetean, regional,  national  şi  european,  

dar  şi  integrarea  pe  verticală  a  dezvoltării  pe sectoare de activitate. 

 

Politica de dezvoltare are la bază un asamblu de măsuri guvernamentale ce au drept  scop  

sprijinirea  creşterii  economice  şi  îmbunătăTirea  conditiilor  de  viată, prin  valorificarea  

eficientă  a  potentialului  regional  şi  local,  având  ca  obiective principale: 

•  diminuarea  dezechilibrelor  existente,  cu  accent  pe  stimularea   dezvoltării echilibrate şi 

pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată), şi prevenirea creării de noi 

dezechilibre; 

•   pregătirea   cadrului   instituTional   pentru   a   răspunde   criteriilor   de integrare a 

României în UE şi de acces la fondurile europene; 

• integrarea politicilor sectoriale la nivel regional şi local, precum şi stimularea cooperării 

interne şi internaTionale în vederea dezvoltării economice şi sociale durabile. 

 

 



 

 

 

Aceste obiective sunt realizate în practică la nivel european prin adoptarea de măsuri şi 

strategii, finantarea de proiecte şi prin diverse programe, toate acestea însă fiind dezvoltate 

pe baza unui set de principii ce stau la baza elaborării şi aplicării lor, după cum urmează: 

• principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la nivelul 

central/guvernamental la cel regional şi local; 

• principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate între toti actorii 

implicaTi; 

• principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

• principiul  co-finanTării,  adică  obligativitatea  contribuTiei  financiare  a diverşilor actori 

implicaTi în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. 

Documentele de programare ale politicii nationale în perspectiva aderării României  la  

UE  au  ca  document  principal    Planul  National  de  Dezvoltare (PND),  ce  contine  

prioritatile  strategice  de  dezvoltare,  regionale  şi  sectoriale, pentru o perioadă dată. 

Planurile Nationale de Dezvoltare sunt elaborate pe baza Planurilor  Regionale  de  

Dezvoltare  (PDR)  şi  reflectă  Strategia  NaTională  de Dezvoltare  şi  Programele  

OperaTionale  (PO)  regionale  şi  sectoriale.  Planurile Regionale de Dezvoltare integrează la 

rândul lor planurile  cu  caracter strategic, elaborate atât la nivel de regiune pe domenii 

specifice, dar şi la nivel judeTean şi local. 

 

Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen lung, care se revizuiesc periodic şi 

care pun în relatie efoturile de planificare a actiunilor.  

 

Principalele caracteristici ale unei planificări strategice de dezvoltare locală: 

-Vizează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât şi introducerea de noi 

oportunitati pentru actiune 

-Operează într-un teritoriu bine definit spaTial şi administrativ 

-Abordează problemele la nivel macro, şi nu se concentrează pe problemele izolate 

-Sprijinul politic este o componentă esenTială 

-Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial şi financiar, adaptând experiente care s-

au dovedit a fi de succes 

-Generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare şi implementare 

 

Planificarea strategică este dedicată formulării viziunii, spre deosebire de eforturile şi 

acTiunile dedicate rezolvării imediate a problemelor ce caracterizează planificarea de 

acTiune. Formularea viziunii se face utilizând cuvinte cheie integrate într-o frază cu mesaj 

clar care să exprime unde dorim să ajungem pe termen mediu şi lung. 

Principiile care vor fundamenta procesul de planificare strategică sunt: diversitatea,  

echitatea,  deschiderea,  răspunderea  şi  transparenTa,  toate  fiind componente ale încrederii 

civice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Participare şi parteneriat în rezolvarea problemelor prioritare şi realizarea obiectivelor 

comune 

 

Ideea fundamentală care a stat în centrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Predesti a fost participarea şi parteneriatul actorilor locali în vederea 

stimularii şi dezvoltării de activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor care 

trăiesc în comună, inclusiv a celor săraci şi marginalizaţi. 

Această abordare se bazează pe ideea CAPITALULUI SOCIAL, ca factor esenţial în 

dezvoltare, care explică succesul procesului de dezvoltare pe baza capacităţii actorilor locali 

de a se implica în proces şi de a influenţa formularea politicilor publice din diverse domenii. 

 

În cadrul atelierelor de lucru şi planificare s-a acordat atenţie: 

- cantităţii şi calităţii interacţiunilor dintre participanţi, grupuri şi instituţii 

- creşterii nivelului de încredere şi toleranţă 

- construirii spiritului de asociabilitate şi conştientizării nevoii de coeziune socială.  

 

Pe parcursul procesului de elaborare a Strategiei s-a urmărit realizarea participării şi 

stimularea parteneriatelor prin următoarele instrumente: 

- Cooptarea tuturor celor interesaţi sa participe la evenimentele şi activităţile organizate în 

vederea elaborării Strategiei prin acţiuni locale de informare 

- Consultarea actorilor locali pentru identificarea problemelor majore cu care se confruntă 

comuna şi identificarea percepţiilor privind şansele de dezvoltare ale comunei 

- Implicarea directa în procesul de luare a deciziilor a peste 25 de persoane. 

 

 

4.3. Descrierea procesului realizării Strategiei de Dezvoltare Locală  

 

După ce parteneriatul a fost cooptat şi grupul ţintă al localităţii a fost întrunit s-a ales tipul de 

planificare şi anume angajarea într-un proces de planificare strategică (pe termen lung) în 

care se vor identifica şi preciza problemele cărora li se adresează. S-a procedat la formularea 

unei viziuni care să identifice problemele comunităţii, dar şi rezolvările lor. Descrierea 

problemelor s-a făcut clar, concis şi complet. Au fost descrise cauzele, teritoriile afectate, 

persoanele interesate şi responsabile pentru rezolvarea problemei, dar şi implicaţiile pe care 

le determină nerezolvarea ei. 

Pentru a eficientiza, am ales ca procesul de planificare strategică să fie: cuprinzător (să 

angajeze toată gama grupurilor de interese), interactiv (să confrunte situaţia prezentă cu 

situaţia potenţială), integrator (să lege în concepţie toate nivelele) şi repetabil (să recunoască 

faptul că sistemele şi mediul în care acestea se manifestă sunt în continuă schimbare). 

Ajungând în punctul culegerii informaţiilor au fost stabilite tipurile de date necesare şi 

metode de colectare pentru a ajuta echipa să formuleze decizii care să susţină recomandările 

făcute şi să-i convingă pe cei care vor fi responsabili de punerea în practică a acestora. Aici 

se formulează diagnosticul ca rezultat al analizei stadiului situaţiei existente. Se utilizează 

diferite tipuri de analize şi se clarifică problemele cheie ale dezvoltării. 

Principalii paşi: 

- colectarea mai multor date, informaţii şi idei prin consultarea populaţiei, interviuri, 

chestionare, combinarea lor, analiza documentelor, observaţia directă, experienţa şi 

intuiţia echipei 

- compilarea analizelor datelor, organizarea şi analizarea surselor acestora pentru o mai 

bună înţelegere a problemei sau oportunităţii 



 

 

 

- determinarea scopurilor şi obiectivelor care trebuie realizate/atinse, astfel încât 

obiectivele să fie specifice, fezabile, măsurabile, posibile, controlabile şi cu o dată 

limită de realizare 

- estimarea fezabilităţii în ceea ce priveşte atingerea scopurilor şi obiectivelor 

- dezvoltarea Analizei SWOT 

 

Analiza SWOT este un instrument care face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice 

cheie, cât şi identificare alternativelor strategice. Acesta reprezintă un cadru complet şi 

consistent pe care persoanele implicate în planificare îl pot utiliza pentru a efectua alegeri 

mai realiste. Această metodă de lucru oferă ajutor pentru a face distincţia între probleme, 

soluţii şi strategii. Tehnica SWOT se bazează pe discuţia între persoanele implicate în 

activitatea de planificare. Înainte de asta este necesară o descriere a cadrului general a 

situaţiei existente pentru a exista o bază comună de lucru. Această etapă preliminară 

reprezintă un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori, persoanele active 

de la nivel local dispun de o informare asimetrică şi au viziuni diferite asupra temelor de 

dezvoltare. Din punct de vedere teoretic, analiza SWOT este orientată spre o omogenizare a 

preferinţelor persoanelor implicate. Această analiză are ca scop construirea punctelor tari, 

eliminarea punctelor slabe, exploatarea oportunităţilor şi îndepărtarea ameninţărilor. 

În momentul ajungerii la planificare desfăşurării acţiunilor au fost luate în calcul: 

- obiectivele propuse pentru realizare, astfel încât numărul lor să fie realist 

- determinarea celor mai potrivite acţiuni pentru atingerea lor 

- grupurile de interes necesare pentru implementare 

- stabilirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi perioadei de realizare a unei viziuni 

formulate 

Pentru evaluarea rezultatelor şi efectelor se folosesc o serie de criterii şi de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei. Acestea sunt stabilite în funcţie de particularităţile zonei studiate 

încă de la iniţierea procesului de elaborare a Strategiei. Criteriile de măsurare a impactului 

sunt: adecvarea, eficienţa şi consecinţele aplicării planului strategic.  

 

5. Actori implicaţi 

 

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Predesti a avut în plan 

informarea cetăţenilor şi realizarea unui studiu diagnostic al situaţiei actuale.  

S-a pus accent pe percepţia cetăţenilor şi identificarea problemelor actuale printr-o anchetă 

de opinie. Procesul participării publice are ca scop crearea unui instrument instituţional care 

să fie întrunit într-un forum alături de echipa de planificare, iar în urma anchetei de opinie 

realizată s-au identificat nevoile, problemele şi cauzele lor. Tot aici s-a elaborat viziunea în 

perspectiva anului 2027 şi au fost stabilite direcţiile strategice de dezvoltare. 

 

Dezbaterile au avut următoarele etape: 

Procesul de culegere de date şi informaţii, în cadrul căruia au fost colectate: 

A. date cantitative privind profilul comunităţii (teritorial, demografic, ocupaţional, 

instituţional, servicii etc.) din diversele surse de la nivel local şi judeţean 

B. date calitative privind percepţia populaţiei referitor la problemele cu care se 

confruntă comunitatea, prin realizarea unei Anchete de opinie. 

 

Datele obţinute au fost procesate şi interpretate în cadrul „Studiului diagnostic privind 

situaţia existentă şi potenţialul de dezvoltare”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PORTOFOLIU COMUNITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Date generale 

 

1.1. Aşezare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Predești este amplasată în partea central-vestică a județului Dolj, la nord-vest de 

municipiul Craiova. 

Localitatea Predești, reședință de comună se află la distanţa de 20 de kilometri distanţă de 

municipiul Craiova, reşedinţă de judeţ, înscriindu-se astfel în zona de influență a acestuia.  

Comuna Predești are coordonatele 44°21′08″ N 23°36′21″ E și siruta 73772. 

Teritoriul administrativ al comunei Predești este situat între limitele: 

-la Nord: comunele Cernătești și Coțofenii din Dos  

-la Sud: comunele Bucovăț și Terpezița  

-la Est: comuna Breasta 

-la Vest: comunele Pleșoi și Sopot. 

Teritoriul administrativ al comunei Predești este străbătut de traseele: 

- DJ 606 Craiova – Brabova - Cleanov 

- DJ 606B Breasta – Crovna – Grecești – Corzu 

- DC77 Predești – Predeștii Mici - Cârstovani 

- drumuri comunale de legătură 

 

Zona căilor de comunicație și transport se compune din sistemul stradal (inclusiv traseele 

drumurilor județene și comunale). Ponderea acestor zone raportate la suprafața 

intravilanului este de 8,80% din care, pe sate: 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_Prede%C8%99ti%2C_Dolj&params=44.352208_N_23.605965_E_type:city&language=ro


 

 

-sat Predești 8,57% 

-sat Bucicani 8,77% 

-sat Predeștii Mici 10,20% 

Satul Predești este străbătut de traseul DJ 606, asfaltat, precum și de trasee de DC, toate 

acestea asigurănd legătura satului reședință de comună cu restul localităților din județ, dar 

și în interiorul administrativ al comunei. 

Satele Bucicani și Predești sunt străbătute de drumuri comunale și de interes local 

neasfaltate. 

Cel mai apropiat punct de frontieră se află în oraşul Craiova, la distanţă de 20 de 

kilometri.  

Comuna Predești este compusă din satele: 

- Predești, sat reședință de comună 

- Bucicani, sat component 

- Predeștii Mici, sat component 

 

1.2. Principalele ocupaţii şi activităţi  

 

Potentialul economic al comunei este determinat de situarea în teritoriu, conditiile pedo -

climatice ca si de principalele activitati economice ce se desfasoara pe teritoriul 

administrativ al comunei. 

Teritoriul comunei Predești se înscrie în zona cu profil predominant agricol de producție, 

culturi mari și plantații de pomi fructiferi și viță de vie determinând si caracteristicile 

activitatilor economice existente în comuna. 

Suprafețele de terenuri ocupate cu păduri, împreună cu suprafețele de terenuri ocupate cu 

plantații pomicole contribuie la păstrarea unui echilibru în climatul local. 

Creșterea animalelor are loc numai în gospodăriile populației pentru consum propriu. 

Economia agricola cuprinde doua sectoare de activitate respectiv sectorul particular si cel 

de stat. 

Prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, cetatenii au fost pusi în posesia terenurilor 

agricole, sectorul particular devenind determinant în desfasurarea activitatilor agricole. 

Activitatea agricola în sectorul particular se desfasoara în principal în cadrul asociatiilor 

familiale sau a asociatiilor cu personalitate juridica. 

Profilul agricol dominant este cultura plantelor cerealiere, a pomilor fructiferi, a viței de 

vie și a plantelor furajere. 

Populatia ocupata în sectorul agricol (sector primar) la nivel de comuna reprezintă 48% 

din totalul populatiei active. 

Activitatile industriale ce se desfasoara în comuna nu constituie surse de poluare a 

mediului înconjurator. Populatia ocupata în sectorul industrial (sector secundar) la nivel 

de comuna reprezintă 12% din totalul populatiei active. 

In general activitatile economice din comuna sunt în regres. Disfunctionalitatile care se 

manifesta în prezent sunt: 

-fragmentarea puternica a fondului funciar pe detinatori ceea ce conduce la o exploatare 

dificila a pamântului cu mijloace mecanizate; 



 

 

-dezorganizarea activitatilor de achizitii si valorificare a cerealelor si plantelor agricole; 

-starea materiala precara a populatiei ceea ce duce la nedezvoltarea sectorului 

"întreprinderi mici si mijlocii"; 

-îmbatrânirea populatiei stabile, migrarea populatiei tinere spre Craiova. 

 

1.3. Relieful 

 

Comuna Predești, fiind situată în zona de câmpie colinară prezintă un relief de platformă 

înaltă, cu altitudini de peste 200 m, puternic fragmentat de afluenții direcți șiindirecți ai 

râului Jiu. 

Din acestă cauză apar coline deluroase, existente pe direcția est-nord și est-vest, în cursul 

văilor de scurgere a pâraielor din zonă.  

Satele componente s-au dezvoltat de-a lungul văilor în adâncime. Astfel, satul Predești 

situat în partea centrală a teritoriului administrativ al comunei s-a dezvoltat în lungul 

văilor pâraielor Merețel și Raznic. Acestea au în general cursuri intermitente, cu apă mai 

mult primăvara, la topirea zăpezilor și toamna în timpul ploilor. Sunt afluenți indirecți ai 

Jiului. 

 

 

1.4. Clima 

 

Perioada ultimilor 15 ani s-a caracterizat prin importante modificări ale parametrilor 

hidrometeorologici şi geo-climatici în majoritatea zonelor geografice ale planetei, 

inclusiv în judeţul Dolj. 

Efectele cele mai evidente ale schimbărilor climatice sunt secetele şi ploile abundente din 

ce în ce mai frecvente. Alternanţa între perioade de secetă şi ploi abundente afectează 

calitatea culturilor agricole şi favorizează producerea inundaţiilor din cauza capacităţii 

reduse a terenurilor de a absorbi apa în exces. 

Din punct de vedere climatic, întreg teritoriul administrativ se încadrează într-o zonă de 

climat temperat-continental cu patru anotimpuri, cu veri foarte călduroase şi secetoase 

(temperatura maximă de 41 de grade Celsius și minimă -30 grade Celsius) şi ierni 

friguroase, bogate în precipitaţii. Temperatura medie anuală întâlnită este de 10,5 grade 

Celsius. 

Primul îngheţ apare după 25 octombrie, iar ultimul în prima decadă a lunii aprilie, 

rezultând un interval de 200 de zile / an fără îngheţ. 

Cantitatea medie de precipitaţii este de 600 mm/an cu un maxim de precipitaţii în 

anotimpurile primăvara şi toamna. 

Vânturile dominante sunt cele cu direcţia ENE-VNV, astfel încât în anotimpul rece cât şi 

în cel cald curenţii dominanţi, care suportă şi influenţa dirijării vestice şi nord-vestice. 

Acestea sunt diminuate în intensitate de dealurile împădurite din zonă, dealuri foarte 

apropiate între ele datorită văilor adânci și strânte care le străbat. 

 

 



 

 

1.5. Soluri 

 

Solurile caracteristice sunt aluviale și brune de pădure favorabile dezvoltării agriculturii 

(culturi mari și pomi fructiferi) care contribuie la fixarea și combaterea eroziunii solului 

pe versanți. Suprafețele mari de terenuri ocupate cu păduri contribuie la păstrarea unui 

echilibruîn climatul local. 

Trebuie menționat faptul că în general colinele deruloare au fost terasate și plantate cu 

pomi fructiferi și viță de vie, iar pe platouri se cultivă plate cerealiere. 

Din punct de vedere geologic, câmpia colinară a Bălăciței, deci în interiorul administrativ 

al comunei Predești solurile sunt formate din depozite de pietrișuri levantine care apar la 

bază și sunt acoperite de depozite aluvionale cuaternare (în speocial luturi roșii). 

1.6. Vegetaţia şi fauna 

Având în vedere aşezarea de câmpie a comunei Predești, cu un relief relativ uniform, cu 

clima şi solul specific de câmpie, comuna dispune de condiţii naturale favorabile 

agriculturii (culturi mari, plante tehnice, plataţii de viţă de vie şi pomi fructiferi şi plante 

legumicole – în special în zona de luncă). 

Pe teritoriul comunei nu se evidenţiază nici o zonă de vegetatie protejata sau specie 

protejată. 

 

1.7. Riscuri naturale 

În comuna Predești nu s-au identificat zone de inundații, cursurile părăielor Raznic și 

Merețel au fost regularizate și îndiguite. 

 

Protecţia mediului 

Activităţile desfăşurate în comuna Predești nu sunt de natură să influenţeze semnificativ 

poluarea şi degradarea mediului ambiant. Nici circulaţia de tranzit rutier nu constituie un 

factor major de poluare a aerului din zonă. 

 

Calitate aerului 

 

Poluarea atmosferei este nesemnificativă în teritoriul comunei Predești. 

Nu se poate vorbi de poluare a aerului în comuna Predești şi nici de depăşiri ale 

concentraţiilor maxime admise. Arderea combustibililor (cărbune, produse petroliere, 

lemne) în surse staţionare, respectiv locuinţele şi dotările edilitare sunt răspunzătoare de 

încărcarea atmosferei cu o cantitate redusă de poluanţi gazăşi şi solizi (SO2, NO, CO, 

CO2, cenuşă şi zgură) în acest moment. 

Activităţile agro-zootehnice nu au concentraţii mari de poluare a aerului, acesta fiind 

mult sub concentraţiile maxime admise. 

 

 

 



 

 

Calitate aerului 

 

Din cauza prezenţei în zonă a „depozitelor sălbatice” de deşeuri, calitatea pânzei freatice 

este afectată de poluare. Pârâurile necesită regularizări şi întreţineri ale traseului pentru 

evitarea inundării zonei. 

Calitatea solului 

Colectarea deşeurilor menajere şi stradale se face la nivel de zonă, dubzonă, sau 

gospodărie individuală. Apoi, gunoiul este transportat cu maşinile unităţii de salubrizare 

la rampa autorizată de gunoi din apropierea municipiului Craiova. 

 

1.8. Suprafeţe de terenuri 

 

CATEGORII DE 

FOLOSINȚĂ 

TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNAL 

(HA.) % din total 

AGRICOL  3943 45% 

Arabil 2239  

Livezi 294  

Vii si pepiniere 15  

Pășuni 1395  

NEAGRICOL 408 55% 

Păduri 139  

Ape 21  

Construcții 113  

Căi de comunicații 110  

NEPRODUCTIV  25   

TOTAL 4351 100 
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Comuna Predești se întinde pe o suprafaţă administrativă totală de 4351 hectare. Aceasta 

se împarte în suprafaţa intravilană, de 271,50 hectare: 

-sat Predești – 230 ha 

-sat Bucicani – 5,7 ha 

-sat Predeștii Mici – 35,80 ha 

 

1.9 Infrastructura 

 

Transport 

 

Organizarea circulației și a transportului în teritoriul administrativ – cuprinde traseele de 

drum național, drum județean și drumuri comunale – ce asigură legătura între localitățile 

comunei și a acestora cu localitățile județului. 

Cele mai importante trasee rutiere sunt: 

DN 606 Craiova – Brabova – Cleanov-Melinești; 

DJ 606 B – Breasta – Crovna – Grecești – Corzu 

DC 77 – Predești – Predeștii Mici – Cârstovani 

De asemenea, există o serie de drumuri comunale. 

Aceste drumuri asigura atât legaturile între localitatile componente ale comunei Predești, 

cât si între acestea si restul localitatilor din judetul Dolj. 



 

 

In interiorul intravilanelor localitatilor componente tramele stradale reflecta dezvoltarea 

în timp a acestora. La Predești circulatia se face liniar, drumul judetean fiind coloana 

vertebrala a acestui intravilan. Exista de asemenea o serie de drumuri interioare locale ce 

asigura legaturi atât între zonele de locuit cât si cu zonele economice. 

Majoritatea acestor drumuri nu sunt asfaltate, circulația fiind dificilă, drumurile interioare 

în cadrul localităților cât și în afara acestora necesitând modernizări: corectări de trasee, 

pantă, curbe, îmbrăcăminți, elemente geometrice. 

Drumurile judetene sunt cu îmbracaminti asfaltice. 

Transportul interurban de călători este asigurat pe căile de transport rutier existente. 

Transportul de mărfuri se realizează atât prin intermediul DJ606 și DJ606B ca și pe 

drumurile comunale ce asigură legătura între localitățile comunei și celelalte comune 

învecinate. 

Transportul de călători se efectuează în regim privat. 

Disfunctionalitatile care se manifesta în acest domeniu sunt: 

- existenta unor strazi cu îmbracaminte provizorie; 

- existenta unor intersectii conflictuale pe traseul DJ 606. 

 

Utilităţi 

 Comuna dispune de acces la reţeaua de energie electrică pe întreaga suprafaţă; 

 Reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet este operaţională în totalitate; 

 Comuna nu este dezvoltată suficient la capitolul drumuri. 

 Numărul total de locuințe din comuna Predești este de 824 

 Comuna Predești, dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare  

cu apă potabilă. 

 Legătura comunei Predești cu restul localităţilor din judeţ este asigurată prin 

intermediul operatorilor privaţi în regim maxi-taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Scurt istoric (date monografice) 
 

Comuna Predeşti este construită pe vatra unei vechi aşezări medievale, atestată 

documentar încă din anul 1514, numele localităţii datorându-se unui căpitan al lui Mihai 

Viteazu, boier stăpân al acestor locuri, anume Preda Buzescu. 

Satul Predeşti este aşezat în formă de T, având drept latura mică, pe o distanţă de 

aproximativ 2 km, DJ 606, cu case de o parte şi de alta a acestuia. Latura mare, 

perpendiculară pe şosea, este construită în jurul vechii vetre a satului, prelungindu-se pe o 

distanţă de 6-7 km. până în cătunul Predeştii mici, şi având denumirea populară de Dia 

(conform celor spuse de preotul din Predeşti, Dia reprezintă un vechi nume turcesc, 

având înţelesul de “departe”). Iniţial, această zonă a comunei era foarte populată, cu 

timpul oamenii mutându-se spre vale, în Predeşti, motivele principale ale acestei migraţii 

locale fiind, pe de o parte accesul mai facil la apă în vale, unde pânza freatică se află mai 

sus, pe de altă parte, mutarea, în perioada comunistă a vechiului drum judeţean din zona 

Dia în zona Predeşti. 

 

2.2. Evenimente  

Principalele evenimente comerciale şi recreaţionale de pe raza comunei Predești: 

- Sărbătoarea Sf. Ilie,  

- Spectacol Colinde de Crăciun (luna decembrie) 

- Ziua comunei Predești, sărbătorită de Rusalii 

 

2.6. Monumente istorice 

Pe raza administrativa a comunei Predești, Dolj, Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, prin Baza de Date a Patrimoniului Arheologic - Lista Monumentelor Istorice a 

atestat un monument istoric, redat mai jos:  

 

1. Biserica "Adormirea Maicii Domnului” , cod DJ-II-m-B-08350, localizare sat 

PREDEŞTI; comuna PREDEŞTI, datat ante 1892 

 

2.7. Tradiţii şi obiceiuri 

 

Cel mai important obicei specific comunei Predești care se mai păstrează şi astăzi este 

„Păzitul fântânilor”. Conform anchetei de opinie întocmită în rândul locuitorilor, acesta 

este cel mai înrădăcinat obicei care încă îşi mai păstrează frumuseţea. În noapte de 6 spre 

7 ianuarie a fiecărui an fântânile de pe raza localităţii sunt păzite aprinzându-se focuri.  

De asemenea, mai sunt şi alte obiceiuri tradiţionale care se păstreză în comuna Întorsura, 

acesta rămânând însă unu specific zonei. 

 „Botezul cailor” –În ziua de Bobotează, după ce se sfinţeşte agheasma mare, 

preotul iese în faţa bisericii şi „botează” (stropeşte cu apă sfinţită) atât caii cât şi 

pe stăpânii acestora 

  „Căluşul” – Rusaliile. Căluşul e un ritual amplu, compus din mai multe etape: 



 

 

- Strodul Rusaliilor - miercurea din a patra săptămână de după Paşte, când se   începe 

repetarea jocurilor caluşăreşti. 

- Alegerea steagului - este ceremonia naşterii simbolice a Căluşului şi ziua alegerii 

Mutului şi a Vătafului. 

- Ridicarea steagului 

- împodobirea maiagului (prăjinii) la care se leagă o cârpă albă, pelin şi usturoi. 

Jurământul - se face în sâmbăta din ajunul Rusaliilor. 

- Jocul Căluşului - începe din duminica Rusaliilor şi ţine toată săptămâna următoare. 

- Spargerea Căluşului - numită şi "Frângerea steagului", "Dezlegarea" sau "Marţea 

ciocului" se face seara, în taină, în acelaşi loc unde s-a facut Jurământul. 

 „Cu moş Ajunul” sau „Colindeţul” - Se colindă în ziua şi seara de Ajun  

 „Scormonitul în foc” – În Ajunul Crăciunului se vrăjeşte la foc. Oricare din casă, 

indiferent de vârstă dă cu barda în foc şi zice o strigătură 

 „Colindatul cu Steaua” – În prima zi de Crăciun 

 „Pluguşorul” – De Anul Nou 

 „Sorcova” – În dimineaţa Anului Nou 

 „Colindatul cu capra” – specie a colindatului cu măşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Structuri administrative 

 

 

3.1. Primăria şi Consiliul Local 

 

Primăria comunei Predești este alcătuită din 7 compartimente şi are în momentul de faţă 

24 angajaţi, inclusiv asistentii personali.  

SAT Predești 

Tip clădire Stare de funcționare 

Sediu Primărie Foarte Bună 

Sediul Poliție Bună 

Bloc P+2, proprietate particulară, la parter 

spații comerciale, nelocuit 

Bună 

Școala generală I-VIII Foarte Bună 

Monumetul eroilor 1916-1918 Bună 

Atelier Școală Bună 

Dispensar uman Bună 

Farmacie Bună 

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Bună 

Cămin Cultural Bună 

Poșta Bună 

Dispensar veterinar Bună 

Brutărie, moară Bună 

Teren de sport Bună 

 

 

Satele Predeștii Mici și Bucicani 

Tip clădire Stare de funcționare 

Unități cu profil industrial  Foarte Bună 

Unități agro-zootehnice Bună 

Unități comerciale Bună 

Cimitir Bună 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ORGANIGRAMĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Predești este compus din 11 consilieri, instalaţi în funcţie la 

alegerile din luna iunie 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRĂRI DIVERSE CAPITOLE INVESTIȚII  

 

Fonduri Europene/Finantari guvernamentale/Investitii buget local 

 

Nr. 

crt. 

Denumire investiție 

1.  Constructie pod peste parau Meretel – 90.000 lei 

FONDURI GUVERNAMENTALE 

2.  Alimentare apa comuna Predesti, sat Predesti 6.5 mil. lei 

PNDR / FINANTARE EUROPEANA (axa nationala) 

3.  Asfaltare strazi comunale DC 77 – 360.000 lei 

PNDR / FINANTARE EUROPEANA (axa LEADER / GAL) 

4.  Reparatii strazi comunale plan multi anual – 600.000 lei 

BUGET LOCAL (investitii 2008 - 2015) 



 

 

 

3.2. Şcoala generală  

 

Pe raza localităţii Predești există o Școală Generală:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copii înscriși în grădinițe: 40 

Elevi înscriși la cursuri: 151, dintre care 

- 80 învațământul primar 

- 71 învățământul gimnazial 

 

Personal didactic total: 13, dintre care: 

- 2 învățâmântul preșcolar 

- 5 învățământul primar 

- 6 învățământul gimnazial 

Număr total de săli de clasă și cabinete școlare: 11 

Laboratoare școlare: 2 

Săli de gimnastică: 1 

Teren de sport: 1 

Numar calculatoare: 25 

Număr biblioteci: 2 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Cabinet  medical  

Pe raza localităţii Predești îşi desfăşoară activitatea un cabinet medical uman (2 medici), 

un cabinet stomatologic și un cabinet veterinar. 

 

3.4. Farmacie 

În comuna Predești există deschis un punct farmaceutic. 

 

3.5. Post de poliţie 

Pe raza comunei Predești există un Post de Poliţie, prin intermediul căruia s-au desfăşurat 

în ultimul an diverse activităţi de informare, în colaborare cu celelalte unităţi din 

localitate. Activităţile s-au axat pe siguranţa populaţiei şi siguranţa rutieră. 

 

3.8. Cămin Cultural  

Pe raza localității există un Cămin Cultural.   

 

3.9. Serviciul Public pentru Evidență a Persoanelor 

În localitatea Predești există un serviciul SPCLEP cu doi angajați. 

 

3.10. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

La nivelul comunei Predești este constituit un Serviciu Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă, serviciu aflat sub autoritatea Primarului. SVSU Predești este organizat conform 

legislaţiei în vigoare şi normelor impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Oltenia, jud. Dolj. SVSU Predești are în momentul de faţă un număr total de 30 de 

voluntari repartizaţi în două compartimente de prevenire, respectiv intervenţie. 

Compartimentul de intervenţie are la rândul său şase echipe operaţionale: echipa 

transmisiuni – alarmare, echipa deblocare-salvare, echipa sanitar veterinară, echipa de 

stins incendii, echipa de salvare şi prim ajutor şi echipa de logistică. 
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4. Studii demografice 

 

Populaţia stabilă totală a comunei Predești, la data de 1 iulie 2011, este de 1905 persoane. 

În comuna Predești se înregistrează în anul 2008 un număr de 2051 de locuitori. În ceea 

ce privește densitatea populației, comuna Predești prezintă o densitate de 40 loc./km
2
, 

față de media de 53,55 loc/km2./km
2
 la nivelul județului Dolj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De regulă, se observă scăderea numărului de locuitori de la o etapă de recensămân la alta. 

Diminuarea numărului de locuitori în comuna Predești ca, de altfel, în întreg mediul rural 

al județului Dolj, este cauzată de politicile anterioare de dezvoltare cu precădere a 

centrelor urbane și industriale din județ sau în afara lui, care a determinat pe de o parte 

migrarea forțelor tinere, apte pentru muncă, din localitățile rurale și, pe de altă parte, 

îmbătrânirea populației în acestea și deci scăderea indicelui de natalitate.  

Comuna Predești are un potențial demografic scăzut (natalitate destul de ridicată dar 

mortalitate crescută, ceea ce conduce la un spor natural negativ) și îmbătrânire 

accentuată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populația stabilă pe sexe și grupe de vărsta  COMUNA PREDEȘTI 
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Populația stabilă după limba maternă  COMUNA PREDEȘTI 

 
 

Mișcarea populației 

Principalii indicatori demografici care caracterizează mișcarea populației sunt: sporul 

natural și sporul migratoriu. 

În perioada 1977-1992, sporul natural a înregistrat valori din ce în ce mai mici, devenind 

chiar negative după 1985. 

În anul 1990, măsurilor luate de înlăturare a interdicțiilor privind intrarea locuitorilor cu 

domiciliul stabil în orașele mari a condus la creșterea foarte mare a valorilor negative ale 

soldului mișcării migratorii. 

Valorile mici ale sporului natural explică populația îmbătrânită din mediul rural, ca 

urmare a migrării forțelor tinere apte pentru muncă din cadrul localităților componente 

spre centrele urbane și industriale din județul Dolj sau în afara lui. 

 

 

 

Anul 2009 Total populație 

Comuna PREDEȘTI 2025 

Sat Bucicani 3 

Sat Predeștii Mici 23 
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4.1. Starea civilă 

 

Număr nașteri 30 

Rata natalității 13,96/1000 

Număr decese 37 

Rata mortalității 17,22/1000 

Număr decese copii sub 1 an 0 

Rata mortalității infantile 0/1000 

Spor natural -3,26/1000 

 

Conform datelor prezentate anterior, indicii de natalitate sunt net inferiori celor de 

mortalitate, ceea ce determină o rată scăzută a sporului natural. Rata mortalității, deși 

puternic legată de latura biologică, este influențată de o serie de factor economici și 

sociali: accesul la servicii de specialitate, nivelul de educație, calitatea vieții, dar și factori 

ecologici. Principalul factor care a determinat creșterea acestui indice este slaba 

dezvoltare a serviciilor de sănătate în comună. 

 



 

 

În urma analizei se observă faptul că indicele grupei de vârstă 0 – 14 ani este în creștere 

cu aproximativ 2,5% în 2011 față de recensământul anului 1992. Creștrea indicelui de 

natalitate a permis scăderea mediei de vârstă în rândul populației comunei.  

 

 

 

 

Populația stabilă pe sexe și starea civilă legală  COMUNA PREDEȘTI 

 

 
 

 

 

 

Dintre cetăţenii comunei Predești: 

 683 de persoane sunt necăsătorite (380 bărbaţi şi 303 femei) 

 932 persoane sunt căsătorite (468 bărbaţi şi 464 femei) 

 230 persoane sunt văduve (54 bărbaţi şi 176 femei) 

 60 persoane sunt divorţate (42 bărbaţi şi 18 femei) 
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 4.2. Etnie 

Populația stabilă după etnie  COMUNA PREDEȘTI

 
 

 

Majoritatea populaţiei comunei Predești este declarată de etnie română, excepţie făcând 

22 persoane etnici rromi. 

 

 

4.3. Religie 

 

Populația stabilă după religie  COMUNA PREDEȘTI 
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Un număr de 1821 persoane din comuna Predești sunt ortodoxe, restul incandrându-se 

sub alte categorii religioase. 

4.4. Educaţie 

Din totalul populaţiei stabile în comuna Predești (1720 persoane):  

 44 de persoane au studii superioare, inclusiv masterat şi doctorat (23 femei şi 21 

bărbaţi) 

 27 persoane au absolvit o şcoală postliceală şi de maiştri (15 bărbaţi şi 12 femei) 

 308 de persoane au absolvit liceul (163 bărbaţi şi 145 femei) 

 283 persoane au absolvit şcoala profesională şi de ucenici (208 bărbaţi şi 75 

femei) 

 598 persoane au absolvit gimnaziu (256 bărbaţi şi 342 femei) 

 396 de persoane au doar şcoala primară (164 bărbaţi şi 232 femei) 

 64 persoane nu au nici o şcoală absolvită (21 bărbaţi şi 43 femei) 

 25 persoane sunt analfabete (2 bărbaţi şi 23 femei)  

 

Populația stabilă după nivelul de educație  COMUNA PREDEȘTI 
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4.5. Forţa de muncă 

Volumul forțelor de muncă într-o localitate este reprezentat de ponderea grupei de vârstă 

15 – 59 de ani. 

Conform datelor furnizate, numărul total al salariaţilor din comuna Predești este de 69 

persoane: 

 În domeniul agriculturii activează 3 salariaţi 

 În sectorul industrial activează 8 salariați 

 Construcții 2 salariați 

 În activități comerciale și servicii activează 4 salariați 

 Hoteluri, restaurante: 1 angajat 

 Activitati financiare activeaza 3 salariat 

 În sectorul administrației publice activează 13 salariați 

 În învăţământ activează 25 salariaţi 

 În sănătate şi asistenţă socială activează 10 salariaţi 

 Șomeri în evidenta si plată 74 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

4.6 Fondul de locuit 

În prezent suprafața locuibilă totală la nivelul comunei Predești este de 30097 mp. 

Mărimea locuințelor: suprafața locuibilă medie este de 43,39 mp. 

Conform locuitorilor: suprafața locuibilă / număr de locuitori este de 14,01 mp. 

Numărul mediu de persoane / locuință este 2,35.  

 

Fondul de locuințe este format din locuințe individuale, pe parcele individuale, cu regim 

de înălțime predominant parter. Ponderea locuințelor din materiale durabile 

(cărămidă/lemn) este de 80%. Zona de locuit deține ponderea cea mai mare în cadrul 

intravilanului localității.  

 

După 1989 s-a înregistrat un avânt al construcției de locuinței. Procesul de înființare de 

noi gospodării are ca urmare necesitatea construirii de noi locuințe pentru familii tinere.  
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Situaţia economică 

Conform datelor furnizate de Insititul Național de Statistică, la nivelul comunei Predești 

activează un număr de 19 operatori economici. Toți operatorii au in medie sub 9 salariați. 

 

OPERATORI ECONOMICI la nivelul comunei Predești: 

 

 

Nr.cr

t 

 

Denumire societate 

 

Domeniu de activitate 

   

1 S.C. METAL LEMN S.A Fabricarea mobilei 

2 S.C. DRAGPITAR  SRL                  Cultivarea cerealelor 

3 S.C. EMBIAN COM SRL                Comert cu amanuntul 

4 S.C. FLORA FRUCT SRL                  Pepiniera 

5 I.I. CEAUSU CONSTANTIN              Comert cu amanuntul 

6 S.C. KAMPARO SRL             Dezvoltare agricola 

7 S.C AGRITERENURI SRL Dezvoltare agricola 

8 S.C. ROSWISS SRL Dezvoltare agricola 

9 S.C. INNAGRO SRL Cultivarea cerealelor 

10 S.C. MUDY SRL Comert cu amanuntul 

11 S.C. AGROMEC SRL Activitati auxiliare productia vegetala 

12 I.I. ZUICAN ELENA Cultivarea legumelor si pepenilor 

13 S.C. GABI MARIOTERM Fabricarea meteriale din PVC 

14 S.C. MARFIL GEN COM SRL Comert cu amanuntul 

15 S.C. MASIM FLY SRL  Alte activitati sportive 

16 S.C. ELMIL ELECTRIC SRL Lucrari de instalatii electrice 

17 S.C. RUXIR MARKET SRL Comert cu amanuntul 

18 S.C. CEREALCOM SRL Comert cu ridicata al cerealelor 

19 S.C. FANY EXTANS SRL Comert cu amanuntul 

 

Comuna Predești are activități din sectorul secundar din sfera industriei agricole, de 

producție industrială, activități comerciale, învățământ şi în unitațile de sănătate 

(dispensar uman).  

Principala activitate a locuitorilor din comuna Predești este agricultura însă în structura 

ocupaţională se regăsesc şi alte domenii de activitate dintre care cele mai frecvente sunt 

comerţul (magazine generale, alimentare) şi serviciile. 

Din acest motiv este foarte important pentru localitatea Predești să acceseze fonduri 

europene în perioada 2014-2020 cu ajutorul cărora să dezvolte proiecte de investiţii 

majore pentru comunitate.  

Se va urmări atragerea de noi investitori în localitate care să aducă fonduri importante 

către bugetul local, fonduri care vor fi direcţionate către capitolul de investiţii sau către 

cofinanţările necesare pentru proiectele europene.  
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Suprafață totală exploatații agricole: 3811,09 hectare, din care: 

 

- Teren arabil total: 2303,59 hectare 

- Grădini familiale: 58,82 hectare 

- Pasuni și fânețe: 567,63 hectare 

- Culturi permanente: 203,87 hectare 

- Suprafață agricolă neutilizată: 639,60 hectare 

- Suprafață împădurită: 2,23 hectare 

- Drumuri și construcții: 35,35 hectare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Producție vegetală 

Fragmentarea puternică a fondului funciar pe deținători a determint, de-a lungul ultimului 

deceniu la disfuncționalitatea potențialului economic. Un factor important este starea 

materială precară a populației, ceea ce a condus la nedezvoltarea sectorului de economie 

mic și mijlociu.  

Conform ultimului an agricol, culturile terenurilor agricole din comuna Predești se 

împarte pe diferite categorii: 

 

CULTURI CEREALE total 1250,38 din care: 

 Grâu: 720,96  hectare 

 Secară: 9,62 hectare 

 Orz și orzoaică: 81,50 hectare 

 Ovăz: 35,90 hectare 



 

 

 Porumb: 401,03 hectare 

 Alte cereale pentru boabe: 1,37 hectare  

 

CULTURI PLANTE INDUSTRIALE din care: 

 Floarea soarelui: 103,94 hectare 

 

CULTURI PLANTE DE NUTREȚ (recoltate verzi) total 54,44 hectare, din care: 

 Anuale, pentru fân și masă verde 1,79 hectare 

 Porumb verde: 0,15 hectare 

 Leguminoase pentru nutreț (lucernă, trifoi, măzăriche, etc.) 52,15 hectare 

 Alte plante pentru nutreț: 0,35 hectare 

 

ALTE CULTURI total 1,39 hectare, din care: 

 Legume, pepeni și căpșuni în grădini pentru comercializare: 1,09 hectare 

 Alte culturi: 0,30 hectare 

 

 

SUPRAFEȚE CULTIVATE CU ALTE CULTURI: 

 Grădini familiale: 58,82 hectare 

 Pașuni și fânețe* total 567,63 ha. 

*pasuni și fânețe (nu se includ cele aflate pe terenuri accidentate) 409,02 ha. 

*pasuni și fânețe (pe terenuri accidentate) 12,97 ha. 

*pasuni și fânețe (neutilizate pentru producție, eligibile pentru subvenții) 145,64 hectare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe raza localităţii Predești nu exista nici un grup de producători. 

 

Mașini și echipamente agricole în proprietate, comuna Predești, jud. Dolj: 

- 48 tractoare 

- 2 motocultoare 

- 42 pluguri pentru tractoare 

- 14 cultivatoare mecanice 

- 4 combinatoare 



 

 

- 25 grape mecanice 

- 20 semănători cu tracțiune mecanică 

- 5 mașină pentru împrăștiat îngrășământ 

- 11 masina erbicidat și executat tratamente 

- 7 combine autopropulsate pentru recoltat 

- 16 alte echipamente agricole 

  

 

6.2. Zootehnie 

Conform datelor, în gospodării erau crescute preponderent păsări și porcine, însă 

efectivele acestora au înregistrat anumite scăderi, din cauza creșterii costurilor de îngrijire 

dar și a scăderii vânzărilor (climat socio-economic).  

Zootehnia este un sector de activitate mai puțin dezvoltat. Prin desființarea  

CAP-urilor au fost dezafectate şi sectoarele zootehnice ale acestora, efectivele de  

animale fiind cumparate de către locuitorii comunei.  

 

Efectivele de animale de pe raza localiății se clasifică: 

 Bovine: 388  

 Ovine: 1242 

 Caprine: 660  

 Porcine 1263  

 Păsări: 11003  

 Cabaline: 109 

 Măgari: 1  

 Iepuri de casă: 21  

 Familii de albine: 51  

  

6.3. Pomicultura 

SUPRAFEȚE CULTIVATE CU PLANTAȚII POMICOLE  

 meri: 31,92 hectare 

 pruni: 116,02 hectare 

 caiși și zarzări: 15 hectare 

 cireși și vișini: 8,03 

 castani, nuci, aluni și altele: 20,64 hectare 

 alte culturi permanente: 0,44 hectare 

 

6.4. Viticultura 

SUPRAFEȚE CULTIVATE CU PLANTAȚII VITICOLE, total 11,82 hectare, din care: 

 vin de calitate: 0,25 hectare 

 alte tipuri de vin: 11,57 hectare 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU DIAGNOSTIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Obiectivele 

 

Prezentul studiu serveşte ca document suport în cadrul docuentatiei in vederea realizarii 

Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Predesti, judetul Dolj. 

Obiectivul direct al studiului este obţinere de informaţii legate de prioritizarea necesităţilor de 

acţiune şi investiţie la nivel local, din partea persoanelor resursă.   

În cadrul studiului se colectează informaţii de baza din domeniul economic, social, al 

infrastructurii tehnice şi al valorilor culturale şi spirituale, cu privire la comuna Predesti. 

Înformaţiile colectate înlesnesc formularea unei Strategii de Dezvoltare Locala şi a unui Plan de 

Acţiune care va fi pus la dispoziţia autorităţii locale spre implementare în perioada 2021-2027. 

 

2. Metoda folosită 

 

Studiul reprezintă o evaluare a situaţiei existente a stării economico – sociale şi administrative a 

comunei Predesti. 

 

Pentru elaborarea lui au fost folosite mai multe metode, şi anume: 

• Cercetarea unor surse primare de informaţii: date statistice, date puse la dispoziţie de 

autoritatea publică locală 

• Cercetarea surselor secundare precum documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

monografii, documente cu caracter strategic sau programatic ale unor instituţii judeţene, 

regionale sau centrale; 

• Observaţie directă prin deplasări la faţa locului ; 

• Ancheta de opinie realizată în comună în ziua de 09.09.2020. 

Pe baza datelor colectate şi a anchetei de opinie din comunitate, a fost realizată şi analiza SWOT 

(puncte tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari). 

 

 

3. Date, surse 

 

Principalele surse pentru informaţia statistică au fost anuarele statistice şi datele de recensământ 

publicate de Institutul Naţional de Statistica (INS) şi de Direcţia Judeţeana de Statistică Dolj 

precum şi datele furnizate de Primăria comunei Predesti. 

Informaţii generale şi de detaliu au fost obţinute din Planul Urbanistic General al comunei, 

precum şi din consultarea altor materiale de sinteza întocmite de instituţiile de la nivel de judeţ. 

Au fost realizate şi discuţii pe probleme specifice cu funcţionarii compartimentelor din Primăria 

comunei Predesti şi a fost realizată o anchetă de opinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Ancheta de opinie 

 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Predesti a fost realizata o ancheta de opinie 

pe un eşantion reprezentativ de 25 persoane din comună. S-a încercat surprinderea percepţiei 

locuitorilor din comună cu privire la starea actuala a comunităţii. 

 

Tematica abordata în ancheta de opinie aplicată a vizat următoarele aspecte: 

• raportarea cetăţenilor la principalele evenimente din comună 

- laice 

- religioase 

• conservarea sau pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor din sate şi comună 

• care ar fi problemele cele mai importante cu care se confruntă cetăţenii la nivel de comună 

• ce probleme îi preocupă personal 

• dacă doresc să fie consultaţi de decidenţii politici şi administrativi cu privire la 

problemele comunităţii 

• raportarea factorilor locali de decizie la problemele cetăţenilor 

- daca organizează reuniuni de consultare a acestora 

- în ce măsură cunosc problemele comunităţii  

- în ce măsură se implica în rezolvarea acestora 

• identificarea liderilor de opinie din fiecare sat şi la nivel de comună 

 

Astfel, în cercetarea de faţă ne propunem o armonizare între individ şi autorităţile locale, cu 

privire la elaborarea în comun a unui Plan de Dezvoltare Locală pe perioada 2021 – 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Care considerați ca este sau ar putea fi considerat cel mai important eveniment/activitate 

din comuna (orice domeniu de interes social, economic, religios, administrativ, etc.)? 

 

 

 
 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

În primul rând, termenul „eveniment/activitate” are mai multe semnificații pentru membrii 

comunei Predesti.  

De aceea, raspunsurile celor 25 de persoane intervievate pot fi împartite în două categorii: 

• cultural – folclorice: Ziua comunei – 3 răspunsuri, Hramul Bisericii din localitate – 2 

răspunsuri, activități cât mai dese la Căminul Cultural – 2 răspunsuri. 

• edilitare – Introducerea alimentării cu apă – predomină cu 8 răspunsuri, Modernizarea 

drumurilor – 7 răspunsuri și Înființarea unui cabinet veterinary – 3 răspunsuri. 

Aparent, „ Introducerea alimentării cu apă” sau “Modernizarea drumurilor” nu ar fi evenimente 

însa, lipsa acestora a marcat traiul locuitorilor din comună, fiind importante prin utilitatea 

deosebita pentru acestia.  

 

Introducerea alimentării cu apă în sistem centralizat reprezintă pentru locuitorii comunei Predesti 

o utilitate extreme de importantă. Totodată, imediat ce aceste lucrări vor fi efectuate se poate 

vorbi și despre introducerea canalizării în sistem centralizat. În mommentul de față, cetățenii 
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folosesc puțuri forate, iar conform recensământului populației din anul 2011 doar trei gospodării 

beneficiază de alimentare cu apă și canalizare în locuință în sistem propriu.   

 

Reabilitarea drumurilor ofera cetățenilor posibilitatea de a se deplasa continuu pe parcursul 

întregului an, fără a mai întâmpina dificultăți în perioadele cu ploi sau ninsori care afectează 

destul de mult drumurile.  

 

Ziua comunei Predesti este considerat un eveniment important printre cetățeni. Aceasta se 

sărbătorește în fiecare an, devenind deja o tradiție. 

 

Prezența unui cabinet veterinar este important pentru comuna Predesti. Ocupația principal a 

locuitorilor fiind agricultura și creșterea animalelor, iar efectivele de animale și păsări crescute în 

gospodării depășind 18.000 se impune prezența unui medic veterinar, cât și realizarea unui 

cabinet în comună.  

 

Hramul bisericii este de asemenea unul dintre evenimentele importante menționate de către 

cetățeni în chestionar.  

Biserica este importanta în plan spiritual-religios pentru comunitate. Lăcașul de cult din comuna 

Predesti este recent reabilitat, având toate dotările necesare. 

 

Căminul Cultural a fost, totodată, menționat printre răspunsurile cetățenilor chestionați. Acesta 

este un prilej de relaxare pentru mulți și ar trebui să găzduiască activități culturale din cele mai 

diverse. 

De asemenea, Căminul Cultural este un mijloc de a păstra tradițiile și cultura specifică satului 

prin înființarea de grupe de dansuri și cântece populare românești, sau prin desfășurarea de 

activități meșteșugărești. Astfel, tinerii din localitate pot fi cooptați în activități culturale care să 

ducă tradițiile satului oltenesc mai departe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Care considerati ca este cea mai mare sarbatoare religioasa din comuna ? 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

Cetațenii intervievați au identificat 5 sarbatori, Sfintele Paști (10 menționări) este cotată drept 

cea mai importantă sarbatoare religioasă.  

Hramul bisericii este o importantă sărbătoare religioasă (5 menționări).  

Crăciunul, Sfântul Ion și Sfântul Ilie sunt de asemenea sărbători importante pentru locuitorii 

comunei Predesti. Acestea sunt precedate de o mulțime de tradiții, fiind zile cu o semnificație 

religioasă importantă. Așa cum a fost menționat și la capitolul Scurt Istoric, în comuna Predesti 

există tradiții care încă se mai respectă, toate fiind legate de sărbători religioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

4 

2 

4 

0 2 4 6 8 10 12

Hramul Bisericii

Pastele

Crăciunul

Sf. Ilie

Sf. Ion



 

 

3. Considerati ca traditiile si obiceiurile din sat si din comuna au disparut ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

La nivel de comună, 32% intervievați au răspuns că obiceiurile și tradițiile din comună sunt 

păstrate și respectate, alți 20% au spus că acestea au dispărut pe parcursul anilor, iar 48% cred că 

obiceiurile și tradițiile sunt păstrate, dar nu în integritatea lor. Mai exact, acestea au fost ușor 

modificate cu timpul, iar unele poate chiar au dispărut. 
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4. Daca ati raspuns „Nu”, ce traditii si obiceiuri credeti ca s-au pastrat ? Va rugam sa enumerati 

cateva: 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

Au reieșit patru tipuri de raspunsuri: 

- tradiții și obiceiuri specifice comunității: păzitul fântânilor – 7 mențiuni 

- tradiții și obiceiuri religioase, sau care însotesc sărbători religioase - colindele de Crăciun – 5 

mențiuni; 

- tradiții laice – Călușul – 5 mențiuni care sunt la nivel regional sau national si 2  

- obiceiuri ce privesc evenimente importante în viață: nuntă, botez, înmormântare - 3 mențiuni. 

Desi toate conservă spiritul comunității, cea mai importanta pare a fi prima 

Datorită faptului că este o tradiție veche, specifică zonei și este regăsită în foarte puține localități 

din Dolj.  

Este momentul când oamenii din comună se întâlnesc în fața porților, fac focuri, discută și 

petrec. 
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5. Care considerati ca sunt cele mai importante probleme cu care se confrunta cetatenii din satul 

dumneavoastra ? 

 

 
 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

În urma analizei cantitative și calitative a răspunsurilor precum și a punctajului obținut au fost 

ierarhizate problemele conform diagramelor de mai sus. 

Cetățenii din comuna Predesti au așteptări diversificate  

Conform punctajului, lipsa locurilor de muncă preocupă pe majoritatea cetatenilor, 7 mențiuni.  

Lipsa drumurilor este pe locul doi în problemele cetățenilor cu 6 mențiuni. 

Lipsa alimentării cu apă și canalizării în sistem centralizat are 4 mențiuni. 

Lipsa permanenței medicale a fost menționată de trei ori. La fel și lipsa unui medic veterinar. 

Iar problemele cu care se confruntă cetățenii în ceea ce privește depozitarea necorespunzătoare a 

deșeurilor are 2 mențiuni.  
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6. Credeţi că domeniul agriculturii este destul de dezvoltat în comuna dumneavoastră?  

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

Agricultura este principala ocupație a locuitorilor comunei Predesti, de aceea este important ca 

acest domeniu să fie destul de dezvoltat pentru a satisface toate nevoile. Nu sunt însă foarte mulți 

cei care cred că agricultura din comuna Predesti este suficient de dezvoltată – 4 mențiuni, alți 6 

cred că acest domeniu nu este deloc dezvoltat, iar restul de 15 sunt de părere că gradul de 

dezvoltare al agriculturii este insuficient. 
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7. Credeti ca cetatenii din comuna ar fi bine sa fie consultați de către autoritatile locale cu privire 

la problemele satului si comunei? 

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

Cetățenii comunei Predesti cred în general că ar avea ceva de spus în dezvoltarea comunei și 

deci, ar trebui să fie consultați de către autorități. 22 de mențiuni au fost alocate răspunsului Da 

la această întrebare și doar 3 cetățeni din cei chestionați cred că autoritățile trebuie să își facă 

treaba fără să consulte cetățenii. 
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8. In opinia dumneavoastra credeti ca factorii locali abilitati in rezolvarea problemelor se 

implica? 

 

 
 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

Cetățenii comunei Predesti sunt în general încrezători în implicarea autorităților, doar 4 mențiuni 

fiind făcute pentru răspunsul NU. 21 de cetățeni chestionați au spus că factorii locali abilitați în 

rezolvarea problemelor sunt implicați și caută cele mai bune soluție pentru binele comunității. 

Aceștia sunt mulțumiți de rezultatele autorităților și au încredere că pot participa la dezvoltarea 

comunei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 4 Total

Da Nu



 

 

9. Din cate cunoasteti pana acum s-au organizat reuniuni cu cetatenii in cadrul carora acestia sa fi 

fost intrebati despre probleme ale satului si ale comunei? 

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

6 din cei intervievați răspund afirmativ la întrebare, aceștia spunând că au fost organizate 

întâlniri cu cetățenii în cadrul cărora și-au exprimat părerile cu referire la problemele comunității 

și rezolvarea lor. Alți 19, în schimb, au răspuns că nu cunosc ca astfel de reuniuni să fi avut loc 

în comunitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 19 Total
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10. Credeti ca problemele enumerate mai sus de dumneavoastra sunt cunoscute de factorii locali? 

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

24 din cei 25 de cetățeni chestionați sunt de părere că probleme cu care se confruntă sunt 

cunoscute de către autorități care caută rezolvarea lor. Gradul de încredere al cetățenilor în 

autorități este crescut, apropae de 100%. 

Un singur cetățena intervievat a fost de părere că autoritățile nu sunt la curent cu problemele cu 

care se confruntă localnicii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 1 Total

Da Nu



 

 

11. In opinia dvs., care este nivelul de implicare al autoritatilor ? 

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

În ceea ce privește nivelul de implicare al autorităților, cetățenii au evidențiat că acesta se află 

peste medie. 68% dintre cei intervievați au răspuns că ei consideră nivelul de implicare al 

autorităților ca fiind foarte mult și mult. 20% cred că nivelul de implicare al autorităților în 

rezolvarea problemelor este destul de mic, iar alți 12% au răspuns “mic”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

40% 

20% 

12% 

Foarte mult

mult

destul de mic

mic



 

 

12. În ce proporţie evaluaţi că drumurile se prezintă corespunzător? 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

Cetățenii comunei Predesti nu sunt mulțumiți de stare în care se prezintă drumurile din localitate. 

Acestea au nevoie de reabilitări, asfaltări și pietruiri, doar drumul principal care străbate 

localitate fiind asfaltat în toatlitate. Astfel, 72% dintre cei intervievați consideră că drumurile 

sunt accesibile între proporțiile de 25%-40% sau mai puțin.  

16% dintre cei intervievați încadrează starea drumurilor într-un grad de uzură acceptabil cu 

proporție de utilizare în condiții satisfăcătoare (50% și 75%). Alți 8% sunt foarte mulțumiți de 

starea drumurilor (75%-100%), iar alți 4% nu au putut să aprecieze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai putin de 25% 
32% 

Intre 25% si 50% 
40% 

Intre 50% si 75% 
16% 

Intre 75% si 100% 
8% 

Nu pot sa apreciez 
4% 



 

 

13. În ce proporție sunteți mulțumiți de sistemul de furnizare al energiei electrice pe raza 

localității dumneavoastră? 

 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

Sistemul de energie electrică nu crează mari probleme pentru cetățenii comunei Predesti. 

Aceștia sunt, în mare parte, mulțumiți de starea de funcționare a acestuia. Doar 12% au 

încadrat-o într-o proporție mai mică de 50%. 68% din cei intervievați sunt mulțumiți (50%-

75%), iar 20% sunt foarte mulțumiți (75%-100%). 
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14. Care este procentul în care aţi încadra gradul de siguranţă al localităţii dumneavoastră? 

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

Gradul de siguranță al localității Predesti este încadrat de către cetățeni ca fiind crescut.  

Pe raza comunei se află un post de poliție care își desfășoară activitatea atât de prevenire cât și de 

combatere a infracționalității. 

68% din cetățeni încadrează localitatea într-una cu grad de siguranță între 50% și 75%. 

16% din cei intervievați cred că localitatea lor este peste 75% sigură. 

12% din cei intervievați sunt de părere că gradul de siguranță este sub 50%, iar 4% din cei 

intervievați spun că locuiesc într-o comună cu grad de siguranță mai mic de 25%.  
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15. Sunteţi mulţumit de serviciile medicale din localitate? 

 

 
 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

Cetățenii comunei Predesti sunt nemulțumiți de serviciile medicale din comună. Doar 8% 

dintre cei intervievați au răspuns că sunt mulțumiți într-o proporție de peste 75%.  

Alți 15% dintre cei intervievați încadrează gradul de mulțumire față de serviciile medicale 

din localitate între 50% și 75%. 

35% dintre cei intervievați cred că serviciile medicale sunt mulțumitoare într-o proporție mai 

mică de 50%, iar alți 23% din cei intervievați consideră că serviciile medicale sunt 

nesatisfăcătoare. 

Alți 19% nu au putut să aprecieze răspunsul la întrebarea formulată. 

Pe raza localității Predesti se află un singur cabinet medical și o farmacie. Serviciile medicale 

oferite nu beneficiază de permanență, medicul fiind navetist, iar cabinetul funcționând după 

un program prestabilit.  

Populația comunei Predesti este destul de îmbătrânită și este necesară permanența medicală, 

serviciu de asistență non-stop și dotări suplimentare. 
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16. Sunteţi mulţumit de serviciile de învăţământ din localitate? 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 

Serviciile de învățământ se bucură de o apreciere suficientă din partea cetățenilor. 

72% dintre cei intervievați au caracterizat aceste servicii ca fiind foarte bune (75%-100%); 8% 

au fost mulțumiți (50%-75%), iar alți 20% nu au putut să aprecieze. 

Unitatea școlară a comunei Predesti beneficiază de o clădire recent renovată, cu dotări de calitate 

și cadre didacte profesioniste. 
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Pe parcursul procesului de elaborare a strategiei (Studiu diagnostic pentru elaborarea Strategiei 

de dezvoltare locală) au fost implicaţi direct în grupurile de lucru şi dezbateri 25 actori locali, 

factori de decizie din administraţia publică locală şi reprezentanţi ai sectorului neguvernamental 

şi privat, implicaţi în dezvoltarea teritoriului şi a infrastructurii, în activităţi economice, în 

problematica socială şi protecţia mediului, din următoarele instituţii şi organizaţii:  

• Primăria comunei – primar, secretar şi personal din aparatul tehnic de specialitate  

• Consiliul local – consilieri locali  

• Alte autorităţi locale – învăţământ, sănătate, poliţie, personal clerical  

• Cetăţeni  

• Societate civilă  

• Întreprinzători locali 

 

 

Actori implicati 

APL

Cetateni

Invatamant

Sector privat

Unitati de cult

Politia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Aplicarea metodologiei SWOT 

 

Această analiză este un tip de analiză simplă şi de impact creată de Albert Humphrey ca un 

instrument de planificare strategică pentru analiza succesului unei firme, proiect, etc.  

În general, există două moduri în care poate fi utilizată o analiză SWOT: în scopuri profesionale 

sau personale.  

În scop personal, aceasta poate fi utilizată pentru a monitoriza cariera unei persoane, notând 

abilităţile şi problemele pe care aceasta le are.  

În context profesional, analiza SWOT poate fi utilizată pentru a măsura profitabilitatea unei 

afaceri sau unui proiect. 

 

1.1. SWOT: 

 

PUNCTE TARI:  

 

Se definesc si se masoara domeniile în care grupul exceleaza  

*  Care sunt punctele forte ale localitatii?  

*  Localitatea dispune de tehnologii de ultima ora?  

*  Exista o  strategie de dezvoltare clara?  

*  Cultura localitatii este favorabila crearii unui mediu de lucru pozitiv?  

 

PUNCTE SLABE:  

Se definesc si se masoara principalele puncte slabe  

* Ce ar putea fi îmbunatatit în activitatea localitatii?  

* Care sunt probleme pe care localitatea le intampina?  

* Exista probleme în ceea ce priveste cash-flow-ul?  

* Resurselor financiare pentru proiecte sunt suficiente?  

 

OPORTUNITATI:  

Se definesc si se masoara oportunitatile  

*  Exista circumstante favorabile in zona?  

*  Ce oportunitati ofera mediul extern localitatii?  

*  Integrarea unor noi tehnologii este o prioritate pentru localitate?  

 

AMENINTARI:  

Se definesc si se masoara amenintarile la care este expusa localitatea   

*  Care sunt obstacolele care le poate întâmpina localitatea?    

*  Care sunt schimbarile produse în zona si cum pot ele afecta localitatea?   

*  Schimbarea politicilor în domeniu si a cadrului legal pot afecta activitatea localitatii?  

 

Aşadar, analiza SWOT este capabila să sintetizeze punctele cheie ale grupului. În primul rând, 

gruparea problemelor şi avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite identificarea 

mai simpla a unei strategii şi a unor modalităţi de dezvoltare şi va contribui la adaptarea rapida a 

acestora la cerinţe.  

 



 

 

2. Aspecte generale 

 

 
 

 

 

 

Aspecte generale: poziţie, rol teritorial, accesibilitate 

 

Puncte tari  Puncte slabe  

Aşezare bună, în apropierea oraşelor Stare tehnică necorespunzătoare a 

infrastructurii rutiere 

Existența unei infrastructuri instituționale pe 

raza localității si a imobilelor aferente 

Drumuri comunale neasfaltate,  lipsa 

trotuarelor, lipsa şi întreţinerea 

necorespunzătoare a marcajelor 

corespunzătoare, lipsa parcărilor amenajate 

Retea hidrografică Nevalorificat suficient pentru agrement 

Soluri de calitate Infrastructură educaţională slabă 

Suprafata agricola mare Infrastructură medicală deficitar pe sate 

Lacuri piscicole și resurse de apă Domeniul serviciilor este slab dezvoltat 

Drumuri importante care traversează 

comuna 

 

Lipsa actiunilor de promovare 

Existenţa rețelei de electricitate cu acoperire 

100% 

Lipsa cabinet veterinar 

Rețea de alimentare cu apă  

Rețea de telecomunicații (fix, mobil, 

internet, cablu TV) 

 

Existența unui oficiu postal  

Existența sistemului medical în localitate 

(cabinet medical, cabinet stomatologic, 

farmacie) 

 

Oportunităţi Riscuri 

Situarea în apropierea Municipiului Craiova Nivel redus de implicare al oamenilor pentru 

dezvoltarea teritoriului lor  

Constituirea unui Grup de Acţiune Locală  Dezastre naturale, inundații, degradarea 

pădurilor, secete, alunecări de teren 

Posibilitatea dezvoltării zonelor sărace prin 

accesarea de fonduri europene 

Risc pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile din cauza birocraţiei 

 Existenţa politicilor de dezvoltare regională 

şi locală 

Lipsa fondurilor, ceea ce generează o 

dificultate în accesarea surselor de finanţare 

nerambursabilă (solicitanţii au dificultăţi în a 

acoperi partea de contribuţie proprie şi de 

cheltuieli neeligibile) 



 

 

 
3. Resurse umane si sociale 

 

 

 

Resurse umane şi sociale 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Forţa de muncă accesibilă la costuri relativ 

reduse 

Populaţie imbătrânită și în scădere 

Ospitalitate, tradiţii locale şi obiceiuri 

păstrate 

Nivel educaţional şi de calificare scăzute 

Tradiţie locală în exercitarea unor meserii de 

ramura 

Sistem medical subdimensionat, lipsa 

permanenţei medicale, a serviciului de 

urgenţă, a serviciului stomatologic 

Populaţia activă în special în sectoarele de 

servicii şi agricol 

Lipsa locurilor de muncă 

Număr mare de persoane angajate în sectorul 

serviciilor 

Lipsa personalului calificat pentru servicii 

utilitare 

Existenţa iniţiativei economice la nivel local Grad de sărăcie existent 

Omogenitate socială și religioasă Participarea socială redusă 

 Lipsă centru de bătrâni și grădiniță cu 

program prelungit 

 Lipsa programelor de incluziune a grupurilor 

dezavantajate 

 Adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature și vârstnice la schimbări și provocări 

în general și la fenomenul mobilității și 

reconversiei profesionale în special 

 Număr mic de asociații și fundații care 

activează în domeniul social 

Oportunităţi Riscuri 

Programe de formare profesională Creşterea ponderii muncii la negru cu 

efective negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale 

Posibilitatea calificării forţei de muncă Reducerea ponderii populaţiei active 

Exemple de succes ale unor localnici cu 

inițiativă 

Migraţia forţei de muncă spre mediul urban şi 

către spaţiul comunitar 

Implicarea autorităților, cu resurse umane 

calificate, în problemele comunității 

Lipsa motivaţiei învăţării şi creşterea 

abandonului şcolar 

Cadru legislativ și programe de finanțare 

pentru stimularea implicării sectorului privat 

în furnizarea de servicii sociale 

Amplificarea fenomenelor antisociale 

Existența măsurilor la nivel național pentru 

incluziune socială 

Calamităţi naturale ce pot afecta populaţia 

deja săracă 



 

 

4. Resurse naturale/mediu si economice 

 

Resurse naturale şi economice 

Puncte tari Puncte slabe 

Mediu natural nepoluat şi atractiv, climă 

blândă 

Exploataţii agricole mici, fărâmiţate, lipsa 

asociaţiilor locale 

Potenţial turistic favorizat de amplasarea 

geografică, existenţa unor obiective cultural-

istorice, a zonelor cu valoare peisagistică şi a 

celor favorabile odihnei şi agrementului 

Veniturile scăzute ale populaţiei şi implicit 

puterea de cumpărare scăzută 

Existenţa unei comunităţi de afaceri în faza 

incipientă reprezentată de un nucleu de agenţi 

economici şi de persoane fizice autorizate cu 

activitate în zonă 

Lipsa infrastructurii turistice, a traseelor 

turistice marcate 

Existenţă pădure Activităţi economice foarte puţin diversificate 

şi lipsa celor cu valoare adăugată mare 

Existenţă păşuni şi fâneţe, culturi agricole, 

viţă de vie, pomi fructiferi 

Lipsa unităţilor de procesare a produselor 

primare din zonă 

Varietatea resurselor naturale din zonă, flora 

şi fauna bogată 

Reţele rutiere comunale degradate care 

îngreunează accesul la pieţe agricole  

Sectorul serviciilor este cel mai dezvoltat în 

zonă şi constituie principalul furnizor de 

locuri de muncă 

Orientarea majoritară către clienţi locali 

Exploatarea culturilor agricole cu rol 

semnificativ pentru economia locală: grâu, 

porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, 

cartofi, roşii 

Populaţie activă în agricultură cu un nivel 

scăzut al cunoştinţelor şi competenţelor în 

celelalte sectoare 

Creşterea numărului de unităţi comerciale 

mici în ultimii ani 

Lipsa temporară a unui sistem de management 

al deșeurilor și depozitarea necontrolată a 

acestora 

Dinamica ascendentă a agenţilor economici 

specializaţi în transporturi şi restaurante 

Insuficiența activităților educative privind 

mediul și comportamentul ecologic 

Existenţa Municipiului Craiova ca centre 

economice apropiate 

Insuficienta preocupare a agentilor economici 

în recuperarea și refolosirea ambalajelor 

Utilizarea redusă a pesticidelor și a 

îngrășămintelor 

 

Productivitate bună a terenurilor agricole  

Impleentarea programului MASTERPLAN   

Oportunităţi Riscuri 

Programe de finanţare pentru Întreprinderi 

Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 

Liberale 

Interes redus al investitorilor 

Disponibilitatea băncilor de a acorda credite 

pentru dezvoltarea atât gospodăriilor cât şi 

firmelor (credit rural) 

Exploatarea neraţională a pădurilor şi 

terenurilor agricole 

Interes în creştere pentru turism ecologic, Zonă supusă riscului de inundaţii şi alunecări de 



 

 

turism rural, agroturism teren 

Posibilitatea accesării fondurilor 

nerambursabile prin Grupul de Acţiune 

Locală  

Lipsa amenajării hidrografice pe pâraie şi 

torenţi 

Şanse de dezvoltare a comerţului cu produse 

agro-alimentare 

Monopolul firmelor puternic dezvoltate la nivel 

local sau regional pentru anumite produse sau 

servicii 

 Inexistenţa unităţilor şi capacităţilor de 

colectare, depozitare şi procesare a materiilor 

prime agricole 

 Nivel scăzut al cunoştinţelor în domeniul 

accesării corecte a fondurilor nerambursabile 

 Dezvoltarea industriei poate genera 

amplificarea riscurilor de mediu 

 Accentuarea migrării în străinătate a forţei de 

muncă ce îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 

primar/secundar 

 

 

5. Resurse construite şi de administrare 

 

  

Resurse construite şi de administrare 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Administratia publica locala receptiva si 

deschisa 

Punti si podete lipsa sau insuficiente pe 

drumurile de legatura între satele comunei 

Acces la drum județean Lipsa unor oportunitati pentru copii si tineri ( 

baza sportiva, camin cultural), lipsa locurilor 

de joaca special amenajate 

pentru copii. 

Punct de plecare pentru posibile trasee 

turistice 

Echipare slaba cu utilitati a gospodariilor 

populatiei 

Existenta capacitatii institutionale de 

management si implementare de 

proiecte cu finantare nerambursabila (ex 

: proiecte de infrastructura de gestionare 

a deseurilor) 

Lipsa rețelei de apă și canalizare 

 Spații neadecvate desfășurării activităților 

edilitare/publice (primărie, CL, medic uman, 

veterinar, poliție, farmacie, etc.) 

Oportunităţi Riscuri 

Existența GAL (Grup de Actiune Locala) 

care va contribui la atragerea de 

finantari si dezvoltarea de parteneriate 

pentru implementarea unor proiecte în 

Schimbari frecvente si contradictorii ale 

cadrului legislativ 



 

 

comun. 

Apartenenta la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, 

constituita în scopul derularii în comun a 

unor proiecte de dezvoltare comunitara 

din zona 

Lipsa unei monitorizari continue a 

oportunitatilor de finantare a programelor de 

infrastructura 

Existenta programelor de finantare 

care vizeaza dezvoltarea infrastructurii 

(canalizare, statie de epurare ape, drumuri 

comunale). 

Uzura si degradarea drumurilor în absenta 

investitiilor pentru modernizare 

 

 

6. Organizarea socială şi instituţională 

 

 

Organizarea socială şi instituţională 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Inițiativă locală în domeniul modernizării 

infrastructurii educaționale, conservării 

tradițiilor și obiceiurilor locale 

Nivel redus de implicare a instituțiilor locale 

în activități sociale din cauza lipsei fondurilor 

Proiecte de modernizare a spațiilor culturale 

și instituționale 

Dotări insuficiente în instituțiile de cultură 

Existența serviciilor sociale la nivelul 

consiliului local 

Dotări insuficiente în sistemul medical 

Existența unor proiecte în derulare cu 

finanțare externă 

Dotări insuficiente în sistemul educațional 

Număr mare de persoane angajate în sectorul 

serviciilor 

Lipsa căminelor de bătrâni și a centrelor de 

copii 

Preocuparea autorităților pentru 

implementarea diferitelor tipuri de proiecte 

Număr redus de organizații 

nonguvernamentale 

Oportunităţi Riscuri 

Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din 

zona prin accesarea de fonduri europene 

Pierderea în timp a tradițiilor și biceiurilor 

locale 

Reabilitarea și modernizarea de școli, 

grădinițe, dispensar comunal, cămin cultural 

prin accesarea de fonduri europene 

Dificultăți întâmpinate în accesarea de 

fonduri din lipsa cunoștințelor în domeniu 

Creșterea gradului de atractivitate în zonă 

pentru potențialii investitori și îmbunătățirea 

calității vieții 

Instabilitate economică crescută care poate 

bloca derularea unor proiecte 

 Continuarea declinului populației școlare 

 Amplificarea fenomenelor antisociale 

 Insuficienta finanțarea a sistemului școlar și a 

activităților extrașcolare 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIZIUNE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direcţiile strategice de dezvoltare ale Comunei Predesti în perioada 2021-2027 şi obiectivele 

 

 

1. Activităţi economice locale 

2. Infrastructura tehnico-edilitară şi socială 

3. Mediu şi resurse naturale 

4. Resurse socio-umane 

 

 

 

1. Activităţi economice locale 

 

1.1. Obiectivul strategic: 

 

Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agricole în vederea aplicării unor tehnologii performante care 

să conducă la realizarea unor tehnologii performante care să conducă la realizarea de produse şi 

culturi specifice zonei, capabile să reziste concurenţei pe piaţa europeană. 

 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Înfiinţarea de ferme agrozootehnice şi pomicole 

- Organizarea fermierilor, producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale în asociaţii care să 

permită un management mai bun al activităţilor desfăşurate  

- Constituirea de asociaţii de proprietari de terenuri care să poată achiziţiona şi utiliza maşini şi 

utilaje agricole pentru propriile exploataţii agricole 

- Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de experinţă pentru 

fermieri şi pentru specialişti din domeniul agricol, privind accesarea oportunităţilor de finanţare 

(fonduri europene şi / sau guvernamentale etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii etc.) 

- Înfiinţarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi 

- Înfiinţarea unui centru pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor 

 

1.2. Obiectivul strategic: 

 

Sprijinirea creării de IMM-uri şi dezvoltarea de mici unităţi economice nepoluante, diversificarea 

activităţilor de colectare, prelucrare, producţie şi comercializare a materiilor prime şi a 

produselor locale 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Centru de colectare a laptelui  

- Centru de colectare şi valorificare a fructelor, legumelor, etc. 

- Uscător de fructe; procesare fructe pentru obţinerea alcoolului 

- Înfiinţarea unei păstrăvării  

- IMM-uri cu specific local debitare şi prelucrare lemn, gatere, brichetare rumeguş, produse de 

balastieră, piatră de var, etc 



 

 

- Amenajarea a două puncte de sacrificare a animalelor şi prelucrare primară (tranşare carne, 

ambalare), conform standardelor europene 

 

 

1.3. Obiectivul strategic: 

 

Revigorarea unor activităţi economice şi meşteşugăreşti tradiţionale în cadrul unor unităţi de 

prelucrare şi producţie nepoluante 

 

Programe şi proiecte 

 

- Centre meşteşugăreşti, activităţi artizanale (lemn, răchită, piatra, turnare materiale neferoase) 

- Centru de colectare a produselor apicole 

- Crearea de unităţi economice de prelucrare şi producţie (sortare, ambalare, conservare şi 

refrigerare legume şi fructe) nepoluante 

 

1.4.Obiectivul strategic: 

 

Dezvoltarea de complexe comerciale şi de prestări servicii  

 

Programe şi priorităţi 

 

- Complex de servicii şi mica industrie: 

- reparaţii auto 

- vulcanizare 

- reparaţii obiecte de uz casnic 

- frizerie, coafură 

- cismărie 

- croitorie 

- tricotaje 

- Înfiinţarea unui centru comercial în satul de reşedinţă a comunei 

 

1.5.Obiectivul strategic: 

 

Dezvoltarea de pensiuni agroturistice acreditate, care să ofere turiştilor programe specifice şi 

pachete de servicii adecvate 

 

Programe şi proiecte 

- Înfiinţarea şi dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltarea unei zone turistice 

- Elaborarea şi implementarea unui program de marketing pentru zona turistică 

- Înfiinţarea de pensiuni, cabane turistice şi vânătoreşti 

- Organizarea proprietarilor de pensiuni şi de cabane în asociaţii care să permită oferirea de 

programe specifice şi pachete de servicii integrate (trasee turistice, drumeţii, ateliere 

meşteşugăreşti specifice, meniuri bazate pe produse naturale şi tradiţionale etc.) 

- Amenajarea şi marcarea de trasee turistice 

- Reabilitarea monumentelor istorice şi de arhitectură locale 



 

 

- Centru de închirieri biciclete pentru turism ecologic 

 

 

2. Infrastructura tehnico-edilitară şi socială 

 

2.1. Obiectivul strategic: 

 

Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastucturii tehnico-edilitare şi a 

reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii comune, conform standardelor europene. 

 

Programe şi proiecte 

 

- Înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă în toate satele comunei (lucrări în desfășurare pe o 

suprafață de 17 kilometri) 

- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti 

- Modernizatul iluminatului public în toate satele comunei 

- Înfiinţarea reţelei de canalizare 

- Realizare staţie de epurare şi tratarea apelor uzate 

- Amenajarea a cinci rampe ecologice pentru colectarea deşeurilor menajere 

- Crearea de locuri de joacă pentru copii 

- Dotare şi amenajare spaţii publice:  

- modernizarea Căminului Cultural 

- modernizare grădiniță 

- modernizare cabinete medicale 

- modernizare sală de sport 

- Reabilitarea şi modernizarea sediului Primăriei Predesti 

 

 

2.2. Obiectivul strategic: 

 

Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii socio-sanitare la 

nivelul întregii comune, conform standardelor europene 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Înfiinţarea de cabinete medicale în comună 

- Înfiinţare cabinet stomatologic 

- Înfiinţarea unui centru de sănătate cu spațiu primiri urgențe în comună 

- Fundaţie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate în dificultate 

- Modernizare farmacie 

- Extindere şi amenajare cimitire 

 

2.3. Obiectivul strategic: 

 

Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii cultural-educative 

la nivelul întregii comune, conform standardelor europene 



 

 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Reabilitarea localurilor şcolilor şi a grădiniţelor 

- Reabilitare Cămin Cultural, dotarea corespunzătoare pentru desfăşurarea diverselor evenimente 

ale comunităţii 

- Înfiinţare „Clubul tineretului”  

- Înfiinţare „Clubul pensionarilor” 

- Reabilitarea bisericilor (izolaţie termica, instalaţie de încălzire, instalaţie de sonorizare, pictură) 

- Construcția Monumentului Eroilor 

 

2.4. Obiectivul strategic: 

 

Înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive şi de 

agrement la nivelul întregii comune, conform standardelor europene 

 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Amenajarea unui parc de agrement 

- Modernizarea sălii de sport în comună 

- Amenajarea unei baze sportive 

 

 

2.5. Obiectivul strategic: 

 

Dezvoltarea activităţilor/serviciilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul întregii 

comune, conform standardelor europene 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

Înfiinţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice: 

- apa-canal 

- salubrizare 

 

2.6. Obiectivul strategic:  

 

Informarea şi publicitatea pentru promovarea oportunităţilor zonei 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Centru de informare 

- Pagina web a primăriei 

- Publicaţie locală cu apariţie lunară 

- Post de radio local 

 



 

 

 

2.7.Obiectivul strategic: 

 

Crearea unei infrastructuri integrate pentru situaţii de urgenţă 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Asocierea cu comunele învecinate pentru realizarea unui sistem integrat pentru situaţii de 

urgenţă  

 

 

3. Mediu şi resurse naturale 

 

3.1. Obiectivul strategic: 

 

Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de păduri 

- Programe de exploatare raţionala a masei lemnoase 

 

3.2. Obiectivul strategic: 

 

Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi producţia de energie convenţională 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Amenajare diguri şi protecţie maluri  

- Amenajare torenţi şi consolidare terenuri degradate 

 

3.3. Obiectivul strategic: 

 

Valorificarea resurselor locale pentru producerea de energie alternativă 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Utilizarea deşeurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) în producerea de energie 

alternativă 

- Captarea energiei solare şi eoliene şi distribuţia agentului termic 

 

3.4. Obiectivul strategic: 

 

Managementul integrat al deşeurilor (sistem de colectare, sortare şi depozitare selectivă şi 

ecologică a deşeurilor) 

 



 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Crearea de unităţi de colectare, sortare şi depozitare selectivă a deşeurilor  

 

3.5. Obiectivul strategic: 

 

Educarea cetăţenilor în vederea depozitării deşeurilor menajere şi protecţia mediului. 

 

Programe şi proiecte prioritare 

- Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de păduri şi 

terenuri agricole 

 

 

 

4. DOMENIUL RESURSE SOCIO – UMANE 

 

4.1. Obiectivul strategic: 

 

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa social-economică a comunei  

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Acordare terenuri pentru locuinţe şi gospodării de către autoritatea publică locală astfel ca 

profesorii să nu mai fie nevoiți să facă naveta 

 

4.2. Obiectivul strategic: 

 

Campanii de informare şi conştientizare, dezbateri în instituţii de învăţământ şi instituţii publice, 

schimburi de experienţă, vizite şi întâlniri privind iniţiativele de dezvoltare locală şi 

oportunităţile de implementare ale acestora 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Organizarea de campanii, dezbateri în instituţii de învăţământ şi instituţii publice, schimburi de 

experienţă, vizite şi întâlniri de lucru 

- Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi plasare a forţei de muncă 

- Organizarea de cursuri de reconversie profesională 

- Înfiinţarea unui Centru comunitar de resurse 

 

4.3. Obiectivul strategic: 

 

Dezvoltarea de activităţi formative pentru asigurarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală  

 

Programe şi proiecte prioritare 

- Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural, sanitar, social 



 

 

- Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul managementului 

de proiecte (iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi evaluare) 

 

4.4. Obiectivul strategic: 

 

Creşterea gradului de implicare al tinerilor în viaţa comunităţii prin dezvoltarea de parteneriate şi 

schimburi de experienţă cu ONG-uri de tineret din ţară şi din străinătate 

 

Programe şi proiecte prioritare 

- Înfiinţarea unui ONG pentru tineret şi afilierea acestuia la reţele naţionale şi internaţionale 

active în domenii ca: social, cultural, sportive, protecţia mediului, educaţie civică, turism, 

dezvoltare comunitară 

4.5. Obiectivul strategic: 

 

Servicii sociale pentru grupurile ţintă bazate pe analizarea şi identificarea corectă a nevoilor 

specifice (persoane vârstnice, copii aflaţi în dificultate, femei victime ale violenţei domestice, 

comunitatea rromă) 

 

Programe şi proiecte prioritare 

 

- Înființare serviciu de îngrijire la domiciliu  pentru persoanelor vârstnice 

 

4.6. Obiectivul strategic: 

 

Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, permanentizarea unor sărbători şi evenimente din 

cadrul comunităţii şi transmiterea valorilor locale 

 

Programe şi proiecte prioritare 

- Stabilirea unui calendar al evenimentelor tradiţionale locale şi popularizarea acestuia 

- Permanentizarea unor evenimente şi sărbători ale comunităţii precum Ziua comunei sau Hramul 

Bisericii 

- Perpetuarea tradiţiei formaţiei de dansuri 

- Înfiinţarea în cadrul şcolilor a unor clase de jocuri şi cântece populare 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSE DE FINANȚARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Programul Operational Dezvoltare Durabila  2021-2027 

 

 

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

 

 

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  
 
 

Obiectiv Specific FEDR/FC 

 (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

Operațiuni 

-Proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-uri și masuri de sprijin adiacente. 

-Proiecte de eficiență energetică in intreprinderile mari și masuri de sprijin adiacente. 

Obiectiv specific FEDR/FC (iii) Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara 

TEN-E. 

Operatiuni 

-Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 

-Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu energie in mediul rural și 

urban 

-Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare stații în 

SCADA-  

-Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 

-Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

-Implementarea de solutii privind stocarea energiei. 

 

 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara 
 

 

Obiectiv specific FEDR/FC (v) Promovarea managementului durabil al apei 

Operațiuni 

Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, respectiv: reabilitarea și construcţia de 

stații de tratare, transport și distribuire a apei destinate consumului uman şi apă uzată, respectiv: 

construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a 



 

 

stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în 

aglomerări mai mari de 2.000 l.e.,  acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.), inclusiv 

prin consolidarea suplimentară și extinderea operatorilor regionali. Investițiile vor viza in proporție 

preponderent mai mare sectorul privind apa uzata.  

Totodată, se vor continua investițiile în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a 

apelor uzate/tratare a apei potabile 

Pe langa continuarea investițiilor integrate regionale  PODD va finanța: 

- proiecte noi investiții – cu dimensiuni mai mici,  si care adresează in proporție mai mare apa uzata   

- proiecte de investiții de mici dimensiuni /, care susțin consolidarea regionalizării in contextul 

extinderii/fuziunii OR (ex. SCADA integrat)  

- sisteme individuale – incepand cu 2025-2027, ulterior implementarii noului cadru metodologic  

pregatit de MMAP   

De asemenea, se are in vedere finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare economică 

a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de realizare a planurilor de 

investiții pentru conformare. 

Obiectiv specific FEDR/FC  (vi) Promovarea tranziţiei către o economie circulară. 

 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor 

integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni 

generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în 

PNGD și PJGD-uri, respectiv: 

• extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile  

• extinderea capacităților de sortare și reciclare 

• extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor  

• realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi  

• realizarea de instalații de digestie anaerobă  

• instalații TMB cu biouscare 

 Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

 intarirea capacitatii de pregatire pentru implementarea economiei circulare la nivelul autoritatilor publice 

(MMAP, ANPM, UAT) 

 

 

 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate 
 

Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

Operațiuni 

Biodiversitate 

Prin PODD se vor realiza investiții în rețeaua Natura 2000, respectiv: elaborarea, revizuirea și 

implementarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ Planuri de acțiune pentru specii; măsuri 

de menținere și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, precum și a ecosistemelor 

degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate.  

Totodata, se au in vedere acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a biodiversității și a 



 

 

ecosistemelor și realizarea de studii științifice, precum si masuri și investiții în infrastructura verde si 

investiții in consolidarea capacitații administrative a autorităților si entităților cu rol in managementul 

rețelei Natura 2000 si a altor arii naturale protejate. 

Calitatea aerului 

 dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea echipamentelor existente de măsurare a poluanților 

uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de 

asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE 

 achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental cu respectarea prevederilor 

directivelor europene. 

Decontaminarea siturilor -  

decontaminarea si ecologizarea siturilor contaminate si potential contaminate, inclusiv refacerea 

ecosistemelor naturale si asigurarea calitatii fatorilor de mediu, în vederea protejării sănătăţii umane 

 

 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 
 

 
Obiectiv specific FEDR/FC (iv) Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și 

a rezilienței în urma dezastrelor  

Operațiuni 

 Managementul inundațiilor si reducerea impactului acestora  și ale celorlalte fenomene naturale asociate 

principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice asupra populaţiei, proprietății și mediului 

 Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 

 Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra populaţiei, proprietății și mediului 

 Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere 

 Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și 

adaptarea continuă la realitatea operațională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

 

 
Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

Axa prioritară 3.  Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională     

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic    

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic  

Axa prioritară 6.  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

Axa prioritară  7. Antreprenoriat și economie socială     

Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii   

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
 
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont 

propriu și a economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 

Realizarea de către centrele /cluburile de tineret  publice sau private sau alți actori interesați a unor rețele de 

lucrători de tineret, identificați/activați și selectați din rândul NEET și instruiți pentru furnizarea de servicii 

de outreach și activare a tinerilor, inclusiv NEET, și inregistrarea la furnizorii de servicii de ocupare publici 

sau privați, în vederea oferirii de servicii de ocupare  

Înființarea/dezvoltarea de centre/cluburi de tineret care oferă activități specifice adaptate tinerilor (consiliere 

deschisă şi individuală pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale, sociale, civice, mici stimulente pentru participare la instruiri în ocupații divese etc.), 

inclusiv activit[‚i de promovare a acestora 

Promovarea și furnizarea unor pachete integrate de masuri de activare a tinerilor, inclusiv NEET (consiliere, 

inclusiv antreprenorială, mediere, prime de ocupare, subvenții angajatori, formare 

profesională/ucenicii/stagii, evaluare de competențe, programe de a doua șansă, prime de instruire destinate 

acoperirii cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc.,  subvenționarea costurilor aferente școlii de 

șoferi , stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la diferiți angajatori pentru a lua contact cu 

domeniul respectiv de activitate, stimulare angajatori post-ucenicie) 

Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă flexibile  si pentru finanțarea investițiilor 

care să permită utilizarea acestor forme 

Programul “Voluntar Sâmbătă”  (acordare de granturi):  

- familiarizarea tinerilor cu rigorile solicitate la un loc de muncă, cu aspectele ce țin de practicarea unei 

meserii;  

- dezvoltarea competențelor transversale: munca în echipă, respectarea termenelor, punctualitatea, 

încrederea în sine etc. 

- obținerea experienței în muncă 

 

 

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

 
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

Operațiuni transversale (pentru toate nivelurile de educație) 

v.3.1. Generalizarea la nivel de sistem a implementării mecanismului de monitorizare și avertizare 

pentru combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii adresat copiilor și tinerilor, care 



 

 

fie sunt în situație de risc de abandon școlar, fie sunt în afara sistemului educațional prin acțiuni precum: 

a)informarea și formarea resurselor umane de la nivelul școlii și din comunitate pentru implementarea 

mecanismului operațional de detectare și identificare a riscului și de prevenire, intervenție și compensare a 

abandonului școlar; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) implementarea planurilor de intervenție specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ, prin 

intermediul unei scheme de granturi pentru unitățile care au copii / elevi / tineri în situație de risc de 

abandon școlar sau de părăsire timpurie a școlii. 

d) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național. 

v.2.1.a Generalizarea implementării la nivel de sistem a mecanismului de monitorizare, prevenire și 

combatere a fenomenelor de segregare școlară, prin: 

a) informarea și formarea resurselor umane de la nivelul unității de învățământ și din comunitate pentru 

implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire și combatere a fenomenelor de segregare școlară; 

b) dezvoltarea rețelei de mediatori școlari; 

c) campanii de conștientizare la nivel local/ județean/ național; 

d) dezvoltarea, implementarea și actualizarea instrumentelor de lucru și a bazelor de date, astfel încât să fie 

asigurată colectarea consecventă și profesionistă a datelor, precum și adecvarea mecanismului la condițiile 

specifice ale școlii/ comunității/ etc 

v.2.1. Îmbunătățirea accesului și a participării la educație a copiilor cu dizabilități și/sau CES, prin 

măsuri precum: 

a) diversificarea și accesibilizarea oportunităților de dezvoltare profesională (formare inițială și continuă, 

peer learning, rețele profesionale, mentorat etc) care să faciliteze individualizarea învățării, adaptarea 

tehnicilor de predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor/copiilor/tinerilor, pentru: 

 Cadrele didactice care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

 Personalul suport care asigură educația copiilor cu dizabilități/ CES; 

b) formarea personalului implicat în managementului instituțiilor de învățământ, în domeniul educației 

incluzive de calitate; 

c) dezvoltarea/achiziția de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea pe 

elev și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

d) achiziția de soft-uri, echipamente și produse asistive pentru copiii/ elevii/tinerii cu dizabilități/CES; 

e) accesibilizarea clădirilor/spațiilor în care se asigură educația copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități/ 

CES (rampe de acces, indicatoare, grupuri sanitare, mobilier etc); 

f) campanii de informare și conștientizare pentru formarea unor atitudini favorabile incluziunii. 

Educație timpurie 

v.1.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A COPILULUI 

(ÎETC) prin diversificarea si flexibilizarea SERVICIILOR DE SUPORT SOCIO-EDUCAȚIONAL 

(educație antepreșcolară și învățământ preșcolar), cu prioritate pentru copiii care provin din familii 

defavorizate: 

 Elaborarea de strategii locale pentru educație timpurie, în parteneriat cu actorii de la nivel local 

implicați în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, precum și pilotarea și/sau extinderea unor servicii 

complementare (centre de joacă, ludoteci etc.) pentru copiii de la naștere la 6 ani, în coordonarea 

metodologică a serviciilor standard (creșă și grădiniță);  



 

 

 Asigurarea materialelor educaționale (ex.: produse de papetărie, jocuri educative, cărți de colorat, 

caiete de lucru, plastilină, acuarele etc.) pentru încurajarea participării la educație timpurie a copiilor de 

5 ani care, conform noilor prevederi legale în vigoare, fac parte din învățământul obligatoriu; 

 Granturi pentru ISJ/ISMB și CCD pentru pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de 

predare, inovatoare și eficace, în  clustere; 

 Elaborarea și editarea de ghiduri cu bune practici pentru cele două niveluri: antepreșcolar și 

preșcolar pentru sprijinirea implementării noului curriculum pentru educație timpurie, precum și 

pentru implementarea unor metode și tehnici inovatoare; 

 Oferirea de sprijin suplimentar de tipul: vouchere, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, acoperirea/ 

decontarea cheltuielilor de masă etc. pentru susținerea copiilor antepreșcolari și preșcolari care aparțin 

grupurilor vulnerabile  

 Realizarea unei analize cost-beneficiu și a unei baze de date online cu informații standard pentru APL-

uri și ISJ-uri, în vederea sprijinirii deciziei acestora cu privire la înființarea/extinderea serviciilor 

complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani MASURA SISTEMICA - MEC   

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru familiile copiilor 

antepreșcolari și preșcolari, cu focalizare pe familiile copiilor proveniți din grupuri vulnerabile (în special 

pentru persoane care au în grijă copii cu dizabilități sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

v.2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA ÎNGRIJIREA ȘI EDUCAȚIA TIMPURIE A COPILULUI 

(ÎETC), CU ACCENT PE GRUPURILE VULNERABILE prin dezvoltarea sistemului de formare 

continuă a cadrelor didactice din ÎETC, inclusiv dezvoltarea mentoratului didactic, cu focalizare pe teme 

de interes, cum ar fi: lucrul cu copiii cu CES/dizabilitati, tratarea diferențiată, prevenirea și combaterea 

segregării, echitatea în educație, drepturile copilului, comunități care educă/învață etc. pentru susținerea 

procesului de promovare a principiilor educației incluzive. 

- Granturi pentru instituțiile IETC pentru DEZVOLTAREA DE RUTE/ TRASEE FLEXIBILE DE 

FORMARE, de dezvoltare profesională la nivel de unitate (inclusiv activități de Peer Learning, 

activități de formare profesională continuă la nivel de unitate, microcercetare educațională etc.) 

pentru îmbunătățirea competențelor personalului care oferă servicii de educație și îngrijire timpurie  

- Granturi județene pentru programe de mentorat didactic în comunitățile vulnerabile; 

- Elaborarea și editarea unor materiale suport, inclusiv realizarea de resurse deschise pentru predare-

învățare-evaluare, pentru promovarea principiilor educației incluzive (v.2.2.); 

- Realizarea și implementarea unui sistem de MONITORIZARE A FORMĂRII CONTINUE și a 

efectelor acesteia, prin raportare la rezultatele copiilor antepreșcolari și preșcolari, îndeosebi la 

rezultatele copiilor  din grupurile vulnerabile (cu dizabilități, de etnie romă, din mediul rural etc.) 

(v.2.4.) MASURĂ SISTEMICĂ – MEC 

Învățământ primar și gimnazial 

v.1.2. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA PROGRAMULUI „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”, 

complementar cu programul “Masă caldă” care să includă educație remedială pentru asigurarea 

dezvoltării competențelor cheie și a succesului școlar, suport educațional (inclusiv dezvoltare personală, 

dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.), consiliere și activități recreative și de 

socializare, în special pentru elevii proveniți din grupuri sau zone dezavantajate, inclusiv prin organizarea și 

finanțarea de scheme de granturi, care să sprijine școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de 

creștere a ratei de absolvire și a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ 

v.1.4. MĂSURI DE SPRIJIN pentru revenirea în sistemul de învățământ, pentru finalizarea 

învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea studiilor profesionale și liceale, cu accent 



 

 

pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:  

 servicii de consiliere și orientare școlară și profesională etc.  

 asigurarea costurilor cu internatul, transport, burse, rechizite școlare etc. 

 dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unui program național de accesibilizare a unităților de 

învățământ 

 asigurarea mentenanței mijloacelor de transport precum și a resursei umane care asigură transportul 

elevilor din mediul rural către școli.  

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor 

din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile 

(inclusiv pentru persoane care au în grijă copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

v.3.2 Facilitarea finalizării nivelului de învățământ primar, respectiv secundar obligatoriu de către 

persoanele care au părăsit timpuriu școala, prin dezvoltarea și extinderea PROGRAMULUI A DOUA 

ȘANSĂ, cu acțiuni precum: 

 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât să 

conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la Program; 

 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de pregătire 

profesională; 

 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât să fie 

diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de 

transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele dependente 

aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 

 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie identificate 

în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar beneficiarul să valorifice 

rezultatele obținute (prin continuarea studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea 

pregătirii în sistemul de formare profesională a adulților, prin ocuparea unui loc de muncă etc.) 

Învățământ secundar superior 

v.1.4. Măsuri de sprijin pentru finalizarea învățământului obligatoriu, precum și pentru continuarea 

studiilor profesionale și liceale, cu accent pe elevii aparținând grupurilor vulnerabile, precum:  

 dezvoltarea competențelor cheie și asigurarea succesului școlar, în special pentru elevii proveniți din 

grupuri sau zone dezavantajate, prin organizarea și finanțarea orelor/programelor remediale și a 

măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, 

coaching etc.), inclusiv prin organizarea și finanțarea de scheme de granturi, care să sprijine, prin 

măsuri integrate, școli cu nevoi de ameliorare a rezultatelor școlare și de creștere a ratei de absolvire și 

a ratei de tranziție către nivelul următor de învățământ; 

 asigurarea accesului elevilor la o varietate de activități și servicii de consiliere și orientare profesională, 

pentru dezvoltarea personală a elevilor şi înzestrarea cu competențe necesare pentru un management 

eficient al propriei persoane/propriului parcurs educațional/propriei cariere; 

 organizarea și finanțarea de programe de sprijin individualizat, ca măsuri de asigurare a oportunităților 

egale pentru copiii expuși riscului de abandon școlar, inclusiv prin aplicarea datelor provenite din 

cercetare și generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite proiecte; 

 finanțarea măsurilor de sprijin financiar pentru asigurarea participării la educație a elevilor proveniți din 

grupuri dezavantajate sau zone izolate (costuri cu internatul, transport, burse etc.); 

 asigurarea resursei umane și a finanțării mentenanței mijloacelor de transport care asigură transportul 



 

 

elevilor din mediul rural izolat către școli/licee;  

v.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, 

consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare 

pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au în grijă copii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 

conștientizare a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului către 

grupurile vulnerabile,  și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din 

grupuri vulnerabile; 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de 

conștientizare a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în dezvoltarea 

personală și profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică. 

v.2.1. Crearea condițiilor pentru asigurarea unui sistem incluziv de educație, prin organizarea unor 

oportunități variate de dezvoltare profesională: formare (inițială și continuă), peer learning, rețele 

profesionale și mentorat pentru cadrele didactice, inclusiv prin furnizarea unor materiale suport pentru 

predare-învățare-evaluare 

 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și implementarea metodelor și 

instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de predare-învățare-

evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de evaluare etc.;-  

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de activități 

specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de activități 

specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant, în domeniul educației 

incluzive de calitate; 

 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea pe elev și 

abordarea incluzivă a demersului didactic. 

Învățământ terțiar 

v.1.6. Creșterea participării în învățământul superior a studenților din  grupurile dezavantajate/ 

subreprezentate, prin PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI UNIVERSITAR și 

implementarea de activități specifice: 

 GRANTURI PENTRU INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, în vederea operaționalizării 

unor mecanisme instituționale de monitorizare a nevoilor studenților prin centrele consiliere și orientare 

profesională 

 GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITAȚII INSTITUȚIONALE A 

UNIVERSITĂȚILOR pentru a oferi servicii de consiliere relevante, mentorat, pentru dezvoltarea si 

aplicarea unor chestionare specifice, survey-uri online etc 

SPRIJIN PENTRU STUDENȚII CU RISC DE ABANDON IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 
(burse, alte tipuri de masuri de sprijin) 

 

 

 

 



 

 

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională    

 
Obiectiv Specific FSE+ iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

iv.1.4.2 Dezvoltare de resurse educaționale deschise și alte resurse moderne de învățare pentru elevi, 

profesori și echipele manageriale cu ajutorul noilor tehnologii în special pentru elevii din grupuri 

vulnerabile (elevi cu dizabilități/ CES, elevi care provin din medii dezavantajate socio-economic, elevi 

romi) 

iv.1.1.2. Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a calității sistemului de educație, prin 

adaptarea și interconectarea bazelor de date și dezvoltarea competențelor resursei umane cu responsabilități 

în domeniu 

iv.3.1. Dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate prin sprijinirea formării profesionale inițiale și 

continue a personalului didactic (inclusiv prin organizarea și finanțarea de programe de conversie 

profesională) în domenii unde există un deficit curent și estimat de cadre didactice, cu accent pe RU din 

școlile din medii dezavantajate socio-economic 

Învățământ secundar superior 

iv.1. MASURA SISTEMICA: 

Asigurarea unui acces echitabil la o educație de calitate pentru toți elevii, prin:  

 elaborarea/revizuirea standardelor de calitate în educație și formare, pentru creșterea calității  și o 

mai bună adaptare la evoluțiile înregistrate pe piața muncii; 

 creșterea relevanței, dezvoltarea și adaptarea permanentă a curriculumului național la nevoia de 

competențe a pieței muncii și la provocările progresului tehnologic; 

MASURI COMPETITIVE: 

 dezvoltarea de materiale suport și asigurarea accesului tuturor elevilor la resurse educaționale de 

învățare relevante, care sprijină dezvoltarea competențelor; 

 organizarea și finanțarea de programe de sprijin, inclusiv individualizat, ca măsuri de asigurare a 

oportunităților egale pentru toți copiii, inclusiv prin aplicarea datelor provenite din cercetare și 

generalizarea bunelor practici  rezultate din diferite proiecte;  

 dezvoltarea și implementarea de programe integrate de pregătire suplimentară, care să includă 

suport educațional, consiliere și activități recreative și de socializare etc.; 

 sprijinirea formării/ dezvoltării competențelor, inclusiv a celor transversale, și asigurarea 

succesului școlar, prin organizarea și finanțarea măsurilor de suport (inclusiv dezvoltare personală, 

dezvoltarea competențelor socio-emoționale, coaching etc.); 

 asigurarea accesului la o varietate de activităţi și servicii de consiliere și orientare profesională, 

pentru cunoașterea resurselor personale ale elevilor, dezvoltarea personală a acestora şi înzestrarea cu 

competențe necesare pentru un management eficient al propriei persoane/propriului parcurs 

educațional/propriei cariere; 

 revizuirea și aplicarea sistematică a mecanismului de monitorizare şi evaluare a calităţii educației 

la nivelul sistemului și al fiecărei unități de învățământ, inclusiv prin  creșterea relevanței 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

autoevaluării, a evaluării externe, prin implicarea în procesul de monitorizare și evaluare a factorilor 

interesaţi și colectarea feedback-ului acestora(elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanți ai comunității 

etc.); 

 organizarea și finanțarea de rețele, parteneriate, proiecte și programe care să sprijine elevii în 

cunoașterea oportunităților de continuare a educației la niveluri superioare sau de acces pe piața muncii.  

iv.1.1.2. Adaptarea și interconectarea bazelor de date in vederea monitorizarii si evaluarii sistemului 

de invatamant precum si in vederea imbunatatirii serviciilor publice din domeniu  

iv.1.4.2 Echipare, resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, pentru elevi, studenți și cadre 

didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități 

iv.3.1. Asigurarea accesului elevilor la un proces educativ realizat în condiții de înaltă calitate de 

cadre didactice calificate, prin sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic, prin:  

 dezvoltarea unor programe de formare profesională pentru cunoașterea și implementarea 

metodelor și instrumentelor adecvate pentru individualizarea învățării, adaptarea tehnicilor de 

predare-învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor, revizuirea/ adaptarea sistemului de 

evaluare etc.; 

 organizarea de trasee flexibile de formare a cadrelor didactice pentru aprofundarea sau extinderea 

competențelor profesionale (inclusiv prin organizarea și finanțarea de programe de conversie 

profesională) 

 dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate adaptării tehnicilor de predare-

învățare-evaluare la nevoile specifice și interesele elevilor cu CES/dizabilități;  

 formarea cadrelor didactice de diferite specialități în vederea proiectării și implementării de 

activități specifice din domeniul consilierii și orientării etc.; 

 dezvoltarea de materiale suport pentru predare-învățare-evaluare care să sprijine centrarea pe 

elev, evaluarea formativă și abordarea incluzivă a demersului didactic; 

iv.3.2. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul preuniversitar (educație 

generală) prin asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu 

acreditare, cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.  

Notă explicativă: În viitorului program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru elevi și 

personalul didactic va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de origine a unei acreditări 

(Carte Erasmus+) pentru sectorul educație școlară. 

La o analiză a rezultatelor celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 2019 și în 

condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei perioade programatice, 

Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a institutiilor care vor avea acreditare. De aceea, 

propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de învățare și preluare de bune 

practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+.  

Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de către 

ANPCDEFP dupa regulile Erasmus+, apoi, fiecare institutie acreditata va putea solicita finantare FSE+ 

avand ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finantarea Erasmus+ 

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 



 

 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

v.1.2. Creșterea calității componentei educaționale a programului „Școală după școală”: 

 peer learning și peer mentoring; 

 dezvoltarea consorțiilor școlare; 

 măsuri de dezvoltare a competențelor cadrelor didactice în contexte nonformale și informale; 

 elaborarea de materiale de învățare; 

 promovarea unor instrumente de monitorizare și evaluare, precum și elaborarea unor studii și analize 

care să identifice noi măsuri ameliorative pentru programele SDS;  

diseminare exemple de bune practici SDS 

Învățământ terțiar 

v.1.8. Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la studiilor universitare: 

 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR între unități de învățământ de nivel secundar superior și 

instituții de învățământ superior pentru oferirea unor servicii educaționale adaptate categoriilor de elevi în 

risc (inclusiv în aria consilierii și orientării școlare și profesionale a elevilor); 

Implementarea unui sistem de stimulare a instituțiilor de învățământ superior care implementează acțiuni 

specifice pentru atragerea elevilor din grupuri defavorizate (caravane, cursuri demonstrative în școlile 

din mediul rural, materiale de informare cu privire la facilitățile sociale pentru studenți etc.) 

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   

 
Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

Învățământ primar și gimnazial 

iv.1.n. Flexibilizarea și diversificarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor cheie ale 

elevilor, prin: 

 dezvoltarea/ revizuirea/ diversificarea curriculum la decizia școlii (inclusiv a materialelor suport 

pentru implementarea acestuia și pentru evaluarea rezultatelor învățării); 

 formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în vederea facilitării 

dobândirii competențelor cheie, cu accent asupra competențelor digitale și a celor 

antreprenoriale; 

 dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ și agenți economici/ organizații publice și 

private relevante 

iv.1.4.1 Crearea și/sau furnizarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri 

educaționale, echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor cheie ale elevilor, în mod 

particular a competențelor digitale și antreprenoriale, astfel încât să fie asigurate premisele formării 

profesionale în acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea contemporană. 

iv.2.1. Facilitarea accesului informat și a participării active la programe de educație și formare, în 

acord cu interesele elevilor, cât și cu nevoile pieței muncii, prin intervenții precum: 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

 dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională oferite de CJRAE/ CMBRAE 

(inclusiv prin formarea personalului propriu, suplimentarea și diversificarea resurselor umane etc.); 

 cooptarea angajatorilor, a partenerilor sociali, a organizațiilor nonguvernamentale în furnizarea 

serviciilor de consiliere și orientare profesională; 

 asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale (platformă 

națională de orientare și consiliere profesională) și a altor materiale necesare pentru un proces eficient 

de consiliere; 

 dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, consiliere și îndrumare pentru elevii din ÎPG și 

familiile acestora (părinți, tutori), astfel încât să fie în mod realist identificate interesele și ariile de 

performanță ale elevilor, cât și opțiunile de continuare a studiilor în vederea asigurării relevanței 

pregătirii pentru viitorul lor socio-profesional 

Învățământ secundar superior 

iv.1.1.3. Dezvoltarea/ modernizarea/ implementarea unui sistem unitar de monitorizare a inserției socio-

profesionale a absolvenților sistemului de învățământ preuniversitar 

iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice, pentru fiecare nivel 

educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica pieței muncii 

(schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru 

cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 

 dezvoltarea/ revizuirea/ adaptarea programelor școlare; 

 programe de formare a personalului didactic, cu accent pe didactica specialității, a personalului didactic 

auxiliar si a tutorilor din companii; 

 formarea personalului implicat în managementului institutiilor de invatamant;  

 pilotarea și implementarea unor metode și tehnici de predare-evaluare inovatoare și eficace; 

 dezvoltarea de parteneriate între unități de învățământ și agenți economici, organizații publice și 

private; 

iv.1.3. Adaptarea programelor de studiu și a abordărilor didactice din învățământul secundar, la 

nevoile societale actuale, astfel încât competențele absolvenților să fie în concordanță cu cele cerute pe 

piața muncii. Implementarea unui mecanism de monitorizare a evoluțiilor probabile de studenți, a  

absolvenților de învățământ terțiar și a nevoilor pieței forței de muncă, în vederea furnizării informațiilor 

necesare adaptării ofertei educaționale, la nivelul întregului sistem de învățământ universitar 

iv.1.4.1 Asigurarea suportului necesar (materiale educaționale, cursuri, softuri educaționale, 

echipamente etc.) pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor digitale, ale elevilor, studentilor si 

cadrelor didactice pentru formarea profesională în acord cu tendințele manifestate în societatea 

contemporană. 

iv.1.5. Modernizarea sistemului de predare-evaluare, în vederea formării competențelor cheie, precum 

și a celor profesionale si transferabile, pentru adaptarea sistemelor de educație și formare la nevoile pieței 

muncii, inclusiv prin recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale, pentru o 

mai bună integrare pe piața muncii. Pilotarea unui mecanism eficient de recunoaștere a învățării în contexte 

non-formale și informale 

iv.1.10 Sprijinirea dezvoltării și furnizării de resurse educaționale deschise (open educational 

resources) precum și susținerea dezvoltării de cursuri deschise online (MOOC- Massive Open Online 

Courses) în limba română pentru competențe cerute de către piața forței de muncă. 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea personalului 

din centrele de consiliere), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare, 

în acord atât cu interesele elevilor și studenților, cât și cu nevoile pieței muncii – implicarea angajatorilor 

si/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, a 

serviciilor de dezvoltare personală etc.  

iv.2.2. Asigurarea dotărilor/ echipamentelor, bateriilor de teste, softurilor platformelor digitale (platformă 

națională de orientare și consiliere profesională) si a altor material necesare activitatilor CJRAE/CMBRAE; 

iv.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor conform nevoilor identificate de piața muncii, prin 

formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale 

iv.3.3 Sprijinirea accesului tuturor elevilor la o educație incluzivă și de calitate, la formarea și dezvoltarea 

competențelor cheie, prin formarea cadrelor didactice în vederea implementării unui curriculum bazat pe 

competențe, a adaptării acestuia la nevoile și abilitățile elevilor, luând în considerare nevoile specifice ale 

copiilor din grupuri și medii dezavantajate 

iv.1.1.a Asigurarea dotărilor/ echipamentelor necesare – laboratoare tehnice, transport, cloud educational 

(specializare inteligentă); 

Învățământ terțiar 

iv.1.3. ADAPTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU și a abordărilor didactice din învățământul 

terțiar, la nevoile societale actuale, pentru adaptarea competențelor studenților și a absolvenților la 

dinamica pieței muncii. 

 Implementarea mecanismelor de monitorizare a: evoluțiilor numărului studenților, a 

absolvenților de învățământ terțiar, a nevoilor pieței forței de muncă și a inserției absolvenților 

pe piața muncii, în vederea furnizării informațiilor necesare adaptării ofertei educaționale, la 

nivelul întregului sistem de învățământ universitar si la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior. Mecanismul va include analiza și evaluarea măsurilor și acțiunilor întreprinse în 

perioada anterioară de finanțare și continuarea procesului de adaptarea și inter-

operaționalizarea bazelor de date din sistemul de învățământ superior necesare monitorizării 

inserției absolvenților de învățământ universitar pe piața muncii (dezvoltarea mecanismului de 

monitorizare a inserției absolvenților dezvoltat în proiectul comun MEC-MMPS). (MĂSURĂ 

SISTEMICĂ-CONDITIE FAVORIZANTĂ). 

Susținerea universităților în vederea: 

- realizării de rapoarte instituționale cu privire la angajabilitatea absolvenților, ținând cont de 

particularitățile fiecărui program de studiu. 

- adaptării programelor de studii la nevoia de competențe cerută de piața muncii (studii, analize, 

modificări de conținut ale procesului didactic etc.); 

- dezvoltării unor mecanisme suplimentare pentru previzionarea nevoii de forță calificată de muncă la 

nivel local și regional; 

- facilitării interacțiunii între angajatori si/sau a organizațiilor neguvernamentale și studenți, prin 

intermediul unor parteneriate între instituții de învățământ superior și aceste entități (mese rotunde, 

workshop-uri, târguri de joburi etc.) 

 Dezvoltarea unui mecanism care să încurajeze dialogul dinamic și continuu între instituțiile de 

învățământ superior și mediul economic/parteneri sociali (MĂSURĂ SISTEMICĂ) 

 ASIGURAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MONITORIZAREA SI EVALUAREA 

SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  



 

 

Operațiuni (orientativ) 

 inventarierea tuturor  măsurilor și acțiunilor întreprinse, precum si adaptarea si inter-operaționalizarea 

bazelor de date existente în perioada anterioară de finanțare; 

 implementarea/dezvoltarea la nivelul instituțiilor de învățământ superior a unor baze de date, servicii 

publice oferite comunității, comunicarea/schimb de date cu MEC, formarea personalului didactic 

auxiliar  implicat in managementul școlarității 

iv.1.8. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME UNIVERSITARE ÎN 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA, LA SOLICITAREA 

AGENȚILOR ECONOMICI, pentru adaptarea ofertei universităților la solicitările pieței muncii.  

 Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior: 

 în procesul de dezvoltare a programelor de masterat aplicate/masterat didactic, doctorate profesionale, 

inclusiv în domeniile de specializare inteligentă. 

 pentru desfășurarea de programe de formare în parteneriat cu agenți economici locali sau regionali, în 

baza unor nevoi identificate în piața muncii; 

 pentru atragerea de studenți/doctoranzi in domeniile relevante pentru piața forței de muncă prin diverse 

mecanisme: Burse, susținere mobilități etc. 

 pentru susținerea excelenței, prin oferirea de burse doctorale în domeniile de specializare inteligentă; 

dezvoltarea de cursuri deschise online în limba română pentru competențe cerute de către piața forței de 

muncă 

iv.1.7. Sprijinirea mobilității internaționale ERASMUS+ pentru învățământul terțiar prin asigurarea unui 

sprijin financiar suplimentar tuturor studentilor pentru granturile de mobilitate, din fonduri 

suplimentare FSE+, pentru dobândirea unor experiențe noi de învățare. 

În scopul asigurării viitoarei sinergii Erasmus+/FSE+, mecanismul propus este unul necompetitiv; fiecare 

universitate care poseda Carta Erasmus+ in urma procesului de selectie derulat in Erasmus+, va putea 

solicita finantare suplimentara din FSE+ avand ca document justificativ decizia de finantare Erasmus+  

iv.1.9 Implementarea unui program pentru INTERNAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

SUPERIOR în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestuia prin:  

 sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile în care România are lipsă de 

specialiști 

 Granturi pentru instituțiile de învățământ superior membre ale rețelelor de universități 

europene/universități care doresc sa acceadă la astfel de rețele (mobilități studenți, proiecte colaborative 

privind dezvoltarea relațiilor cu mediul economic, proiecte „twining”, etc) 

 Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru competențe lingvistice/digitale pentru cadrele 

didactice 

iv.2.1. DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE 

PROFESIONALA (INCLUSIV FORMAREA PERSONALULUI DIN CENTRELE DE 

CONSILIERE), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și formare, în acord 

atât cu interesele studenților, cât și cu nevoile pieței muncii: 

 realizare de studii, analize; 

 creșterea accesibilizării serviciilor de consiliere profesionala a studenților din anii terminali (servicii 

online, teste și evaluări online etc.); 

 creșterea calității serviciilor oferite de centrele de consiliere, materializat concret prin: dotarea cu 

resurse materiale, resurse software, formarea personalului din centrele de consiliere;  



 

 

Operațiuni (orientativ) 

 implicarea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea serviciilor de 

consiliere și orientare profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc. 

 atragerea angajatorilor și/sau a organizațiilor non-guvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere 

și orientare profesională. 

iv.3.2. Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele 

pieței muncii, prin formarea și dezvoltarea competențelor studenților conform nevoilor identificate de piața 

muncii: 

 Formarea cadrelor didactice în vederea:  

 îmbunătățirii competențelor specifice și transversale, inclusiv a dezvoltării competențelor 

profesionale specifice domeniului IT, prin participare la: programe de schimb de bune practici, peer 

learning, cursuri, etc. 

 dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale; 

 Programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale (întreprinderi simulate, târguri IS, 

programe antreprenoriale în acord cu cerințele pieței și cu cele ale studenților, etc); Granturi pentru 

finanțarea unor scheme de antreprenoriat (de tipul startup students); 

 Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 

educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la 

potențiali angajatori, programe de internship/programe de învățare la locul de muncă etc., 

adresate studenților și cursanților colegiilor organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior 

(ISCED 4-7), inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învățare la locul de 

muncă 

 Asigurarea unor resurse educaționale deschise,  și softuri educaționale, pentru elevi, studenți și 

cadre didactice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități (max 10%): echipamente, softuri, dezvoltări si 

integrării în procesul didactic  

 

 

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic  

 
Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

v.1.1 Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională prin 

acordarea de sprijin financiar pentru nevoile de cazare, masă și transport ale elevilor înscriși în 

învățământul profesional inclusiv dual (ÎP), din mediul rural şi din medii defavorizate, populația romă, 

inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau deficiențe 

v.1.5.a Identificarea nevoilor educaționale specifice elevilor din grupurile vulnerabile și centrarea pe elev a 

demersului educațional, pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, 

prin formarea personalului didactic pentru individualizarea învățării și utilizarea de  tehnici didactice 

inovative și adaptate la nevoile grupurilor dezavantajate/ cu dizabilități, precum și extinderea/ 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

generalizarea intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile, prin programe 

de sprijin individualizat 

V.1.7. Dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, 

consiliere și educație parentală pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar, cu focalizare pe 

părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile (în particular pentru persoane care au în grijă copii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate). 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de conștientizare 

a tuturor actorilor educaționali cu privire la necesitatea deschiderii sistemului către grupurile 

vulnerabile,  și extinderii/ generalizării intervențiilor complementare de sprijin a elevilor din grupuri 

vulnerabile; 

 prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii,  prin acțiuni de conștientizare 

a întregii societăți cu privire la importanța educației, a rolului acesteia în dezvoltarea personală și 

profesională a individului și în dezvoltarea socială și economică. 

v.1.2. Sprijin acordat elevilor din clasa a IX-a, învățământ profesional și tehnic pentru creșterea 

nivelului de competență în citit, matematică şi științe prin programe remediale inclusiv prin: 

- dezvoltarea de RED pentru elevii cu competențe scăzute în citit, matematică şi științe  

- asigurarea condițiilor derulării programelor remediale: masă caldă, transport pentru elevi, materiale 

didactice, etc. 

vi.1. Flexibilizarea traseelor de formare profesională a elevilor din IPT și facilitarea accesului pe piața 

muncii prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoaștere a rezultatelor învățării  din 

învățământul secundar în învățământul terţiar non universitar 

iv.1.1.1. IPT Generalizarea implementării mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor publice 

privind formarea profesională la nivel de sistem, inclusiv  prin formarea actorilor relevanți de la nivel 

regional/ județean/ local care contribuie la implementarea mecanismului si prin colectarea periodică și 

consecventă a datelor 

 asigurarea calității programelor de pregătire practică ale elevilor prin dezvoltarea și implementarea unui 

mecanism de asigurare și monitorizare a calității învățării la locul de muncă (WBL) în IPT, inclusiv 

prin formarea monitorilor de calitate şi prin dezvoltarea și operaționalizarea instrumentelor specifice 

inclusiv prin: 

- formarea personalului didactic din IPT, al ISJ și al operatorilor economici pentru Asigurarea calității 

învățării la locul de muncă  

- vizite de monitorizare a calității învățării la locul de muncă la operatorii economici parteneri ai 

unităților de învățământ care furnizează componenta de învățare la locul de muncă 

- elaborarea unui Ghid pentru personalul implicat în asigurarea monitorizării calității învățării la locul 

de muncă în companiile partenere  

- dezvoltarea și implementarea unei metodologii de acreditare a operatorilor economici implicați 

în pregătirea practică a elevilor din învățământul dual 

 fundamentarea deciziilor de actualizări / modificări legislative/metodologice și a unor măsuri de 

îmbunătățire a relațiilor parteneriale, prin dezvoltarea și gestionarea bazei de date electronice a 

contractelor de parteneriat în ÎPT/ contractelor individuale de pregătire practică a elevilor la operatorii 

economici 

 creșterea relevanței certificării calificărilor profesionale a elevilor pentru piața muncii prin dezvoltarea 

și implementarea unui mecanism de certificare a rezultatelor învățării din formarea profesională 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

inițială, relevant pentru piața muncii, prin implicarea activă și sustenabilă a mediului de afaceri 

inclusiv prin: 

- formarea personalului didactic, al SJ, al operatorilor economici pentru Asigurarea calității evaluării 

rezultatelor învățării 

- elaborarea unui Ghid  pentru evaluarea rezultatelor învățării in vederea certificării calificării 

profesionale 

- asigurarea resurselor materiale necesare certificării calificărilor profesionale 

- creșterea atractivității IPT pentru elevi prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism de recunoaștere 

a excelenței în furnizarea de programe de formare profesională inițială 

- creșterea calității și a validității proceselor de predare-învățare-evaluare prin stagii de formare pentru 

dezvoltarea caracterului practic – aplicativ al  disciplinelor/modulelor şi extinderea sistemului de 

colaborare a personalului didactic în cadrul rețelelor parteneriale între școlile din IPT 

iv.1.4.3. Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+ pentru învățământul profesional și tehnic prin 

asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față de grantul Erasmus+ pentru instituțiile cu acreditare, cu 

scopul satisfacerii cererii de mobilitate internațională.  

Notă explicativă: În viitorul program Erasmus+, accesul la mobilitățile internaționale pentru elevi și 

personalul didactic  va fi condiționat de obținerea prealabilă de către instituțiile de origine a  unei acreditări 

(Carte Erasmus+) pentru sectorul învățământ profesional și tehnic (VET).  

La o analiză a rezultatelor  celui mai recent proces de selecție Erasmus+ încheiat pentru anul 2019 și în 

condițiile previzionării unui buget similar alocat în prima parte a următoarei perioade programatice, 

Erasmus+ nu va putea acoperi întreaga cerere de finanțare a institutiilor care vor avea acreditare. De aceea, 

propunem suplimentarea din buget FSE+ a mobilităților internaționale de învățare și preluare de bune 

practici care, din constrângeri bugetare, nu pot fi acoperite din buget Erasmus+.  

Mecanismul este unul necompetitiv, evaluarea în scopul obținerii acreditării făcându-se de către 

ANPCDEFP după regulile Erasmus+, apoi, fiecare instituție acreditată va putea solicita finanțare FSE+ 

având ca document justificativ decizia prin care i s-a acordat finanțarea Erasmus+  

iv.1.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic pentru fiecare nivel 

educațional (liceal, profesional-inclusiv dual, postliceal etc.), în corelație cu dinamica pieței muncii 

(schimbări tehnologice și structurale, digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilități sau pentru 

cele provenind din grupuri vulnerabile, inclusiv prin: 

- dezvoltarea/ revizuirea de calificări, cu accent pe calificări noi pentru specializări  din domenii de înaltă 

tehnologie și competitivitate (de ex. IT&C, inteligență artificială, robotica, 3d printing, etc.) și care 

susțin dezvoltarea sustenabilă și economia verde, solicitate de piața muncii 

- formarea cadrelor didactice pentru actualizarea competențelor profesionale în raport cu realitățile 

tehnologice de la operatorii economici și a tutorilor de la operatorii economici pentru dezvoltarea 

competențelor pedagogice, didactice și metodice în lucru cu elevi 

- formarea personalului didactic asociat (specialiști  de la operatorii economici, formați pe teme de 

metodica și didactica specialității) 

- formarea managementului din unitățile de învățământ profesional și tehnic pe probleme specifice 

(relaționare cu piața muncii, marketingul ÎPT, management financiar și atragere de resurse) 

- sprijinirea dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor prin finanțarea stagiilor de practică; 

- dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor, cu accent pe cele de tip antreprenorial și digital, în 

vederea asigurării integrării socio-profesionale a acestora, inclusiv prin  

- formarea personalului didactic din ÎPT în domeniul dezvoltării integrate a competențelor transversale, 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

cu accent pe cele antreprenoriale, digitale 

-dezvoltarea/implementarea  programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale la elevii din 

ÎPT 

- asigurarea egalității de șanse la formare profesională de calitate prin elaborarea standardelor de dotare a 

unităților de învățământ în raport cu standardele aferente calificării 

- facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin îmbunătățirea 

infrastructurii formării profesionale inițiale și prin dotarea, prin program național, a atelierelor școală cu 

mijloace didactice și echipamente în concordanță cu standarde de dotare pentru calificările din formarea 

profesională inițială 

iv.1.4.1. facilitarea dobândirii de către elevi a competențelor solicitate de piața muncii prin dezvoltarea de 

manuale și auxiliare curriculare în format digital, softuri educaționale, resurse educaționale deschise 

împreună cu mediul economic și partenerii sociali 

iv.2.1. Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere (CJRAE/CMBRAE inclusiv formarea personalului 

din centrele de consiliere, diriginți), în vederea îmbunătățirii accesului informat la programe de educație și 

formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât și cu nevoile pieței muncii, cu implicarea 

angajatorilor și/sau a organizațiilor neguvernamentale în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare 

profesională, a serviciilor de dezvoltare personală etc. 

 

 

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   
 
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont 

propriu și a economiei sociale; 

Operațiuni (orientativ) 

1.1  Servicii de Identificare, îndrumare, sprijin și management de caz pentru persoanele din grupurile 

dezavantajate în vederea facilitării accesului pe piața muncii ( inclusiv prin echipe mobile locale de 

experți formate din 1 consilier/agent de ocupare +1 asistent social + 1 mediator scolar +1 mediator sanitar), 

în complementaritate cu serviciile de management de caz acordate pentru comunitățile marginalizate 

finanțate în cadrul OS iv prin Programul Operational Combaterea Sărăciei 

1.2.  Pachete de măsuri personalizate și adecvate nevoilor individuale, în vederea integrării socio-

profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața muncii, urmare a rezultatului profilării, prin 

- servicii personalizate de informare, consiliere și orientare (management de caz), 

- servicii de sprijin în găsirea unui loc de muncă/ mediere/plasare pe piața muncii , activare; 

-  programe de formare profesională/ucenicie la locul de muncă/stagii/alte programe de pregătire (a doua 

șansă, alfabetizare etc.) în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe  

- servicii de evaluare și certificare, după caz, a competențelor obținute în context informale sau nonformale; 

- servicii de acompaniere socio- profesională, alături de cele de ocupare, pentru categorii de persoane 

dezavantajate în piața muncii;   

- pachete de măsuri pentru stimularea mobilității forței de muncă, inclusiv stimulente financiare pentru 

relocare  

3.1 Finanțarea de intervenții integrate, în zone cu deficit de forță de muncă calificată și migrație 

sezonieră, care să cuprindă cel puțin următoarele acțiuni: 

 - identificarea dimensiunii fenomenului de deficit de forță de muncă și migrație sezonieră prin inițierea de 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

studii; 

- identificarea persoanelor care se supun migrației sezoniere, motivarea acestora prin acțiuni specifice; 

- proiectarea serviciilor suport pentru reducerea deficitelor în parteneriat cu comunitatea locală, cu 

partenerii sociali și cu alte părți interesate (angajatori, etc); 

- furnizarea de pachete de măsuri adaptate conform intervențiilor 1.2, inclusiv stimulente financiare pentru 

relocare  

7.2 Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii  

copiilor  cu vârstă antepreșcolară, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de 

familie a femeilor angajate, (complementar cu interventiile 1.5.3 de la Educatie legate de serviciile 

educationale din nivelul anteprescolar si prescolar)  

7.3 Stimularea angajatorilor în acceptarea unor scheme de program flexibil pentru a asigura accesul la 

ocupare și echilibrul dintre viața profesională și cea privată a angajaților   

 

 

 

 

Axa prioritară  7 : Antreprenoriat și economie socială    

 
Obiectiv Specific FSE+ (i) Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea angajării pe cont 

propriu și a economiei sociale; 

 

Operațiuni (orientativ) 

4.1.”Săptămâna antreprenoriatului” - organizare de conferințe, forumuri sau reuniuni cu privire la 

oportunitățile de afaceri locale sau în sectoare de activitate.  

4.2. Programe de sprijin antreprenorial (formare in competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, 

asistență/ consiliere, role models etc), inclusiv prin activarea potențialului antreprenorial al unor 

persoane aparținând grupurilor dezavantajate 

4.3. Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri  (scheme de tip strat-up Student, 

Diaspora, Rural, Restart, etc).   

4.4. Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregatire a 

managerilor sau a unor măsuri de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de 

digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack) 

4.5.Promovarea conceptelor de economie socială și antreprenoriat social, inclusiv  a 

evenimentului “luna economiei sociale” – târguri de produse și servicii, conferințe. workshopuri, 

mese rotunde 

4.6. Acordarea de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de 

inserție, inclusiv în domeniul oferirii de servicii sociale 

4.7. Asistență și consultanță post înființare pentru întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de 

inserție,  pentru o perioadă de 6 luni de la inițiere afacere, inclusiv  programe de pregătire a 

managerilor și punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip co-working  



 

 

Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii   

 
Obiectiv Specific FSE+ (ii). Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii pentru a 

evalua si anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta personalizata si in timp real 

urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei si a mobilitatii fortei de munca 

Operațiuni (orientativ) 

5.1 Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare a inserției absolvenților programelor de educație 

și formare profesională, de anticipare a nevoii de competențe, de evaluare și monitorizare a politicilor 

publice privind măsurile active și formarea profesională sau adăugarea de noi dezvoltări privind: 

- colectarea, prelucrarea, analiza datelor și diseminarea informațiilor relevante pentru piața muncii, 

în baza protocoalelor/parteneriatelor cu actorii relevanți 

- elaborarea prognozelor pe termen scurt, mediu și lung privind nevoia de competențe 

- adaptarea programelor de formare/educație la nevoia de competențe identificate 

- creșterea capacității instituțiilor relevante de a monitoriza și evalua politicile publice și de a utiliza 

sistemele informatice suport prin formarea de specialiști, seminarii, instruire, formare continuă 

- evaluarea politicilor și revizuirea în consecință 

6.1 Consolidarea parteneriatului pentru formarea profesională continuă prin dezvoltarea capacității 

administrative a Comitetelor Sectoriale, inclusiv prin formarea profesională a specialiștilor 

6.2  Furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali în scopul modernizării și 

îmbunătățirii funcționării dialogului social pentru piața muncii prin: 

- Sprijinirea partenerilor sociali pentru a colecta și analiza informații cu privire la tendințele 

manifestate la nivel de național, de sector sau regional, în legătură cu aspecte precum: evoluții 

economice, condiții de muncă, organizarea muncii, necesar de formare, negocieri colective, etc. 

- Sprijinirea partenerilor sociali în a încheia acorduri de cooperare bipartite la nivel de grup de 

unități, sectorial sau național, prin organizarea unor sesiuni de dezbateri / workshop-uri / 

conferințe, inclusiv în context European, pentru a identifica teme ce pot constitui baza revitalizării 

contractelor colective de muncă sectoriale. 

- Creșterea calității reprezentării de către partenerii sociali prin furnizarea de programe de formare 

sau crearea unor oportunități pentru schimb de informații la nivelul partenerilor sociali, atât la 

nivel național, dar și inter-sectorial sau regional. 

- Îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali reprezentativi pentru a furniza servicii de 

calitate membrilor săi, precum și pentru a îmbunătăți implicarea efectivă a acestora în dialogul 

social, indiferent de nivel. 

- Consolidarea expertizei partenerilor sociali în acord cu tematicile europene și naționale cu care se 

operează în contextul Semestrului European și Pilonului European al Drepturilor Sociale, inclusiv 

prin derularea unor activități de cercetare relevante. 

- Dezvoltarea și implementarea de acorduri transnaționale și preluarea unor bune practici în ceea ce 

privește dialogul social și piața muncii la nivel European. 

- Acțiuni de creștere a capacității partenerilor sociali pentru a contribui eficient la dezvoltarea și 

implementarea politicilor de ocupare  (instrumente de lucru / procedurarea și standardizarea 

activității, consolidare expertiză în acord cu tematicile europene, adaptare tematici europene în 

dialogul social național). 

6.3. Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru 

încheiate de partenerii de dialog social europeni (framework agreements) 

6.4. Crearea și asigurarea transparenței unei baze de date naționale care să conțină informații 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor sociali, organizațiile sindicale și 

patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, acordurile 

bipartite). 

Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, 

întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum 

și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

Operațiuni (orientativ) 

8.1 Stimularea angajatorilor în general și în si în mod special a celor de tip IMM pentru crearea 

unor condiţii de muncă menite să le asigure lucrătorilor confortul fizic, psihic  şi social 
8.2 Campanii de promovare pentru conștientizarea  lucrătorilor cu privire la rolul activităților 

de SSM, în contextul apariției noilor forme de muncă, fenomenului îmbătrânirii forței de muncă, 

riscurilor noi și emergente și prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale 

8.3 Finanțarea serviciilor de  susținere a îmbătrânirii active prin implicarea lucrătorilor 

vârstnici de peste 60 de ani în programe de tip shadow/tutelă/tutoriat pentru formarea 

lucrătorilor noi 

8.4. Stimularea / încurajarea inițiativelor de voluntariat în rândul vârstnicilor (în școli, instituții 

de cultură etc.) 

 

 

Axa prioritară 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare) 

 
Obiectiv Specific FSE+ (iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

Operațiuni (orientativ) 

iv.1.1.3. Dezvoltarea/modernizarea/ implementarea mecanismului de monitorizare a inserției 

socio-profesionale a absolvenților sistemelor de FPI şi FPC 

Dezvoltarea/modernizarea/implementarea mecanismului de anticipare a nevoii de competențe 

pe piața muncii 

Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare (programe postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare) la solicitările pieței 

muncii, inclusiv în domeniile de specializare inteligentă 

9.1.  Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în formarea profesională a adulților, atât la 

nivel de sistem, cât și la nivel de furnizor, prin: 

- dezvoltarea și implementarea sistemelor interne de asigurare a calității de către furnizorii de 

formare profesională a adulților autorizați 

- dezvoltarea/îmbunătățirea capacității de monitorizare și raportare a datelor privind formarea 

profesională a adulților  

- formarea specialiștilor pentru asigurarea calității în formarea profesională a Adulților 

- îmbunătățirea programelor de formare și a instrumentelor de evaluare; 

9.2 Dezvoltarea capacității Comisiilor județene pentru autorizarea furnizorilor de formare 

profesională si a infrastructurii necesare monitorizării si raportării situației privind formarea 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

profesională a adulților în România, inclusiv prin formarea Profesională a personalului, specialiștilor 

și evaluatorilor de furnizori și programe; 

9.3  Formarea continuă a formatorilor / 

Instructorilor /coordonatorilor de ucenicie din formarea profesională continuă pentru 

dezvoltarea și furnizarea de programe de formare de calitate și flexibile, prin: 

- programe de actualizare/dezvoltare a competențelor profesionale ale formatorilor/instructorilor în 

domeniul de activitate în care lucrează, prin efectuarea de stagii la angajatori din domeniul 

respectiv 

- programe de formare în domeniul pedagogiei, andragogiei, tehnicilor de formare pentru 

coordonatorii de ucenicie; 

9.4 Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde ocupaționale /calificări profesionale 

conform noilor cerințe ale pieței muncii 

Obiectiv Specific FSE+ (v) Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, 

precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți 

Operațiuni (orientativ) 

v.1.1. Creșterea accesului și participării adulților la programe de formare pentru dezvoltarea/ 

creșterea nivelului competențelor cheie care să le asigure dezvoltarea personală și îmbunătățirea 

calității vieții, inclusiv prin: 

 finanțarea participării (acoperirea taxelor&costurilor de participare) la programe LLL, în special a 

celor de formare pentru creșterea nivelului competențelor digitale; 

 finanțarea evaluării și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și 

informale. 

v.3.2. Facilitarea dobândirii unei calificări profesionale de către persoanele care au părăsit 

timpuriu școala, prin acțiuni precum: 

 informarea, consilierea și orientarea potențialilor beneficiari ai acestor măsuri, astfel încât să 

conștientizeze beneficiile și să opteze informat pentru participarea la programe A doua șansă; 

 înscrierea și participarea la programe A doua șansă flexibile, inclusiv la modulele de pregătire 

profesională; 

 furnizarea serviciilor suport în funcție de nevoile specifice ale fiecărui cursant, astfel încât să fie 

diminuat riscul de părăsire a programului înainte de finalizarea acestuia (de exemplu: servicii de 

transport/ decontarea transportului, asigurarea hranei, servicii de îngrijire pentru persoanele 

dependente aflate în grija cursanților, dispozitive tehnico-medicale etc.); 

 informarea, consilierea și orientarea școlară și profesională a cursanților, astfel încât să fie 

identificate în mod realist alternativele de acțiune la finalizarea programului ADS, iar 

beneficiarul să valorifice rezultatele obținute (prin ocuparea unui loc de muncă, prin continuarea 

studiilor în învățământul secundar superior, prin continuarea pregătirii în sistemul de formare 

profesională a adulților etc.) 

 

 



 

 

3. Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-2027 – Multifond: 

FSE+, FEDR 

 

 
Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții  

adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4  

Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5  

Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate   

Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii    

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice    

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  

 

 

 

 

Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții  adresate grupurilor de actiune locala) – OP 4 
 
Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x) 

Obiectiv Specific FEDR (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului 

la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 

și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 

grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 

servicii sociale; 

(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la 

asistență medicală primară; 
 

Operațiuni (orientativ) 

Finanţarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii  

In functie de nevoile comunitatii, GAL – urile vor putea finanta (din FSE+) dezvoltarea de 

servicii sociale, educationale, de sanatate, de ocupare, sa favorizeze incluziunea sociala a 

grupurilor dezavantajate si (din FEDR) infrastructura sociala sau sportiva, educationala, de 

agrement sau turistica  

Sprijin pregatitor pentru Beneficiarii DLRC (strategie GAL, animare etc) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Axa prioritară 2. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii – OP 5 

 
Obiectiv Specific FEDR (i) promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

 

Operațiuni (orientativ) 

Finantarea infrastructurii de turism, mapare obiective turistice si patrimoniu cultural din cadrul 

strategiilor DLRC 

 

 

Axa prioritară 3. Comunitati marginalizate – OP4  

 

Obiectiv Specific FSE+ (viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor 

terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

(ix) creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 

protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  

Obiectiv Specific FEDR (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să 

includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

 

Operațiuni (orientativ) 

Integrarea socio-economica a 2000 de comunitati marginalizate (nr.estimat) prin implementarea unor 

masuri integrate: 

-echipe comunitare compuse din: asistent social, asistent medical, ingrijitor de batrani, mediator scolar, 

consilier ocupare cu munca de teren, in functie de nevoile comunitatii (populatie scolara sau imbatranita, 

pre-existenta sau nu a acestor specialisti in comunitate etc)  

-decontare salarii, transport, formare profesionala, truse suport tip FEDR prin asigurarea accesului la 

anumite utilitati, renovari. 

Sprijin pentru realizarea diagnozei sociale si identificarea nevoilor pentru autoritățile locale din 2000 

comunități marginalizate. 

Sprijin pentru 100 de autoritati locale in vederea identificarii si reglementarii juridice/cadastrale a 

asezarilor informale  

Sprijin louire pentru victime calamitati 

Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 

 

 

 

 



 

 

Axa prioritară 4. Reducerea disparitatilor intre copiii in risc de saracie si/sau 

excluziune sociala si ceilalti copii  - OP 4  
 
Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

Obiectiv Specific FSE+ (vii) favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de 

șanse și participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 

(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

 

Operațiuni (orientativ) 

Sprijin tailor-made pentru familiile monoparentale sarace, in vederea imbunatatirii angajabilitatii si 

autonomiei parintelui singur: 

- acordarea de vouchere before/after school 

- Acordarea de vouchere pentru activitati de weekend ale copiilor (sport, creatie, arta) 

- finantarea cursurilor de recalificare pentru parintele singur cu venituri mici, care doreste schimbarea 

domeniului profesional 

- construire /     reabilitare / modernizare /  extindere / echipare cel putin 5 centre de zi pentru copiii si 

adolescentii cu tulburari de comportament (violenta) 

- servicii terapie pentru copiii si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta) 

Organizarea de tabere pentru copiii proveniti din familii sarace, pentru a le da posibilitatea sa experimenteze 

invatarea prin activitati culturale, sportive, recreative, sa fie autonomi si sa socializeze 

Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care au parasit 

sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: 

- consiliere 

- orientare in cariera 

- dezvoltare personala si dezvoltarea de abilitati de viata independenta 

- monitorizare post-interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor 

asigurarea locuintei gratuite prin plata in totalitate a chiriei pentru 12 luni si continuarea tranzitiei prin 

perceperea inca 12 luni a unei chirii sub pretul pietei imobiliare 

Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parinti (centre de zi unde copiii in pericol 

de separare de parinti sa poata petrece ziua, in afara scolii, iar parintii primesc consiliere si indrumare). 

Pregătirea specialiștilor ce lucreaza cu tinerii si copiii. 

 

 

 

Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane varstnice 
 
Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a 

serviciilor de îngrijire pe termen lung 

 



 

 

Operațiuni (orientativ) 

Incurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active 

1.Dezvoltarea unor programe pentru incurajarea participarii varstnicilor  la viata sociala, prevenirea 

izolării, precum și pentru prevenirea instituționalizării (programe intergenerationale, servicii terapie 

ocupationala etc) 

2.Call center de urgenta si dispozitive (brățări etc.) pentru asistarea persoanelor dependente (persoane în 

vârstă singure, persoane cu dizabilități ) etc 

 

Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii si al 

serviciilor conexe pentru batranii singuri, din mediul urban, in situatii de dependenta si  cu un venit lunar 

inferior salariului minim pe economie.  

Pregătirea specialiștilor/personalului ce lucreaza cu persoanele in varsta. 

 

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati  

 
Obiectiv Specific FSE+ (vii) Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de șanse 

și a participării active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității 

(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire 

pe termen lung. 

Obiectiv Specific FEDR d (ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

 

Operațiuni (orientativ) 

Acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata muncii  SAU a creșterii angajabilitatii 

persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism competitiv, de către furnizori publici sau privati de 

servicii de ocupare: 

Campanie media 

Informare/diseminare 

Identificare angajatori si persoane cu dizabilitati 

Instrument de evaluare a abilitatilor profesionale si sociale, aplicat de catre o echipa de specialisti 

(consilier vocational, psiholog etc) 

Burse locuri munca, alte evenimente 

Masuri de acompaniament pre si post angajare, minim 6 luni 

Masuri pentru asigurarea asistentei juridice pentru persoanele  fara capacitate de exercitiu sau cu 

capacitate de exercitiu restransa, cu sau fara tutore legal (incadrate in grad de handicap mintal care au sau 

nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie) prin : 

Finantarea a 50 (cel putin una pe judet) echipe formate din cate 2 persoane (un jurist si un terapeut sau un 

consilier vocational) care sa acorde asistenta,  in urma unei evaluari   persoanelor   cu capacitate de 

exercitiu restransa (copii), precum si persoanelor adulte incadrate in grad de handicap mintal cu capacitate 

de exercitiu restransa sau  care au sau nu stabilita masura de ocrotire prin punere sub interdictie fara 

capacitate de exercitiu.  

Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi destinate copilului cu dizabilități (fie in centre, fie mobile), în 

cadrul cărora să fie oferite servicii de abilitare/reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,  în mod 



 

 

special a celor care provin din familii care nu dispun de resurse pentru a accesa aceste servicii  

Organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților 

parentale specifice 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, in vederea prevenirii institutionalizarii persoanelor cu 

dizabilitati inclusiv prin: 

1. Intervenții integrate pentru persoanele cu dizabilitati prin finantarea a 47 de echipe mobile (41 judete 

plus 6 sectoare in capitala), dupa modelul pilotat cu succes in judetul DOLJ, unde sunt doua echipe, una 

pentru adulti cu dizabilitati si una pentru copii cu dizabilitati, echipe care asigura la domiciliu  serviciile 

specializate de abilitare/reabilitare :  

- echipa formata din 5 persoane dintre care un asistent social, un fizio-kinetoterapeut, un medic 

specialist, un psiholog si un sofer 

- leasing pentru 47 autoturisme 

- dotare medicala: instrumentar, dispozitive tehnice de prim ajutor, echipament minim pentru fizio-

kinetoterapie 

Cresterea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati prin asistarea lor prin tehnologie asistiva: aparate 

mobilitate, softuri de citire pentru nevazatori etc 

Calificarea resursei umane existente si disponibile la nivel local/ in familie prin finantarea cursurilor 

pentru dobandirea calificarii de Asistent Personal Profesionist (360h  per curs de calificare) 

Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilitati (centre de zi, locuinte 

protejate etc) 

Pregătirea specialiștilor în domeniu. 

 

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

 
Obiectiv Specific FEDR d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților 

marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să 

includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare 

și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și 

a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 

servicii sociale; 

Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a 

serviciilor de îngrijire pe termen lung 

Operațiuni (orientativ) 

Servicii integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migrantilor 

1. pachet integrat „ ADULT”  

- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare 

- organizare cursuri lb. romana 

- orientare si asistenta pentru demersuri administrative 

- profilare, conciliere si orientare in vederea accesului la servicii de ocupare 

- certificarea competentelor 

2. Pachet integrat „ COPIL” 

- facilitarea accesului la servicii medicale, de consiliere psihologica si de indrumare 



 

 

- organizare cursuri lb. romana 

- servicii educationale 

 

1.Reabilitarea spatiilor disponibile pentru cazare temporară, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne (MAI) sau a structurilor coordonate MAI. 

2.Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de 

vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea si modernizarea unor spații aflate în administrarea 

autorităților locale (existș acte normative deja aprobate prin care autoritătile locale pot pune la dispozitia 

MAI cladiri neocupate, in scopul integrarii migrantilor. 

Intervenții integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice: cazare în 

centre atat pentru victime, cat si pentru minorii aflati in ingrijire, locuințe protejate/vouchere chirie, 

consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea 

nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz sanitar, medicamente, transport) 

Sprijin in vederea reabilitarii pentru persoanele dependente de alcool si droguri 

Pachet de sprijin pentru persoanele proaspat eliberate din sistemul penitenciar, in vederea incluziunii 

sociale si reducerii recidivei, precum consiliere ocupationala, subventionare transport in comun etc 

1. Interventie personalizata  destinata persoanelor fara adapost (PFA) (Asistenta medicala primara, 

medicamente, consiliere psihologica, hrana si produse pentru asigurarea unei minime igiene corporale, 

adapost noapte asistenta sociala in obtinerea actelor de identitate, consiliere juridica situatii civile/penale 

etc). Asistenta va fi acordata avand in vedere metoda managementului de caz, in functie de nevoile și 

optiunile fiecarei persoane in parte. 

2. Dezvoltarea retelei de servicii sociale pentru PFA (adaposturi de noapte, de urgenta, echipe mobile, 

cantine sociale sau masa pe roti), inclusiv infiintarea de echipe mobile cu auto care asigura ingrijirea 

personala (ex. dusuri mobile) 

Pregătirea suplimentara a specialiștilor ce lucreaza cu victimele violentei, dependentii de alcool si droguri 

etc. 

 

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  
 
Obiectiv Specific FSE+ (xi) Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 

asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 

acompaniere 

  

Operațiuni (orientativ) 

- suport material (alimente, produse igiena, obiecte puericultura) 

- pachet sprijin scolar (rechizite, imbracaminte si incaltaminte sezon rece)  

- masa calda (masa pe roti, cantine sociale) 

- masuri acompaniament 

 

 

 

 

 



 

 

4. Instrumente financiare și organisme 

 

Două instituţii financiare au fost desemnate să gestioneze schema de garantare: Fondul de 

Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). Aceste două instituţii 

financiare sunt deocamdată singurele înregistrate de Banca Naţională a României în 

Registrul Special al Instituţiilor Financiare Nebancare ce operează pe piaţa de garanţii 

bancare din România. 

Necesitatea dezvoltării unui instrument financiar care să crească accesibilitatea 

solicitanţilor PNDR la sistemul de credit al instituţiilor financiar bancare de pe piaţă 

pentru obţinerea de credite pentru cofinanţarea contribuţiei private a condus la crearea 

unor scheme de garantare a creditelor pentru beneficiarii măsurilor de investiţii private 

cofinanţate de FEADR finanţate din PNDR:  

(i) schema de garantare pentru agricultură şi (ii) schema de garantare pentru IMM-uri. 

 

 

4.1. Institutii si organisme judetene 

 

NR. CRT. INSTITUłIE / ORGANISM / 

ORGANIZAłIE 

CONTACT 

1.  Consiliul Județean Dolj Adresa: Palatul 

Administrativ, Strada Unirii, 

nr. 19, Craiova 

Telefon: 0251/408 200 

Fax: 0251/408 241 

E-mail: relpub@cjdolj.ro  

2.  Instituția Prefectului Județului Dolj Adresa: Craiova, str. Unirii 

nr. 19, 200585, jud. Dolj  

Telefon: +040251-414.424, 

413.895, 416.703 

Fax: +040251-411.210 

E-mail: 

office@prefecturadolj.ro 

3. Agenția pentru Protecție a Mediului Dolj Adresa: Craiova, Str. Petru 

Rareș, nr. 1. 

Telefon: 0251/530.010 

office@apmdj.anpm.ro 

mailto:relpub@cjdolj.ro
mailto:office@prefecturadolj.ro
mailto:office@apmdj.anpm.ro


 

 

4. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-

Vest Oltenia  

 

Adresă: Craiova, Str.Unirii, 

nr.19, cam. 86, 87, 40  

Telefon: 0251/419496,    

               0251/418240,  

               0251/414904  

5. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Dolj 

Str. Eugeniu Carada nr. 13A  

0251/306100 

6. Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și 

Familie Dolj 

Str. Unirii nr.10  

0251/417213, 0251/417401 

7. Direcția pentru Agricultură si Dezvoltare 

Rurală Dolj 

Adresă: Craiova, Str. 

Brestei, nr. 21 

Telefon: 0251/411.037 

8. Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură 

Adresă: Craiova, Str. 

Păltiniș, nr. 2, Telefon: 

0251/595.655 

9. Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniul Cultural Național Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr.10  

0251/123417, 0251/124457, 

0251/466008 

10. Directia de Sanatate Publica B-dul Maresal Antonescu nr. 

60  

0251/132964, 0251/124930, 

0251/124884, 0251/132275, 

0251/132705 

11. Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj Str. Mitropolit Firmilian nr.2  

Direct- 0251/413969, 

0251/413969, 0251/410683, 

0251/410643  

12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al 

județului Dolj 

Adresă: Strada Henry Ford, 

nr. 14, Telefon: 

0251.510.126 

13. Directia Judeteana de Statistica Str. Fratii Buzesti, nr. 18  

0251/ 132374, 0251/133725, 

0251/133960 

14. FNGCIMM Str. Vasile Conta, nr.47, et.1, 

jud. Dolj 

Telefoane: 0251-415.089; 

0251-596350; 0351-420136; 

0788-086.866 

Fax: 0251-415.089 

15. Agentia Domeniilor Statului Str. Brestei nr. 26, Craiova  

0251/414917, 021/3124623  

 

http://www.institutii-publice.ro/?institution=467
http://www.institutii-publice.ro/?institution=467
http://www.institutii-publice.ro/?institution=479
http://www.institutii-publice.ro/?institution=483
http://www.institutii-publice.ro/?institution=465


 

 

16. Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Str. Gheorghe Doja nr. 2  

0251/431806 

17. Directia Sanitar-Veterinara Str.Fantana Popova, nr.30  

0251/428590, 0251/428791 

18. Directia Silvica Str. Iancu Jianu nr. 15  

0251/192080, 0251/420252, 

0251/421298, 0251/421363 

19. Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si 

Cartografie 

Str. Brestei nr.26  

0251/418018, 0251/413128, 

0251/414286 

20. OTIMMC Craiova Str. Sf. Apostoli nr. 72  

0251/510785 

 

 

 

4.2. Instituții si organisme nationale 

 

PROGRAM 

OPERAłIONAL 

AUTORITATE DE 

MANAGEMENT 

ORGANISME 

INTERMEDIARE 

COORDONATOR 

MINISTRUL FINANłELOR PUBLICE 

 

Programul Operațional  

Infrastructură Mare 

 

Programul Operațional  

Dezvoltare Capital Uman 

 

Programul Operațional 

Competitivitate 

 

Programul Operațional 

Asistenţă Tehnică 

 

Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Fondurilor 

Europene 

Oficiul Teritorial pentru 

Întreprinderi Mici, Mijlocii și 

Cooperație Craiova 

Str. Sf. Apostoli nr. 72  

0251/510785 

 

Autoritatea Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică, Biroul 

Regional CRAIOVA 

Str. Stefan cel Mare, nr. 12 

tel/fax:0351 43 94 40 

 

Organism Intermediar POS Mediu 

CRAIOVA  

Str. Stefan cel Mare, nr. 12, etaj 2, 

Craiova 

Tel/fax: 0351/43 16 43 

poscraiova@yahoo.com, 

 

Organismul Intermediar Regional 

POS DRU Regiunea Sud Vest, Str. 

Traian Demetrescu nr. 14, 

Programul Operational 

Regional  

Ministerul Dezvoltarii 

Regionale și 

Administrației Publice 

Programul Național de  

http://www.institutii-publice.ro/?institution=486
http://www.institutii-publice.ro/?institution=488
http://www.institutii-publice.ro/?institution=489
http://www.institutii-publice.ro/?institution=506
http://www.institutii-publice.ro/?institution=506
http://www.institutii-publice.ro/?institution=506
mailto:poscraiova@yahoo.com


 

 

Dezvoltare Rurala  (PNDR) Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale  

CRAIOVA 

Tel: 0351 442202, 

Fax: 0351 442203 

uip.svoltenia@yahoo.com 

Unitatea Regională pentru POS 

DRU Sud Est (Educatie) 

CRAIOVA, str. Brestei nr 97 

Tel: 0251 422 175, 421 659, 

Fax 0251 421 824, 

oiposdru.sudvest@gmail.com 

 

Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia 

CRAIOVA 

Str. Unirii, nr.19, 200585 Craiova 

Tel: +40251-414.904, 412 780 

Fax: +40251-419.496 

office@adroltenia.ro 

www.adroltenia.ro 

 

 

 

4.3. Linkuri utile 

LINKURI UTILE PROGRAMELE OPERAȚIONALE 

AM pentru Programul Operațional Regional www.inforegio.ro 

AM pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 

www.fseromania.ro 

AM pentru Programul Operațional Sectorial 

Cresterea Competitivitătii 

Economice 

amposcce.minind.ro 

AM pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea CapacităŃii 

Administrative 

modernizare.mai.gov.ro 

AM pentru Programul Operațional Sectorial 

Mediu 

www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm 

AM pentru Programul Operațional Sectorial 

Transport 

www.mt.ro 

AM pentru Programul NaŃional de Dezvoltare 

Rurală 

www.madr.ro 

Programele de Cooperare Teritorială Europeană www.infocooperare.ro 

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 

Structurale 

www.fonduri-ue.ro 

mailto:uip.svoltenia@yahoo.com
mailto:oiposdru.sudvest@gmail.com
mailto:office@adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro/


 

 

Linkuri utile din România 

Guvernul Romaniei www.guv.ro 

Ministerul Economiei si Finantelor www.mefromania.ro 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice si Locuintelor 

www.mdlpl.ro 

Portalul autoritătii de managemet 

pentru cadrul de sprijin comunitar 

anaf.mfinante.ro/wps/portal 

Ministerul Internelor si Reformei Administrative www.mira.gov.ro 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse www.mmuncii.ro 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării 

Rurale 

www.madr.ro 

Ministerul Transporturilor www.mt.ro 

Ministerul EducaŃiei si Cercetarii www.edu.ro 

Ministerul ComunicaŃiilor si 

Tehnologiei InformaŃiei 

www.mcti.ro 

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile www.mmediu.ro 

Curtea de Conturi a Romaniei www.rcc.ro 

Ministerul pentru Intreprinderi Mici si 

Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale 

www.mimmctpl.ro 

AsociaŃia Municipiilor din Romania www.amr.ro 

Organismul Intermediar pentru Energie oie.minind.ro 

Federatia Autoritătilor Locale www.falr.ro 

Uniunea Consiliilor Judetene din Romania www.uncjr.ro 

Asociatia Comunelor din Romania www.acor.ro 

Asociatia Oraselor din Romania www.aor.ro 

Agentia de PlaŃi pentru Dezvoltare 

Rurală si Pescuit 

www.apdrp.ro 

Agentia Natională pentru Pescuit si 

Acvacultură 

www.anpa.ro 

AgenŃia Natională pentru Protectia Mediului www.anpm.ro 

Institutul European din Romania www.ier.ro 

Link-uri utile din UE 

Comisia Europeană  www.europa.eu 

Parlamentul European www.europarl.europa.eu 

Delegatia Comisie Europene in Romania  www.infoeuropa.ro 

Consiliul Municipalitătilor si Regiunilor din 

Europa  

www.ccre.org 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACȚIUNE 

 

SURSE DE FINANȚARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Plan de acțiune locală 

1.1.Infrastructură 

PROIECTUL / ACȚIUNEA ÎNCADRARE FINANȚARE 

1.1. Planificarea si programarea activităților de dezvoltare si modernizare a infrastructurii 

1.1.1. Afilierea la un Grup de Acțiune 

Locală și întocmirea Strategiei de 

Dezvoltare Locala a Comunei 2021 - 2027 

PODD,  buget local, fonduri guvernamentale 

1.1.1. Realizare Cadastru General în 

comuna Predesti, jud. Dolj 

Buget Local 

Buget de stat 

Alte programe 

1.2 Modernizare infrastructură de utilități 

1.2.1. Modernizarea sistemului de iluminat 

stradal si a rețelei electrice 

- extindere rețea iluminat public 

PODD   

Buget local 

Buget de stat  

1.2.2. Înființarea rețelei publice de 

alimentare cu apă în toată comuna  

 

PODD   

Buget local 

Buget de stat 

1.2.3. Realizarea rețelei de alimentare cu 

gaze naturale în comuna Intorsura 

 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

1.2.4. Înființarea rețelei publice de 

canalizare în toată comuna  

 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

1.3 Reabilitare infrastructură rutieră 

1.3.1. Intreținerea, modernizarea si 

reabilitarea tuturor străzilor din comună 

 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

1.3.2. Asfaltare drumuri comunale 

 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

1.3.3. Drumuri de exploatație agricolă 

 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

1.3.4. Reabilitarea și modernizarea 

podețelor de pe raza comunei Predesti 

 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

1.3.5. Amenajarea unei variante ocolitoare a 

comunei 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

1.3.6. Construirea de parcări Buget local 

1.4 ÎmbunătăȚirea si dezvoltarea infrastructurii de comunicații 

1.4.1. Realizarea unui sistem integrat 

informatic al Primăriei Predesti 

Programul Operațional Competitivitate 



 

 

1.2. Învățământ și cultură 

 

PROIECTUL / ACȚIUNEA ÎNCADRARE FINANȚARE 

2.1 Construirea, modernizarea instituțiilor de administrație, învățământ, cultură si sport 

2.1.1 Construirea unei grădinițe cu program prelungit PODD, POCU 

Investiții în educație, 

formare și formare 

profesională pentru 

competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții 

2.1.2 Reabilitare, modernizare sediu Primărie (inclusiv sistem de 

încălzire centralizat) 

PODD 

Buget local 

2.1.3 Reabilitare clădire Școala Gimnazială Predesti (inclusiv sistem 

de încălzire centralizat) 

PODD 

Buget local 

2.1.4 Reabilitare clădire Școala Gimnazială Predesti (cresterea 

eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei, inclusiv 

sistem de încălzire centralizat) 

AFM 

PODD 

Buget local 

2.1.5 Modernizarea infrastructurii de ITin scolile din comunei 

Predesti 

PODD 

2.1.6 Modernizarea Bibliotecii Comunale Predesti si achizitie de fond 

de carte, dotare cu echipamente IT 

Buget Local 

Alte fonduri 

PODD 

2.1.7 Reabilitare, modernizare Biserici com. Predesti  Buget Local 

Alte fonduri 

PODD 

2.1.8 Achiziția de utilaje necesare Gospodăririi Comunale  Buget Local 

Alte fonduri 

2.1.9 Dotări Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență   Buget Local 

Alte fonduri 

2.1.10 Conservarea si punerea in valoare a 

culturii, obiceiurilor, tradițiilor si folclorului local 

Buget Local 

Alte fonduri 

PODD 

2.1.11 Construirea unor săli de sport Modernizarea Bazei Sportive 

din cadrul Școlii Gimnaziale Predesti 

PODD 

2.1.12  Modernizare Bază Sportivă – teren fotbal din sat Predesti PODD 

2.1.13 Promovarea evenimentelor festivaliere Buget local 

Alte fonduri 

2.2 Promovarea si valorificarea diversității culturale în educație 

2.2.1 Sprijinirea agenților economici care investesc in cresterea 

calității resurselor umane 

Buget de stat 

Alte fonduri 

2.2.2 Susținerea și dezvoltarea unei formații locale de dansuri 

populare tradiționale 

Buget Local 

PODD 

Buget de stat 

2.2.3 Promovarea unor programe de 

formare sau reconversie profesională 

Buget de stat 

POCU  



 

 

adaptate la cerințele pieței muncii 

2.2.4 Organizarea de schimburi de experiență intre diversii actori ai 

dezvoltării 

PODD – Măsura de 

COOPERARE 

2.2.5 Promovarea potențialului cultural al comunei prin mass media, 

brosuri de popularizare, pag. web, etc. 

Alte fonduri 

PODD 

Buget local 

 

1.3. SĂNĂTATE, SERVICII SOCIALE SI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

PROIECTUL / ACȚIUNEA ÎNCADRARE FINANȚARE 

3.1 Dezvoltarea infrastructurilor de sănătate si asistență socială 

3.1.1. Construire a unui Centru social multifuncțional Buget local 

PODD 

3.1.2. Construire cantină de ajutor social PODD 

Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.1.3. Înființare și dotare corespunzătoare cu echipamente și mobilier 

cabinet stomatologic 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.1.4. Înființare cabinet veterinar și dotare cu echipamente 

corespunzătoare 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.1.5. Înființare Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.1.6. Modernizare farmacie umană, com Predesti PODD 

Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.1.7. Reabilitarea și modernizare Dispensar Uman Buget local 

Buget de stat 

PODD 

3.1.8. Modernizarea cabinetului medical prin dotarea cu mobilier 

sanitar si aparatură performantă 

PODD 

Buget de stat 

3.1.9 Implicarea societății civile in dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii, in special a infrastructurii sociale sociale 

Alte fonduri 

3.1.10. Inființarea unui centru de zi pentru personae varstnice Buget local 

Alte fonduri 

PODD 

3.1.11. Inființarea unui Centru de Tineret, cu dotarile aferente PODD 

Buget local 



 

 

Alte fonduri 

3.1.12. Implementarea de programe de asistență pentru persoanele in 

varstă 

Buget local 

Alte fonduri 

3.2 Parteneriat public-comunitate în scopul dezvoltării si diversificării serviciilor sociale 

3.2.1. Susținerea activă a ONG-urilor Buget local 

3.2.2. Stimularea dialogului intre sectorul public si cel privat Buget local 

3.2.3. Instruirea persoanelor/grupurilor vulnerabile in dezvoltarea 

unei mici afaceri 

Program Operațional 

CAPITAL UMAN 

3.2.4. Sprijinirea agenților economici care investesc in cresterea 

calității resurselor umane 

Program Operațional 

CAPITAL UMAN 

3.3 Dezvoltarea serviciilor sociale si sprijinirea diversificării ONG-urilor potrivit problemelor 

3.3.1. Sprijin acordat implementării unor politici proactive de 

combatere a somajului 

Buget de stat 

3.3.2. Promovarea programelor de combatere a sărăciei in special in 

grupurile defavorizate 

Buget de stat 

3.3.3. Promovarea incluziunii sociale in mediile defavorizate, inclusiv 

rromi si eliminarea excluziunii sociale prin campanii de informare 

Buget de stat 

3.3.4. Identificarea si monitorizarea copiilor aflați in situații de risc Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.3.5. Dezvoltarea gamei de servicii pentru persoanele cu handicap Buget local 

Buget de stat 

Alte fonduri 

3.3.6. Intărirea rolului Primăriei ca centru de comunicare si informare 

in sprijinul promovării programelor economice, sociale si culturale, 

prin comunicare bidirecțională cetățean-funcționar public; 

Alte fonduri 

3.3.7. Cresterea gradului de calificare funcționarilor din serviciile 

publice, prin urmarea unor cursuri de perfecționare, pentru cresterea 

calității serviciilor publice 

Alte fonduri 

POCU 

3.3.8. Modernizarea si ameliorarea calității serviciilor sociale Bugetul de stat 

POCU 

3.3.9. Promovarea programelor de combatere a sărăciei in special in 

grupurile defavorizate 

Buget local 

Buget de stat 

POCS 

3.3.10. Implementarea unei campanii impotriva  violenței domestice Buget de stat 

POCS 

3.3.11. Dezvoltarea gamei de servicii pentru persoanele cu handicap Buget de stat 

Alte fonduri 

POCS 

POCU 

3.3.12. Atragerea de medici de familie si de specialitate prin oferirea 

de facilități si locuințe 

Buget local 

Alte fonduri 

 

 



 

 

 

1.4.MEDIU SI CALITATEA LOCUIRII 

Proiectul / Acțiunea Încadrare finanțare 

4.1 Modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea fondului existent de locuințe 

4.1.1. Acordarea de terenuri pentru locuințe și gospodării pentru 

tineri și personal didactic, medical, administrativ (persoane 

nedomiciliate permanent în comuna Predesti) 

Alte fonduri 

PODD 

4.1.2. Redimensionarea zonelor de intravilan, scoaterea din 

extravilan și destinarea ca zone de construcție locuințe în special 

pentru tineri în vederea stabilizării acestora și întinerirea 

populației în următoarele perimetre (valabil și pentru personal 

didactic, medical, administrativ) :  

- Apă, canalizare, gaze, electricitate, cablu TV, telefonie 

fixă 

Alte fonduri 

PODD 

4.1.3. Inceperea lucrărilor pentru protejarea clădirilor de 

patrimoniu 

Alte fonduri 

PODD 

4.2 Îmbunătățirea calitătii mediului 

4.2.1. Program pentru realizarea unui sistem eficient de 

gestionare a deseurilor 

MASTERPLAN 

4.2.1. Amenajarea unei zone piscicole pe un luciu de apă de 

aprox. 10.000 mp.  

PODD 

Buget local 

Alte fonduri 

4.2.2. Împrejmurie a parcului comunal Predesti Buget local 

PODD 

Alte fonduri 

4.2.3. Împăduriri, modernizări peisagistice Buget local 

Alte fonduri 

4.2.4. Programe educaționale si de instruire a populației Buget local 

Alte fonduri 

POCU 

4.2.5. Introducerea unui sistem de colectare selectivă a deseurilor Alte fonduri 

Buget local 

4.2.6. Amenajarea unor platforme de colectare moderne, 

betonate, inchise, care să nu permit răspandirea gunoiului 

colectat 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

4.2.7. Ecologizarea cursurilor de apă Alte fonduri 

PODD 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Proiectul / AcȚiunea Încadrare finanțare 

5.1 Cresterea economiei locale prin crearea unui spațiu competitiv pentru investiții comerciale, 

rezidentiale si de afaceri 

5.1.1. Consolidare si modernizare Piața Agroalimentară  Buget local 

Buget de stat 

PODD 

5.1.2. Înființarea unei piețe EN GROS  Buget local 

PODD 

Buget de stat 

5.1.3. Program pentru încurajarea activităților non-agricole, în 

special prestări servicii Ex. atelier pentru instalații sanitare, 

frizerii, coafuri, etc.  

Buget local 

PODD 

Buget de stat 

5.1.4. Încurajarea agriculturii ecologice  Buget local 

PODD 

Buget de stat 

5.1.5. Facilitarea accesului la programe de 

updatare tehnologică sau retehnologizare conform normelor U.E. 

(tehnologii curate, tehnologii care reduc impactul activității 

economice asupra mediului inconjurător) 

Buget de stat 

5.2 Atragerea de investiții 

5.2.1. Acordarea de facilități si stimulente investitorilor Buget local 

5.2.2. Extinderea rețelelor de utilități in zonele previzibil viitoare 

zone țintă pentru investitori 

Buget local 

Buget de stat 

5.2.3. Promovarea si prezentarea pe site-ul Primăriei a firmelor 

mici 

Buget local 

Alte fonduri 

5.2.4. Elaborarea si implementarea unei campanii de marketing 

in scopul promovării comunității 

Alte fonduri 

5.2.5. Promovarea si dezvoltarea prin proiecte a unui brand 

economic al comunei Predesti legat de specificul local 

Buget local 

PODD 

Alte fonduri 

5.2.6. Cooperarea intre actorii dezvoltării locale in vederea 

atragerii de investitori 

Alte fonduri 

5.2.7. Stimularea dezvoltării serviciilor de consultanță in diverse 

domenii manageriale si de investiții 

Alte fonduri 

5.2.8. Sprijinirea investitiilor in surse alternative de energie Buget local 

5.3 Identificarea si susținerea parteneriatelor public-private 

5.3.1. Alocare coordonată a terenurilor pentru viitoarele activități 

comerciale, servicii publice, transport, locuințe, educație, 

sănătate, protecția mediului, astfel incat o activitate specifică să 

nu dăuneze altei activități din punct de vedere al 

amplasamentului, volumelor si distanțelor; 

Buget local 

Buget de stat 

5.3.2. Promovarea cooperării locale, regionale, naționale si Buget local 



 

 

internaționale Alte fonduri 

 

5.3.3. Cooperare transfrontalieră pentru dezvoltarea afacerilor la 

graniță 

Buget local 

Alte fonduri 

 

5.3.4. Clarificarea situației juridice a unor terenuri sau imobile 

care in prezent nu au un proprietar bine definit 

Buget local 

6.1 Dezvoltarea infrastructurii existente de petrecere a timpului liber 

6.1.1 Modernizarea parcurilor existente  

 

PODD 

Alte fonduri 

6.1.2 Imbunătățirea posibilităților de agrement in parcurile 

existente 

PODD 

Buget local 

Buget de stat 

6.1.3 Modernizare baza de agrement  Alte fonduri 

6.1.4 Diversificarea ofertei pentru petrecerea timpului liber: 

identificare si amenajare spații 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

6.1.5 Amenajarea si dotarea locurilor de joacă Buget local 

Buget de stat 

PODD 

Alte fonduri 

6.2 Dezvoltarea de servicii turistice 

6.2.1 Dezvoltarea serviciilor si 

infrastructurii de agrement si sport 

Buget local 

Buget de stat 

PODD 

6.2.2. Editarea unei brosuri turistice Buget local 

6.2.3 Diversificarea posibilităților de cazare Buget de stat 

PODD 

6.2.4 Promovarea unui circuitului turistic 

 

Alte fonduri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROIECT nr. 1 

Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat stradal în comună    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

1. Modernizarea rețelei de iluminat stradal în comuna Predesti, în speță pe arterele secundare (drumuri interioare) prin 

înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu dispozitive economice de ultima generație. Investiția se va desfășura pe o 

lungime de (conform Studiului de Fezabilitate întocmit), propusă spre reabilitare. 

Proiectul de modernizare și extindere a rețelei de iluminat stradal este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei 

Predesti, jud. Dolj. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a SDL, iluminatul public 

a fost condiderat drept o prioritate pentru comună.   

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate 

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Potențiali investitori 

3. Agenți economici 

4. Instituții Publice de pe raza comunei 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea randamentului energetic la sistemele de iluminat 

2. Aducerea sistemului la standardele europene, în acord cu CIE 115/1995 

3. Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pentru drumurile publice, corespunzător cu norma română SR 13433/1999 

REZULTATE 

1. Mărirea gradului de confort și siguranță din punct de vedere al iluminatului public 

2. Economii în ceea ce privește consumul de energie 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

 

PROIECT nr. 2 

Modernizare Drumuri Comunale, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Proiectul de modernizare a Drumurilor Comunale este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Predesti, jud. Dolj. 

De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a SDL, investițiile în infrastructura au fost 

condiderate drept o prioritate pentru comună. 

Conform Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnici, drumurile vor fi modernizate prin soluția 1 covor asfaltic sau 2 pietrurie 

pe tronsoanele de interes secundar. Proiectul include și reconstrucția/modernizarea podurilor și podețelor de pe tronsoanele 

laterale ale drumurilor în cauză.  

Reabilitarea drumurilor comunale prin alei pietonale, trotuare, căi de acces, poduri/podețe, sistem rutier, parcări, etc.    

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate 

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Participanții la traficul rutier care traversează comuna 

3. Potențiali investitori 

4. Agenți economici 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Modernizarea drumurilor va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a comunei, prin conectarea 

diferitelor zone la drumuri locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente. 

Comuna va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și pentru turiștii care o tranzitează.  

2. Îmbunătățirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influențele negative asupra mediului și confortului 

populației. 

REZULTATE 

Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale 

Fluidizarea transportului de mărfuri 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

36 luni  

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 3 

Reabilitare și modernizare Cămin Cultural, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Proiectul de reabilitare și modernizare a Căminului Cultural din sat Predesti este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a 

Comunei. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a SDL, investițiile în 

infrastructura culturală au fost condiderate drept o prioritate pentru comună.  

Clădirea Căminului Cultural, situată în sat Predesti, com. Predesti, jud. Dolj va fi reabilitată prin soluțiile tehnice propuse în SF, 

PT, modernizată cu echipamente și obiecte de mobilier interior și dotată cu sistem de sonorizare profesional, corespunzător 

organizării evenimentelor culturale specifice.  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate 

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Beneficiarii direcți ai evenimentelor culturale 

3. Tinerii, ONG-urile de specialitate, cu acces la infrastructura culturală modernizată 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei 

Revigorarea mediului cultural 

Creșterea consumului de cultură în rândul populației 

Păstrarea tradițiilor locale și încurajarea dezvoltării segmentului cultural la nivelul localității 

Implementarea în bune condiții a unor programe cultural artistice  (condiții optime pentru activitatea unor formații de 

dansuri populare, cântec, artă populară și meșteșuguri) 

REZULTATE 

Reabilitarea și modernizarea imobilului Căminului Cultural 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 4 

Modernizarea Bibliotecii Comunale, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Proiectul de modernizare a Bibliotecii din satul Predesti este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei. De asemenea, 

în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a SDL, investițiile în infrastructura culturală au fost 

condiderate drept o prioritate pentru comună.  

Modernizarea Bibliotecii Comunale prin intervenție de reabilitare asupra imobilului, creșterea fondului de carte și înființarea unei 

biblioteci virtuale, accesibile publicului larg prin internet (pentru a satisface nevoia de a extinde resursele bibliotecii în 

concordanță cu noile tehnologii).   

Nevoia de a crea spații educative accesibile publicului larg. 

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

Organizarea anuală a unui eveniment adresat locuitorilor comunei și nu numai “Donează o carte!” 

Creșterea fondului de carte cu aprox. 100 ex./an 

Achiziția de echipamente pentru Bibliotecă 

Dezvoltarea de resurse virtuale și accesul la baze de date cu fond de carte din țară și străinătate 

 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Beneficiarii direcți ai sistemului de Bibliotecă Publică 

3. Tinerii, ONG-urile de specialitate, cu acces la infrastructura culturală modernizată 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural și organizarea de evenimente culturale 

REZULTATE 

Modernizarea imobilului Bibliotecii 

Fond de carte în creștere 

Bibliotecă virtuală funcțională 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 5 

Reabilitare Bisericilor de pe raza localității Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

- Proiectul de reabilitare a Bisericilor Sf. Constantin și Elena (monument istoric) și Biserica Sf. Ioan Botezătorul își 

propune refacerea integrală a picturilor, reconstrucția fațadelor instituțiilor de cult, precum și înlocuirea acoperișurilor 

clădirilor.  

 

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Enoriașii parohiilor și personalul cleric 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Protejarea monumentelor istorice ale comunei 

REZULTATE 

1. Reabilitarea lăcașurilor de cult de pe raza comunei Predesti, jud. Dolj 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

24 luni  

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 6 

Modernizarea Bazei Sportive din cadrul Școlii Gimnaziale Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

 

Proiectul de modernizare a Bazei Sportive din cadrul Școlii Gimnaziale Predesti este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a 

Comunei. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a SDL, investițiile în 

infrastructura educațională au fost condiderate drept o prioritate pentru comună.  

-  Proiectul prevede construcția unei baze sportive destinate elevilor din cadrul unității școlare, compusă din sală sport 

multifuncțională, vestiare, grupuri sanitare. 

 

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Elevii de pe raza comunei 

3. Personalul didactic 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Încurajarea tinerilor spre un stil de viață sănătos, prin practicarea sportului școlar 

2. Dezvoltarea aptitudinilor de echipă prin sport (înființarea echipei de fotbal/baschet/tenis a Școlii Gimnaziale) 

REZULTATE 

1. Acces la spațiu corespunzător pentru desfășurarea orelor de sport, precum și a altor activități sportive 

extracurriculare 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

24 luni  

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 7 

Rețea de alimentare cu apă potabilă în com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

1. Realizarea investiției de amenajare a rețelei publice de alimentare cu apă pe toată suprafața com. 

Predesti, jud. Dolj 

  

1) Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2) Elaborarea Proiectului Tehnic 

3) Aprobarea începerii proiectului 

4) Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5) Contractarea proiectului de finanțare 

6) Organizarea licitațiilor 

7) Monitorizare, evaluare, control 

8) Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Locuitorii comunei Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1) Îmbunatățirea infrastructurii utilitare  

2) Acoperirea necesarului și satisfacerea cerințelor de apă ale populației 

3) Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile 

4) Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile 

5) Diminuarea riscurilor provocate de catre secetă 

6) Utilizarea eficientă a resurselor de apă 

REZULTATE 

Asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în sistem centralizat 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 8 

Introducere sistem centralizat de canalizare, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Proiectul de introducere a sistemului centralizat de canalizare în com. Predesti, jud. Dolj  este cuprins în Strategia de 

Dezvoltare Locală a Comunei. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a 

SDL, investițiile în infrastructura edilitară a fost condiderată drept o prioritate pentru comună. 

 

1) Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2) Elaborarea Proiectului Tehnic 

3) Aprobarea începerii proiectului 

4) Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5) Contractarea proiectului de finanțare 

6) Organizarea licitațiilor 

7) Monitorizare, evaluare, control 

8) Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1) Populația com. Predesti 

2) Agenți economici 

3) Instituții publice 

4) Turiști 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea feonomentului sportiv, în speță a fotbalului pe plan local 

REZULTATE 

1) Realizarea rețelei de canalizare va avea următoarele rezultate: 

- Accesul populației la infrastructura edilitară 

- Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației 

- Îmbunătățirea condițiilor de trai 

- Scăderea factorilor de poluare 

- Reducerea riscurilor de inundații 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

24 luni  

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 9 

Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar Uman, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

2. Reabilitarea imobilului Dispensarului Uman din com. Predesti, sat Predesti 

3. Dotarea cu echipamente moderne, corespunzătoare activității de asistență medicală 

  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Locuitorii comunei Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor medicale la standarde impuse de legislația în 

domeniu (imobil modern și mijloace de lucru) 

REZULTATE 

1. Acordarea asistenței medicale rapide și eficiente 

2. Mijloace optime pentru realizarea controalelor de rutină asupra stării de sănătate a 

populației 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 10 

Dotări pentru intervenții în caz de Situații de Urgență, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Achiziția de autoutilitară și echipamente conexe pentru intervenții în caz de urgențe (apă, foc, alte 

calamintăți naturale) 

Dezvoltarea departamentului S.V.S.U. din cadrul Primăriei prin instruirea permanentă a personalului 

  

1. Întocmirea Memoriului Justificativ   

2. Aprobarea începerii proiectului 

3. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

4. Contractarea proiectului de finanțare 

5. Organizarea licitațiilor 

6. Monitorizare, evaluare, control 

7. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Comuna Predesti, prin locuitorii săi 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Îmbunătățirea capacității de răspuns la situații de urgență, prin reducerea timpului de intervenție 

pentru acordarea primului ajutor calificat și controlul pagubelor 

2. Dezvoltarea capacității autorității locale pentru gestionarea mai eficientă a serviciilor publice 

descentralizate, prin continuarea procesului de modernizare (achiziționarea unei autospeciale PSI 

si altor echipamente de intervenție specifice) 

REZULTATE 

1. Un compartiment de Voluntariat pentru Situații de Urgență mai bine dotat tehnic, cu 

posibilități de menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare directă și 

de intervenție în timp real, în scopul utilizarii optime a resurselor aflate la dispoziție în caz de 

necesitate 

2. Personal mai bine instruit, cu competență ridicată în utilizarea echipamentelor moderne, a 

înaltei tehnologii, în scopul eficientizării serviciilor publice oferite cetățenilor 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 11 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru Serviciul de Gospodărire Comunală, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru Serv. Gospodărire Comunală în cadrul Primăriei Predesti 

  

1. Realizarea Memoriului Justificativ    

2. Aprobarea începerii proiectului 

3. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

4. Contractarea proiectului de finanțare 

5. Organizarea licitațiilor 

6. Monitorizare, evaluare, control 

7. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, prin locuitorii săi 

2. Potențiali investitori 

3. Agenții economici 

4. Instituții publice 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Achiziția de utilaje cu uz specific pentru gospodăria comunală: 

- Plug, freză de zăpadă 

- Mașină de tuns gardul viu 

- Cositoare mecanica *(islaz comunal 

- Buldoexcavator 

- Suprastructură pentru împrăștierea materialelor anti-derapante 

REZULTATE 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru Serviciul de Gospodărire Comunală 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 12 

Construcție, amenajare și dotare Centru Bătrâni com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Construcția unui spațiu modern, echipat și utilat care servește pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din 

localitate. Centrul va dispune de posibilități pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități recreaționale, 

dar va asigura și îngrijire medicală/prim ajutor.  

  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate  

2. Întocmirea Proiectului Tehnic    

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

5. Comuna Predesti, prin locuitorii săi vârstnici 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică locală se așteaptă să atragă atenția celor cu putere 

economică pentru a demara proiecte în parteneriat public-privat de o mai mare anvergură în domeniul 

asistenței sociale și umanitare. După primii doi ani de finanțare, proiectul Centrului de Bătrâni se va auto-

finanța (salarii, costuri întreținere imobil, plăți furnizori alimente/medicamentație/altele) prin atragerea 

sponsorilor, dar și accesarea altor programe de tip GRANT, cu finanțare comunitară sau guvernamentală. 

REZULTATE 

Accesul bătrânilor la Centru și beneficiile îngrijirii sociale 

Stimularea implicării cetățenilor com. Predesti în viața socială, prin activități de voluntariat 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD / Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

24 luni  

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 13 

Înființarea unui centru de Consiliere si Consultanta pentru fermieri, com. Predesti, jud. Dolj.   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj 

1. Proprietatea agicolă la nivelul comunei Predesti este divizată 

2. Se propune înființarea GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI, la nivelul agriculturii, legumiculturii și zootehniei 

3. Accesarea fondurilor europene pentru domeniul agriculturii, legumiculturii și zootehniei este activitatea de bază a 

Centrului de Consiliere și Consultanță pentru fermieri. 

4. Îmbunătățirea fondului genetic al animalelor (Rasele utilizate în prezent nu conduc tot timpul la performanță 

economică) 

5. Este neceară o formă permanentă de consultanță pentru creșterea nivelului de informare și, în final, performanța 

agriculturii locale.  

6. Este nevoie de o integrare a activitățile de producție, transport, prelucrarea produselor agricole, ceea ce presupune 

existența unor agenți economici, de preferință locali în domeniu 

7. Studii de amenajare integrată a diferitelor zone pentru protejarea și ridicarea potențialului productiv al pământului 

8. Studii de elaborare a noilor tehnologii de exploatație agricole specifice 

9. Lipa informațiilor în domeniu și a resurselor financiare a dus la utilizarea unor soiuri slabe, fără eficiență 

economică  

 

1. Instituționalizarea unei întâlniri pe an între autoritățile publice, agenții economici specializați, institute de educație 

și cercetare în domeniul agricol și fermieri locali, în vederea promovării acțiunilor agricole moderne 

2. Crearea la nivel local a unor centre de informare, consultanță și consiliere pentru fermieri, care să se ocupe 

inclusiv de orientarea producției agricole, în concordanță cu condițiile previzibile ale pieței interne și externe. 

3. Promovarea agriculturii ecologice 

4. Specializarea centrului de informare, consiliere și consultanță în marketingul agricol și înființarea unui incubator 

de afaceri pentru agricultori 

5. Monitorizarea acțiunii de creștere a animalelor și îmbunătățirea potențialului genetic, asigurarea unor efective și 

producții care să satisfacă necesarul de consum al populației 

6. Organizarea anuală a unui seminar cu exemple de succes, de afaceri în domeniul agricol 

7. Studii de amenajare integrată a diferitelor zone pentru protejarea și ridicarea potențialului productiv al pământului 

8. Studii de elaborare a noilor tipologii de exploatații agricole specifice 

9. Informare cu privire la soiurile adecvate zonei, achiziția și distribuția de soiuri 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Agricultorii din com Predesti, organizați sub diverse forme juridice și persoanele fizice proprietare de teren 

agricol 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Atragerea și stimularea producatorilor agricoli pentru a se organiza in sisteme de cooperare și asociere în scopul 

aplicării unor tehnologii moderne 

- Organizarea unei activități de consultanta agricola care sa aibă în sarcină rezolvarea operativă a tuturor problemelor 

- Integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de depozitare, transport 

- Dezvoltarea agenților economici pentru prestări de servicii în agricultură 

- Reactualizarea studiilor pedologice și agrochimice și stabilirea notelor de bonitate pe sol în cadrul fiecărei proprietăți 

(realizarea zonării și microzonării producției agricole) 

- Îmbunătățirea soiurilor folosite (folosirea unor soiuri timpurii și semi timpurii, rezistente la secetă, adaptate fiecărei 

zone de cultură) 

REZULTATE 

Agricultură performantă prin introducerea sistemelor noi de management eficient 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

48 luni  

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 14 

Conservarea și ameliorarea biodiversității fondului forestier, com. Predesti, jud. Dolj.   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj 

1. Actualele zone verzi nu sunt foarte însemnate ca suprafață 

2. Împădurirea de suprafețe de teren aflate în proprietatea Consiliului Local Predesti, cu 

destinația de zone forestiere 

 

1. Dezvoltarea acțiunilor locale de control și crearea unui parteneriat cu un ONG care să 

urmărească: 

- Stoparea defrișării pădurilor și a vegetației forestiere din afara fondului forestier 

- Împădurirea de suprafețe de teren aflate în proprietatea CL Predesti 

- Excluderea pășunatului din păduri 

- Reconstrucția ecologică a pădurilor destructurate 

- Extinderea suprafeței pădurilor și a altor forme de vegetație forestieră din zonele destinate și 

amenajate pentru sport, agrement, recreere 

- Implicarea tinerilor în acțiuni de mediu 

- Acțiuni de curățire a zonelor verzi cu voluntari 

- Plantarea anuală a 100 de arbori cu voluntari 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Agricultorii din com Predesti, organizați sub diverse forme juridice și persoanele fizice 

proprietare de teren agricol 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

-  Împădurirea de suprafețe de teren neutilizate în prezent din punct de vedere agricol 

- Control aplicat asupra defrișării și limitarea acestui proces 

REZULTATE 

Fond forestier cu potențial în creștere, stoparea deșertificării și a instabilității solului. 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 15 

Sistem de monitorizare video a drumurilor și spațiilor publice, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Dotarea cu echipamente de supraveghere video și instalarea acestora în puncte cheie ale localității 

pentru supravegherea activității de ordine și liniște publică la nivelul Comunei Predesti 

  

1. Realizarea Memoriului Justificativ    

2. Aprobarea începerii proiectului 

3. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

4. Contractarea proiectului de finanțare 

5. Organizarea licitațiilor 

6. Monitorizare, evaluare, control 

7. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Comuna Predesti, prin locuitorii săi 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Creșterea gradului de siguranță publică 

- Număr redus de infracțiuni prin descurajarea activităților ilegale 

REZULTATE 

Creșterea numărului de cazuri în care autorul faptei este identificat, cu ajutorul sistemului 

informatic de supraveghere 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 16 

Sistem de indicatoare cu denumirea străzilor, panouri intrare/ieșire localitate și semne de circulație, com. 

Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Achiziția și amplasarea de plăcuțe cu denumirea străzilor, indicatoare de orientare, plachete de 

marcare a intrărilor/ieșirilor din localitate și semne de circulație 

  

1. Realizarea Memoriului Justificativ    

2. Aprobarea începerii proiectului 

3. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

4. Contractarea proiectului de finanțare 

5. Organizarea licitațiilor 

6. Monitorizare, evaluare, control 

7. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

6. Comuna Predesti, prin locuitorii săi 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Gradul de identificare a zonei și orientarea sunt mai bune, prin identificarea vizuală a 

simbolurilor 

REZULTATE 

Toate străzile marcate 

Toate intrările și ieșirile din comună marcate 

Toate intersecțiile semnalizate adecvat 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 17 

Analiza nevoilor de formare profesională a funcționarilor publici și participarea la diferite forme de 

pregătire, com. Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională și înscrierea funcționarilor în programe de 

cursuri de formare profesională generale și specifice 

Nevoia de a crește nivelul de pregătire profesională 

Obligația funcționarilor publici de a-și îmbunătăți constant nivelul de pregătire profesională 

  

Organizarea de cursuri de formare profesionale 

Întocmirea de rapoarte privind analiza nevoilor de formare profesională 

Cinci angajați ai Administrației Publice Locale pe an participă la diverse forme de pregătire 

profesională 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

7. Funcționarii publici din cadrul Administrației Publice Locale Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Creșterea gradului de pregătire profesională a funcționarilor publici și personalului contractual, în 

scopul oferirii unor servicii administrative de calitate pentru populație 

REZULTATE 

Sistem administrativ bine organizat, cu servicii eficiente oferite populației, angajați bine 

instruiți profesional 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 18 

Creșterea nivelului de pregătire prin schimburi de experiență și vizite de studiu, com. Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

Unitățile de învățământ de pe raza comunei 

Căminul Cultural Predesti  

Organizarea de schimburi de experiență administrativ-educativ-culturale 

Vizite de studiu în țară și străinătate  

  

1. Înfrățirea cu o localitate similară 

2. Vizite de studiu anuale la instituții administrativ-educativ-culturale cu exemple de bune 

practici 

3. Participarea la cel puțin 5 evenimente din domeniul de activitate, conferințe, seminarii 

4. Aderarea instituțiilor din com. Predesti la organizații profesionale 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Personalul administrației publice locale Predesti 

2. Personal didactic 

3. Elevi și tineri 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Îmbunătățirea capacității administrative prin exemple de bună practică 

- Educație mai bună pentru elevi, ghid de bune practici pentru personalul didactic (schimburi de 

experiență. Ex.: școală, camin cultural din alte localități în România și Europa) 

REZULTATE 

- Îmbunătățirea capacității administrative prin exemple de bună practică 

- Educație mai bună pentru elevi, ghid de bune practici pentru personalul didactic (schimburi de 

experiență. Ex.: școală, camin cultural din alte localități în România și Europa) 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

48 luni  

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 19 

Sistem informatic integrat pentru promovarea interacțiunii între Primărie și cetățeni, com. Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

1. Implementarea unui sistem informatic integrat, online, sub forma unei pagini web 

2. Actualizarea sistemului cu: Hotărârile Consiliului Local, Deciziile primarului, note de fundamentare, 

orice alt document care prevede transparență decizională 

3. Informări periorice cu privire la aspecte de interes din comuna Predesti (social, cultural, economic, 

administrativ, etc.) 

4. Oferirea posibilității cetățenilor de a completa online cereri către Primărie 

5. Eficientizarea fluxului de documente și reducerea birocrației 

6. Crearea unei baze de date a documentelor din cadrul Primăriei, facilități de căutare și generare de 

rapoarte 

7. Instruirea utilizatorilor (public larg) pentru a fi capabili să folosească noile tehnologii, prin extinderea 

școlii ca mediu deschis de instruire 

1. Realizarea Memoriului Justificativ  

2. Întocmirea Proiectului Tehnic    

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Transparență decizională 

- Informarea populației cu privire la aspecte administrative 

- Comunicare sporită administrație – public larg 

REZULTATE 

- Implicarea populației în luarea deciziilor administrative prin informarea corectă a publicului larg 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 20 

Modernizare sediu Primărie, modernizare anexă garaj și spațiu depozitare combustibil solid, com. Predesti, jud. Dolj 

  

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

Modernizarea și dotarea sediului Primăriei 

Echipamente moderne de lucru prin soluții IT 

Amenajarea actualului garaj al unității pentru adăpostirea diverselor utilaje de gospodărie comunală 

Construcția unui spațiu de depozitare pe durată permanentă a comubustibilului lemnos pentru încălzirea 

instituției *(lemn 

  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate  

2. Întocmirea Proiectului Tehnic    

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul administrativ și oferirea de servicii calitative pentru 

populație 

REZULTATE 

- Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul administrativ și oferirea de servicii calitative pentru 

populație 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 21 

Modernizare cladire Scoala Gimnaziala, com. Predesti, jud. Dolj – cresterea eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant.  

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

Modernizarea și dotarea cladire Scoala Gimnaziala – anvelopare termica, inlocuire tamplarie, alte lucrari 

privind amenajarea termica cu scopul cresterii eficientei energetice 

Solutii pentru alternative energetice din surse regenerabile 

 

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate  

2. Întocmirea Proiectului Tehnic    

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj/Primăria Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevii din localitate și oferirea de servicii calitative pentru 

populație 

REZULTATE 

- Îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevii din localitate și oferirea de servicii calitative pentru 

populație 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

AFM/PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 22 

Programe de consiliere și orientare școlară pentru prevenirea fenomenului de abandon școlar, com. Predesti, jud. 

Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Unitatea de învățământ, Com. Predesti, jud. Dolj 

1. Programul urmărește consilierea tinerilor pentru educația acestora, conform aptitudinilor fiecărui 

individ, în scoopul integrării acestora ulterior terminării studiilor, în piața muncii, ca forță calificată 

2. Menținerea și integrarea tinerilor în viața educativă, socială și economică 

3. Este necesară instituționalizarea unei forme permanente de consiliere pentru tineri 

  

Consilierea elevilor/tinerilor  cu privire la avantajele sistemului educațional pentru dezvoltarea 

ulterioară în viața socială și economică 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Copiii și tinerii din comuna Predesti, jud. Dolj 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Reducerea gradului de sărăcie prin creșterea numărului de persoane integrate în sistemul educativ 

REZULTATE 

- Scăderea ratei abandonului școlar cu 75% 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

36 luni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

 

PROIECT nr. 23 

Înființare piață en-gros în com. Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local/Primăria Com. Predesti, jud. Dolj 

Înființarea unei piețe en-gros în localitate 

  

Înființarea unei piețe en-gros în localitate cu spcific agro-alimentar 

Sprijinirea cu măsuri economice a întreprinzătorilor locali și regionali pentru a participa la operațiunile 

economice din piața en-gros 

Mediatizarea inițiativei de piață en-gros în zona de interes, pentru sporirea tranzacțiilor 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Locuitorii comunei Predesti și cei din zonele adiacente 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Creșterea nivelului economic la nivelul zonei 

REZULTATE 

- Acces la produse locale, de calitate superioară și piață de desfacere pentru produsele tradiționale, recoltate 

“bio”.  

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

 

PROIECT nr. 24 

Realizare centru “After - School” com. Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Com. Predesti, jud. Dolj 

Înființarea unui centru after-school într-un imobil adecvat ca modernizare și dotări, pe raza 

comunei 

  

Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Pregătirea elevilor după orele de școală, în condițiile în care părinții sunt la locul de 

muncă 

Organizarea de programe diverse pentru copii, în cadrul Centrului 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Copiii din comuna Predesti, jud. Dolj 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Sistem educațional cu grad mai mare de implicare în viața socială 

REZULTATE 

- O educație de calitate oferită copiilor și sprijin acordat părinților în sistemul de învățare 

permanentă 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

 

PROIECT nr. 25 

Reabilitare Monumente istorice, com. Predesti, jud. Dolj   

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Com. Predesti, jud. Dolj 

Reabilitarea de monumente istorice de pe raza localității Predesti, conf. Hotărârii Consiliului 

Local 

  

Întocmirea Studiului de Fezabilitate, PT, redactarea Cererii de Finanțare, aplicarea 

proiectului, implementare.  

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Consiliul Local Com. Predesti, jud. Dolj, populația comunei 

OBIECTIVE SPECIFICE 

- Păstrarea și conservarea monumentelor istorice 

- Identitate locala culturală puternică 

REZULTATE 

- Reabilitarea monumentelor 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD, bugetul local  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

PROIECT nr. 26 

Înființare și dotare Dispensar Veterinar com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Construcția unui imobil adecvat cerințelor pentru desfășurarea activității: dispensar veterinar, com. 

Predesti. 

Dotarea cu echipamente moderne, corespunzătoare activității de asistență veterinară 

  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate    

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Locuitorii comunei Predesti 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor veterinare la standarde impuse de legislația în 

domeniu (imobil modern și mijloace de lucru) 

REZULTATE 

3. Acordarea asistenței veterinare rapide și eficiente 

4. Mijloace optime pentru realizarea controalelor de rutină asupra stării de sănătate a efectivelor 

animale 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

12 luni  

 

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

 

PROIECT nr. 27 

Modernizare Drumuri exploatație agricola, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Proiectul de modernizare a Drumurilor de exploatație agricolă este cuprins în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Predesti, 

jud. Dolj. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice, realizate în procesul de elaborare a SDL, investițiile în 

infrastructura au fost condiderate drept o prioritate pentru comună. 

Conform Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnici, drumurile vor fi modernizate prin soluția 1 covor asfaltic.  

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate 

2. Elaborarea Proiectului Tehnic 

3. Aprobarea începerii proiectului 

4. Pregătirea și depunerea Cererii de Finanțare 

5. Contractarea proiectului de finanțare 

6. Organizarea licitațiilor 

7. Monitorizare, evaluare, control 

8. Auditul proiectului și raportări către Autoritatea de Management aferentă 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

1. Comuna Predesti, jud. Dolj, prin locuitorii săi 

2. Participanții la traficul rutier care traversează comuna 

3. Potențiali investitori 

4. Agenți economici 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Amenajarea drumurilor de exploatație agricolă va asigura accesul facil al utilajelor agricole de capacitate mare către 

culturile de câmp, fapt de conduce la o efciență ridicată a procesului agricol. 

Îmbunătățirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influențele negative asupra mediului și confortului 

populației. 

REZULTATE 

Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri de exploatație agricolă 

Fluidizarea transportului de mărfuri agricole, materiale, etc. 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Studiului de Fezabilitate propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

36 luni  

 

 

 

 

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 



 

 

 

PROIECT nr. 28 

Împrejmuire cu gard de structură a Parcului Comunal, com. Predesti, jud. Dolj    

LOCALIZARE 

Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, comuna Predesti, jud. Dolj 

RESPONSABIL 

Consiliul Local Predesti, jud. Dolj  

Proiectul vizează împrejmuirea cu gard zincat, bordurat, h=150 cm a obiectivului “Parc comunal, com. Predesti, jud. Dolj” 

 

1. Fișe de achizițiii 

2. Etapă de implementare 

3. Etape post-implementare, raportări către Autoritatea de Management de resrort 

BENEFICIAR FINAL/GRUP ȚINTĂ 

Comuna Predesti, jud. Dolj 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Împrejmuire obiectiv parc comunal, în scopul creșterii siguranței și a aspectului arhitectural 

BUGET ESTIMATIV 

Conform Memoriului Justificativ propus spre întocmire 

SURSĂ DE FINANȚARE 

PODD/ Bugetul Local 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

6 luni  

 

DENUMIREA PROIECTULUI 

DESCRIERE/JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
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CONCLUZII 

 

Potenţialul rural al judeţului Dolj și al comunei Predesti se bazează atât pe bogăţia resurselor 

naturale şi culturale existente cât şi pe varietatea activităţilor economice posibile, inclusiv 

agricultură, activităţile tradiţionale, meşteşugăreşti, dar şi alte activităţi non agricole, cum ar fi 

turismul. Premisa pentru valorificarea acestui potenţial este îmbunătăţirea infrastructurilor, 

dezvoltarea resurselor umane, promovarea incluziunii sociale şi, în general, crearea condiţiilor 

necesare pentru diversificarea economiei rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei.  

Activităţile agricole, ce stau la baza economiei rurale, oferă un potenţial important de dezvoltare 

al spaţiului rural în condiţiile în care:  

 productivitatea producţiei agricole va fi îmbunătăţită prin promovarea cooperării între micii 

producători agricoli şi prin promovarea comasării exploataţiilor agricole individuale de 

subzistenţă; 

 produsele agricole locale vor fi valorificate şi promovate; 

 mecanizarea producţiei agricole va fi îmbunătăţită; 

 sistemul de irigaţii va fi modernizat şi extins; 

 produsele agricole vor fi integrate în circuitul agro-alimentar formal, deja existent şi aflat 

într-o fază de creştere continuă în judeţul Dolj.   

 

În ceea ce priveşte cultura tradiţională rurală şi tradiţiile folclorice, acestea sunt exprimate cel 

mai bine în cadrul sărbătorilor folclorice, care păstrează tradiţiile populare ale zonei şi reprezintă 

o resursă culturală majoră. Pe lângă tradiţiile populare, se remarcă patrimoniul cultural şi religios 

Pe de altă parte, bogăţia resurselor naturale, reprezintă, în condiţiile unei amenajări 

corespunzătoare, un potenţial relevant pentru dezvoltarea turismului de nişa (eco-turism, turism 

sportiv pentru pescuit etc).   

Activităţile legate de dezvoltarea rurală includ: 

 Sprijinirea activităţilor de producere şi comercializare a produselor agricole; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale; 

 Sprijinirea investiţiilor în companiile cu profil agricol; 

 Dezvoltarea resurselor umane şi diversificarea activităţilor economice; 

 Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii specializate în programe 

de dezvoltare rurală; 

 Crearea de asociaţii familiale şi susţinerea acestora; 

 Crearea unor cooperative în vederea susţinerii lucrărilor agricole; 

 Înfiinţarea de puncte turistice în mediul rural şi identificarea de resurse pentru dezvoltarea 

agroturismului; 

 Dezvoltarea şi diversificarea turismului rural – înfiinţarea pensiunilor în zonă. 
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Activităţile legate de servicii sociale şi publice includ: 

 Dezvoltarea unui sistem complet de asistenţa socială în zonă; 

 Formarea de specialişti în asistenţă socială care să corespundă standardelor internaţionale; 

 Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi organizaţii specializate în 

programe sociale; 

 Înfiinţarea unor centre de consultanţă şi informare apropriate de nevoile tinerilor; 

 Instruirea personalului aferent nevoilor de servicii sociale; 

 Înfiinţarea unui spital / unor centre de asistenţă şi consiliere socială, medicală şi 

farmaceutică, servicii de consiliere prin linie telefonică gratuită; 

 Dezvoltarea resurselor umane prin conversie şi reconversie profesională / dezvoltarea 

măsurilor active de ocupare a forţei de muncă / dezvoltarea măsurilor de sprijin pentru 

integrare socială a grupurilor dezavantajate; 

 Dezvoltarea măsurilor sociale având ca rezultat crearea de centre sociale, de integrare socială 

a grupurilor dezavantajate. 

 

Activităţile social – economice includ: 

 Înfiinţarea unor centre socio-economice care să sprijine dezvoltarea următoarelor domenii de 

activitate: ateliere de confecţionare manuală a covoarelor olteneşti; ateliere de confecţionat 

obiecte de artizanat specifice zonei; ateliere de pictură pe sticlă şi lemn cu caracter 

tradiţional; ateliere de tipografie şi fotocopiere; studiouri de înregistrări audio, video, 

fotografie; agenţie de impresariat artistic, reclamă şi publicitate; agenţie de turism (rural) 

 

Stimularea liberei iniţiative prin înfiinţarea unor centre de acordare de asistenţa tehnică pentru 

proiectele programelor UE includ: 

 Înfiinţarea unor centre de traduceri autorizate; 

 Ateliere de design interior şi exterior; 

 Revigorarea vechilor meşteşuguri tradiţionale; 

 Case de ajutor reciproc; 

 Service - auto şi vulcanizare.  

 

Activităţile cultural – artistice, de etnografie şi folclor includ: 

 Organizarea de expoziţii, saloane, simpozioane, târguri, spectacole, concerte; 

 Susţinerea ansamblurilor folclorice din zonă; 

 Tabără de creaţie artistică; 

 Tabără naţională de creaţie populară; 

 Înfiinţarea unor biblioteci pe suport electronic; 

 Creşterea consumului cultural în rândul tinerilor; 

 Integrarea artei româneşti tradiţionale în circuitul european; 
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 Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale; 

 Promovarea relaţiilor culturale cu comunităţi locale din state ale UE şi din alte state.   

 

Activităţile sportive se referă la cele cu caracter de masă şi la cercuri sportive de performanţă şi 

includ: 

 Înfiinţarea unor baze sportive adecvate pentru tenis, baschet, hanbal, gimnastică, fotbal, 

fotbal de sală etc.; 

 Înfiinţarea unor centre de fotbal de copii. 
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Site-uri consultate:  

  

www.tradițiidoljene.ro 

www.Predesti-dolj.pe-harta.ro 

www.primariaPredesti.ro 

www.ins.ro (Direcția de Statistică) 

www.rpl.ro (Recensamantul persoanelor și locuințelor) 

www.rga.ro (Registrul agricol) 

www.madr.ro 

www.fonduri-ue.ro 
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