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la protejarea mediului 
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Cuvant înainte 
adresat de primarul comunei Valea Argovei 

Stimați locuitori ai comunei Valea Argovei,  

 

Prin prezenta Strategie ne dorim să creionăm printr-o abordare proactivă următoare perioadă de 
programere: 2021-2027. Elaborarea unei astfel de strategii reprezintă unul din pașii cei mai importanți care 
susțin procesele de dezvoltare locală. Prin acest instrument, ne stabilim pe termen mediu și lung direcțiile și 
domeniile de dezvoltare spre care se vor orienta eforturile noastre.  

În procesul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Valea Argovei au fost implicaţi următorii 
actoride pe plan local: 

▪ •administraţia publică locală 
▪ •comunitatea locală, 
▪ •firme private, 

Prin intermediul acestui document ne propunem implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare 
comunitară, iar acest lucru presupune crearea și consolidarea unui parteneriat între actorii mai sus 
menţionaţi. Un rol aparte însă îl va avea administraţia publică locală, care s-a implicat atat în faza de 
elaborare dar care va fi responsabilă în cea mai mare parte de implementarea iniţiativelor de dezvoltare 
locală.  

Viziunea de dezvoltare a Comunei Valea-Argovei se traduce astfel- Competitivitate-Inovare-Dezvoltare 
Inteligentă. Ne dorim ca în următoarea perioadă de programare, comuna Valea-Argovei să devină o comună 
inteligentă, de la ceea ce înseamnă casele inteligente autonome din punct de vedere energetic pană la 
digitalizarea serviciilor publice locale pe care le asigură Primaria, iluminat public inteligent și tot ceea ce ține 
de conceptul de << smart village >> și de componentele pe care le are acest concept. 

Cu această ocazie doresc să aduc mulțumiri întregii comunități ,cetățenilor, instituțiilor ,mediului de afaceri, 
pentru atitudinea proactivă și pentru implicarea în realizarea acestui document programatic.  
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CAPITOLUL I – CADRUL CONCEPTUAL 

1.1. Context General 

Pentru a ajuta instituţia să facă o treabă mai bună, pentru a focaliza energia şi pentru a ne asigura că toţi 
membrii unei instituţii lucrează impreună pentru a atinge acelaşi scop, vom folosi ca instrument managerial 
planificarea strategică. 

Pentru ca planificarea strategică să aibă succes, aceasta trebuie să se bazeze pe o analiză strategică. 
Totodată, rezultatul trebuie să ducă la aplicarea unui management strategic. Analizarea unei strategii 
trebuie să raspundă la întrebarea "facem ceea ce trebuie să facem?". Aşadar, putem delimita trei 
componente importante: 

 un scop clar definit. 
 înţelegere clară a mediului, mai ales a forţelor care pot afecta într-un fel sau altul institutia. 
 creativitatea şi inventivitatea în identificarea celor mai bune căi de răspuns la aceste forţe. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Valea Argovei constituie o parte componentă a procesului de 
planificare strategică și reprezintă:  

• un document strategic elaborat de către părțile interesate ce exprimă o viziune comprehensivă cu 
privire la dezvoltarea comunei Valea Argovei;  

• un proces pentru dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu și lung la nivelul comunități 

Strategia reprezintă un document de politică publică pe termen lung şi mediu. Astfel, în comuna Valea 
Argovei, se va defini politica autorităţilor locale cu privire la dezvoltarea locală a comunei. Se va impune 
luarea deciziilor la nivel local în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel judeţean, regional, naţional şi 
european. Elementele generale ce se regăsesc într-o strategie şi care vor fi aplicate la nivelul unei 
comunităţi locale sunt: 

 analiză diagnostic; 
 viziune;  
 valori;  
 obiective strategice;  
 obiective specifice;  
 plan de măsuri / acțiuni. 

În această strategie vor fi incluse: 

• analiza potenţialului local; 

• stabilirea obiectivelor de dezvoltare; 

• stabilirea căilor de acţiune; 

• identificarea surselor de finanţare; 

Oportunitatea accesării unor fonduri europene nerambursabile și a unor fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile (în cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienţă) va facilita relansarea economică a 
comunei Valea Argovei. Astfel, derularea unor investiţii vor avea un impact major asupra dezvoltării durabile 
a comunitaţii. 

Având în vedere creşterea şomajului şi sărăciei, precum și securitatea socială scăzută în România (implicit la 
nivelul comunei Valea Argovei) datorate contextului generat de pandemia de SARS-CoV-2, se reclamă din 
partea autorității locale identificarea de soluții locale: 
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➢ surse bugetare 
➢ creare de locuri de muncă 
➢ investiții, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale etc. 

Pentru ca o strategie sa aibă succes, se presupune o gândire strategică, creatoare, o autoritate publică locală 
pliată pe managementul schimbării și o evaluare corectă, pentru a pune în balanță eficiența și eficacitatea 
acesteia în implementare. 

În acest context, autoritățile publice sunt puse în poziția în care să adopte măsuri bugetare, politice și de 
asigurare a lichidității pentru a le oferi ajutor cetățenilor și sectoarelor afectate în mod deosebit.  

 

1.2 . Cadrul Metodologic 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Valea Argovei pentru perioada 2021 – 2027 au fost 
respectate instrucțiunile din Anexa IV la Ghidul CP 10/2018 – „Ghid pentru planificarea și fundamentarea 
procesului decizional din administrația publică locală” și secțiunile aferente acestui ghid.  

S.C. SAT CONSULTING SRL și SAIR SOLUTIONS SRL, cu sprijinul UAT comuna Valea Argovei Argovei, au 
elaborat strategia de Dezvoltare Locală a comunei Valea Argovei pentru perioada 2021-2027. Echipa 
implicată în elaborarea strategiei a fost formată din: 

 Mihai Hancu – coordonator proiect; 
 Oana Pascariu – expert elaborare strategii, administrație publică; 
 Georgia Moise – expert dezvoltare durabilă, antreprenoriat, social, educație; 
 Macovei Carmen – expert planificare strategică; 
 Silviu Constanin – expert management financiar /statistică; 

Strategia s-a elaborat într-un proces participativ și din punct de vedere metodologic; etapele ce au dus la 
elaborarea strategiei sunt urmatoarele: 

1) ETAPA 1- Culegerea datelor. Aceasta cuprinde:  
 cercetare pe documente publice și documente puse la dispoziție de UAT Comuna Valea 

Argovei. S-a realizat analizarea documentelor strategice de la nivel european, național, 
regional și local. S-au analizat documentele interne de lucru ale fiecărui departament, analize, 
proiecte implementate sau în implementare. 

 focus grupuri realizate cu reprezentanții instituțiilor publice și cu reprezentanții mediului 
antreprenorial- Au fost realizate 2 focus-grupuri atat cu reprezentanții mediului de afaceri 
(23.07.2020) cat și cu reprezentanții instituțiilor publice (25.06.2020).  

 aplicarea de chestionare (secțiunile aferente direcțiilor strategice) în comunitate- a fost 
aplicat un număr de 96 de chestionare.  

 grupuri de lucru; 

Astfel, au fost elaborate următoarele instrumente metodologice:  

▪ chestionar pentru cetățeni- (Anexa 1 la prezenta strategie); 
▪ ghidul de interviu (Anexa 2 la prezenta strategie); 
▪ fișă grup de lucru (Anexa 3 la prezenta strategie).  

 
Cercetarea de teren a cuprins, în principal, următoarele:  

• derularea de interviuri cu factori implicați; 
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• diseminarea și colectarea chestionarelor; 

• participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru dedicate; 

• vizite de informare și clarificare pentru activitatea de planificare strategică, la sediul beneficiarului; 

Echipa de operatori de interviu a completat în teren un număr de 96 de chestionare. Cei mai mulţi dintre 
respondeţi sunt cetăţeni care au avut timp să observe schimbările prin care a trecut Comuna Valea Argovei, 
41% dintre ei sunt locuitori ai comunei de peste 50 ani. De asemenea, 97,9% dintre intervievaţi au statutul 
de locuitor pemanent/flotant al Comunei Valea Argovei, doar 2,1% dintre respondenţi nu au acest statut. 

FIGURE 1 De câţi ani locuiţi în Comuna Valea Argovei?  

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele aplicate de către consultant 

 

55% dintre respondenţi sunt de sex masculin, 45% sunt de sex feminin. Reprezentarea demografică arată că 
sexul masculin a avut o reprezentare uşor mai mare, cu două procente. 

FIGURE 2 - Sexul respondenților 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele aplicate de către consultant 

Cei mai mulți dintre respondenți au vârsta cuprinsă între 51 și 65 de ani (28%) ori peste 66 de ani (26%). 

 
FIGURE 3 Distribuţia respondenţilor pe vârstă  
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Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele aplicate de către consultant 

Studii absolvite : Cei mai mulți dintre respondenți au absolvit studiile liceale - 32% dintre respondenţi. 

FIGURE 4 Studii 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele aplicate de către consultant 

Cât priveşte ocupaţia respondenţilor, majoritatea este reprezentată de pensioari, urmată de angajaţi în 
mediul privat și de angajaţi la stat. 

FIGURE 5 Ocupație 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele aplicate de către consultant 

Referitor la starea civilă a respondenţilor, cei mai mulți dintre ei sunt persoane căsătorite (75%).  

FIGURE 6 Starea civilă (în procente) 
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Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele aplicate de către consultant 

 

Toate informaţiile colectate pe teren și obţinute ca urmare a analizei de birou au fost corelate pe tot 
parcursul cercetării. 

2) ETAPA 2- de analiză -  implică analizarea strategiei de Dezvoltare a Comunei Valea Argovei, incluzând 
toate aspectele componente ale strategiei prezente. Pentru finalizarea acestui pas, sunt necesare 
culegerea datelor, verificarea, sistematizarea și vizualizarea rezultatelor utilizând numeroase tehnici 
statistice, printre care se regăsesc: reprezentările grafice, interpretarea datelor, analiza critică a 
rezultatelor, discutarea punctelor critice, în prezenţa beneficiarul, a principalelor probleme pentru 
rezolvarea optimă a acestora. 

3) ETAPA 3- formularea obiectivului general, formularea obiectivelor specifice precum și elaborarea 
planului de acțiuni pentru perioada de programare 2021-2027. Este de menţionat faptul că pe toată 
durata procesului de elaborare a strategiei s-au realizat întâlniri permanente (fizic și online) cu 
reprezentanți ai beneficiarului și consultarea acestora cu privire la validarea instrumentelor 
metodologice, lista entităților și persoanelor propuse a fi invitate, chestionate și / sau intervievate 
precum și cu privire la calendarul recomandat. Având în vedere toate cele menţionate mai sus, 
strategia va fi pusă în dezbatere publică, urmând să fie updatată și apoi publicată forma finală a 
acesteia. Consiliul Local al Comunei Valea Argovei va aproba aceasta formă finală. În urma probării, 
documentul devine document programatic, în baza căruia se pot aloca resurse financiare şi umane. 

 

CAPITOLUL II – CADRUL STRATEGIC-CORELAREA BOTTOM-UP CU CELELALTE 
STRATEGII DE LA NIVEL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Valea Argovei are loc în contextul unui nou orizont de 

programare- 2021-2025-2030. Strategia de dezvoltare a Comunei Valea Argovei vizează prefigurarea 

reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 7 ani.  

2.1 Cadrul Strategic European 

Noua Agendă Strategică a Uniunii Europene pentru intervalul 2019-2024 are rolul de ghid pentru instituțiile 

publice în primul rănd și se focusează pe 4 mari priorități:  

 Protejarea cetățenilor și a libertăților acestora;  

 Dezvoltarea unei baze economice puternice;  
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 Construcția unei Europe sociale, neutră din punct de vedere climatic, verde și echitabilă;  

 Promovarea valorilor și intereselor europene la nivel global.  

Un alt document strategic important de la nivelul UE pentru orizontul de timp cuprins de prezentul 

document este Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027. Documentul are în vedere 

trei direcții de acțiune: 

 încurajarea implicării și participării tinerilor în viața civică și democratică; 

 conectarea tinerilor la nivelul Uniunii Europene și dincolo de ea în vederea creșterii implicării 

voluntare, a încurajării mobilităților de învățare, solidarității și înțelegerii interculturale; 

 -sprijinirea tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea lucrului de tineret. 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 2008, care 

consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia de inovare pentru 

perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin următorul program al UE de cercetare și 

inovare Orizont Europa (2021-2027):  

 Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

 Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

 Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene propune 5 priorități investiționale:  

 O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în 

tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combate  

 O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității 

locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la 

sistemul de sănătate 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 

local și a dezvoltării urbane durabile în UErea schimbărilor climatice. 

Pactul Ecologic European (European Green Deal)  
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Pactul verde european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă. Pactul verde 

european oferă un plan de acțiune menit: 

• să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, mai curată 

• să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea 

Sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv: 

• investiții în tehnologii ecologice 

• sprijin pentru inovare în sectorul industrial 

• introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai 

sănătoase 

• decarbonizarea sectorului energetic 

• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 

• colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel 

mondial 

Domeniile de acțiune prevăzute în cadrul Pactului Ecologic European sunt următoarele: 

 Biodiversitate-Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil 

 De la fermă la consumator-Modalități de a asigura un lanț alimentar mai durabil 

 Agricultură sustenabilă-Sustenabilitate la nivelul agriculturii europene și sustenabilitatea ariilor 

rurale prin intermadiul Politicii Agricole Comune 

 Energia curată 

 O industrie durabilă-Modalități de a asigura cicluri de producție mai durabile, care respectă mai mult 

mediul înconjurător 

 Construcții și renovare-Nevoia ca sectorul construcțiilor să devină mai curat 

 Mobilitate durabilă-Promovarea unor mijloace de transport mai durabile 

 Eliminarea poluării-Măsuri menite să reducă poluarea rapid și eficient 

 Climă- O Europă neutră din punct de vedere cliamtic pană în anul 2050 

Orizont Europa 

Următorul program de cercetare și inovare al UE se numește Orizont Europa și demarează în 2021. 

Instrumentele puternice și guvernanța inovatoare care îl definesc vor aduce schimbările sistemice necesare 

pentru atingerea neutralității climatice și pentru asigurarea unei tranziții ecologice și economice incluzive. 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_ro
https://info/files/annex-roadmap-and-key-actions_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/clean-energy_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6725
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_19_6729
https://ec.europa.eu/clima/index_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_ro
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Orizont Europa, în sinergie cu alte programe ale UE, va fi esențial pentru mobilizarea investițiilor naționale 

publice și private. Împreună, acestea vor promova noile tehnologii, soluțiile durabile și inovarea disruptivă și 

vor disemina noile soluții de succes în toată Europă și în întreaga lume. Peste 35 % din cheltuielile 

programului Orizont Europa vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice. UE va colabora îndeaproape 

cu industria și cu statele pentru a sprijini parteneriatele în domenii critice, cum ar fi transporturile (inclusiv 

bateriile), hidrogenul curat, oțelul obținut cu emisii scăzute de dioxid de carbon, sectoarele circulare bazate 

pe bioproduse, mediul construit și biodiversitatea. 

Noul program propune folosirea unei structuri bazate pe trei piloni, fiecare pilon fiind interconectat cu 

ceilalți și completat cu activități de sprijinire, pentru a consolida Spațiul European al Cercetării. Primul pilon, 

„Știință deschisă”, va asigura continuitatea programului Orizont 2020 în ceea ce privește sprijinirea 

excelenței științifice, în cadrul unei abordări ascendente, pentru a consolida poziția de lider a UE în 

domeniul științei și dezvoltarea cunoștințelor și competențelor de înaltă calitate, prin intermediul Consiliului 

european pentru cercetare, al acțiunilor Marie Skłodowska-Curie și al infrastructurilor de cercetare. 

Principiile și practicile științei deschise vor fi integrate în ansamblul programului. Al doilea pilon, „Provocări 

globale și competitivitate industrială”, va continua să acopere provocările societale și tehnologiile 

industriale în cadrul unei abordări descendente, raportată la provocările și oportunitățile legate de politici și 

de competitivitate la nivelul UE și la nivel mondial. Aceste provocari globale sunt integrate în cinci clustere 

(„Sănătate”, „O societate sigură și favorabilă incluziunii”, „Dezvoltarea digitală și industria”, „Climă, energie 

și mobilitate” și „Alimente și resurse naturale”), aliniate la prioritățile de politică ale Uniunii și la cele 

mondiale (obiectivele de dezvoltare durabilă) și vor avea drept motor principal cooperarea și 

competitivitatea. Integrarea în clustere, fiecare având o serie de domenii de intervenție, este menită să 

stimuleze colaborarea interdisciplinară, multisectorială, politici adecvate și colaborare internațională, 

crescand astfel impactul și valorificând potențialul de inovare ȋn zonele ştiințifice crossborder. Inovarea va fi 

sprijinită în cadrul întregului program, dar cel de-al treilea pilon privind inovarea deschisă se va concentra 

în principal pe extinderea inovării revoluționare și creatoare de piețe prin instituirea unui Consiliu european 

pentru inovare, va sprijini dezvoltarea ecosistemelor de inovare europene și va continua să ofere sprijin 

Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Consiliul european pentru inovare va oferi un „ghișeu 

unic” pentru inovatori cu potențial ridicat. Activitățile vor fi definite în principal printr-o abordare 

ascendentă. Acest lucru ar trebui să simplifice și să raționalizeze în mod semnificativ sprijinul actual, precum 

și să elimine orice lacune care ar putea să existe între finanțarea prin granturi în alte părți ale programului 

Orizont Europa și instrumentele financiare ale InvestEU. De asemenea, se va acorda sprijin pentru 

colaborarea cu și între agențiile naționale și regionale pentru inovare, dar și oricărei alte entități publice sau 
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private și generale sau sectoriale din sectorul european al inovării.1 

2.2 Cadrul Strategic Național 

În anul 2019, la nivel national o primă analiză a liniilor directoare apare în Raportul de Țară 2019, pe 

marginea căruia s-au trasat și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile Europene post 2020.  

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 20302 include 17 obiective de dezvoltare 

durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 

Obiectivele și țintele asumate de România pentru 2030: 

Obiectivele prevăzute în 

strategie 

Țintele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizont 

2030 

Eradicarea sărăciei în 

toate formele sale și în 

orice context 

1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii. 

2. Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc 

în sărăcie relativă 

3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de 

urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 

calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice 

extreme. 

 
1 https://www.magurelesciencepark.ro/orizont-europa-cel-mai-ambitios-program-cadru-al-uniunii-europene-pentru-cercetare-si-
inovare/ 
2 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf 
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Eradicarea foametei, 

asigurarea securității 

alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei 

agriculturi durabile 

1. Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%,similar 

cu nivelul înregistrat în anul 2014. 

2. Finalizarea cadastrului agricol Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul 

României, față de anul 2018. 

3. Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor 

cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice 

înrudite. 

4. Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone. 

Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole. 

5. Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona 

montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de 

produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte originea 

geografică 

 

Asigurarea unei vieţi 

sănătoase şi promovarea 

bunăstării tuturor, la 

orice vârstă 

1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și 

consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață 

fără riscuri. 

2. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit, eliminarea 

documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a 

eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura 

populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente 

și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor.  

3. Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței 

cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având 

ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate. Reducerea 

mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze 

sub media UE.3.Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim 

recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei 

platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, 

organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, 

reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori 

interesați. 
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4. Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și 

crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde 

pot cere ajutor. 

5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor 

boli transmisibile. Reducerea cu o treime a mortalității premature 

cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și prin 

promovarea sănătății și bunăstării mintale. Reducerea mortalității 

cauzate de boli cronice. 

6. Reducerea consumului de substanțe nocive 

  

Garantarea unei educaţii 

de calitate şi 

promovarea 

oportunităţi-lor de 

învăţare de-a lungul 

vieţii pentru toţi 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 

Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia 

să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, 

prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale. 

2. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 

competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, 

inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 

durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei 

culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 

3. Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a 

principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și 

incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, 

despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și 

înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării 

violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli. 

4. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor 

de predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și 

creșterea calității actului educațional. 

5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special 

amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; 

elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin 

dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri.  
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6. Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și 

perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă 

a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 

vederea apropierii României de media performanțelor din statele 

membre ale UE. Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare 

permanentă de către autoritățile locale; continuarea cointeresării 

companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe. 

Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 

competențe relevante, inclusiv competențe profesionale, care să 

faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul.  

7. Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor.  

8. Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca 

principii și specializare și accentuarea rolului cercetării 

interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

 

Realizare Egalității de 

Gen 

1. Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe. 
2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, 

în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a 
altor tipuri de exploatare. 

3. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de 
șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare 
a deciziilor în viața politică,economică și publică. 

 

Asigurarea 

disponibilităţii şi 

manage-mentului 

durabil al apei şi 

sanitaţie pentru toţi 

1. Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile 

industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a 

apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 

economiei circulare. 

2. Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate 

sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a 

apei potabile, pentru a face față deficitului de apă. 

3. Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate 

compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel 

puțin 90%. 

4. Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și 
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marginalizate. 

5. Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea 

depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și 

materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și 

sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură. 

6. Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și 

echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații 

vulnerabile 

 

Asigurarea accesului 

tuturor la energie la 

preţuri accesibile, într-

un mod sigur, durabil şi 

modern 

1. Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică 

și gaze naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, 

industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri 

acceptabile. 

2. Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a 

rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice și 

gazelor naturale. 

3. Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței 

energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) 

și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și 

stabile. 

4. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a 

combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor 

(autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi. 

5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în 

domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor. 

6. Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul 

consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor 

norme de performanță pentru instalații și aparatură. 

 

Promovarea unei 

1. Păstrarea în continuarea unui ritm al creșterii PIB superiorfață de 

media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în 

comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului 
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creşteri economice 

susţinute, deschisă 

tuturor şi durabilă, a 

ocupării depline şi 

productive a forţei de 

muncă şi asigurarea de 

locuri de muncă decente 

pentru toţi 

de trai al populației. 

2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin 

activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, 

antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și 

mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin 

diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent 

pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a 

forței de muncă. 

4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea 

agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și 

îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică. 

5. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a 

încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii 

financiare pentru toți. 

 

Construirea unor 

infrastructuri rezistente, 

promovarea 

industrializării durabile 

şi încurajarea inovaţiei 

1. Modernizarea și dezvoltarea  infrastructuriicalitative, fiabile, durabile 

și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, 

pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu 

accent pe accesul larg și echitabil pentru toți. Îmbunătățirea siguranței 

rutiere. 

2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită 

în utilizarea resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor și 

proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în 

conformitate cu capacitățile respective ale acestora. 

3. Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale 

care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică 

și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și 

care se adresează unor piețe stabile și în creștere. 

4. Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice 

ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea 

semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și 
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sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare. 

Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de 

ocupare. 

5. Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la 

servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora 

în lanțuri valorice și piețe externe. 

 

Reducerea inegalităţilor 

în interiorul ţărilor şi 

între țări 

1. Adoptareapoliticilor,înspecialfiscale,salarialeșideprotecțiesocială, în 

scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției Îlor 

dezavantajate. 

2. Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 

2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 

neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 

 

Dezvoltarea oraşelor şi a 

aşezărilor umane pentru 

ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente 

şi durabile 

1. Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți 

cetățenii 

2. Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de 

inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și 

întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel 

mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor 

de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a 

cadrului legislativ. 

3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri 

echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea 

rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor 

celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități 

și în etate. 

4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de 

planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile 

sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare 

spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea 

teritorială. Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de 



 
 

20 
 

risc seismic.  

5. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra 

sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite 

calității aerului. 

6. Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de 

produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, 

apei și a solului. 

7. Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului 

cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural.  

8. Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, 

transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, 

inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului. 

 

Asigurarea unor tipare 

de consum şi producţie 

durabile 

1.  Trecereaetapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea 

rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente 

ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs. 

2. Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de 

vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de 

alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, 

inclusiv a pierderilor post-recoltare. 

3. Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 

60% până în 2030. 

4. Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 

(materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 

50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale 

plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 

75%, hârtie și carton 85%). 

5. Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a 

deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile până în 

2025.  

6. Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024. Implementarea 
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practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene. 

 

Luarea unor măsuri 

urgente de combatere a 

schimbărilor climatice şi 

a impactului lor 

1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la 

riscurile legate de climă și dezastre naturale. 

2. Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene 

meteorologice extreme intempestive de mare intensitate. 

3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și 

instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, 

reducerea impactului și alerta timpurie. 

4. Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o 

economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la 

schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la 

schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi 

de mediu, în conformitate cu politicile UE 

 

Conservarea şi utilizarea 

durabilă a oceanelor, 

mărilor şi a resurselor 

1. Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate 

tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu 

deșeuri marine și poluarea cu nutrienți. 

2. Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor 

marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile. 

Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la 

speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor 

stabilite prin lege și menținerea, în limite rezonabile, a viabilității 

îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement. 

3. Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de 

management durabil al resurselor acvatice vii. 

 

Protejarea, restaurarea 

şi promovarea utilizării 

1. Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de 

ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia 

și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și 

zonelor umede. 

2. Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și 

Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca 
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durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, 

combaterea 

deșertificării, stoparea şi 

repararea degradării 

solului și stoparea 

pierderilor de 

biodiversetate 

parte a patrimoniului natural european și mondial. 

3. Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a 

biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a 

oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă. 

4. Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare - dezvoltare de 

interes național și european pentru studierea, gestionarea, protejarea 

și conservarea diversității patrimoniului natural. 

5. Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, 

dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea 

exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de 

frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul 

forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea 

plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor 

agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării 

impactului schimbărilor climatice. 

6. Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce 

implică metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru 

restabilirea / refacerea capitalului natural și reducerea dependenței 

de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării 

solului. 

7. Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor 

degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și 

inundații. 

 

Promovarea unor 

societăți pașnice și 

incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a 

accesului la justiție 

pentrutoţi şi crearea 

1. Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate,în 

conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea 

principiului prezumției de nevinovăție. Asigurarea și susținerea 

dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi 

valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și 
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unor instituţii eficiente, 

responsabile şiincluzive 

la toate nivelurile 

lingvistice.  

2. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de 

deces conexe.  

3. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de 

violență și torturii copiilor.  

4. Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea 

tuturor formelor de crimă organizată.  

5. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 

reprezentativ la toate nivelurile.  

6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile.  

7. Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor 

administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor 

care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii 

prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet 

(on-line). 

 

Consolidarea mijloacelor 

de implementare și 

revitalizarea 

parteneriatu-lui global 

pentru dezvoltare 

durabilă 

1. Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare 

acordate de România în cadrul programelor ODA, în funcție de 

capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv 

țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul 

anului 2030. 

2. Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe 

măsura creșterii potențialului economic al României și încurajarea 

agenților economici români să investească, pe baze competitive, în 

economia țărilor mai puțin dezvoltate. 

3. Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 

pentru Dezvoltare și Cooperare Economică. 

4. Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe 

plan european și internațional. 

 

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 –2035 se bazează pe 11 (+3) proiecte interdisciplinare:  
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 Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române 

 Proiect 2: Resursele naturale –rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare  

 Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în evoluția și 

dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 –2037 

 Proiect 4: Siguranța informatică –protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în proiecte 

și în publicarea electronică 

 Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară 

 Proiect 6: Economia și calitatea vieții 

 Proiect 7: Sănătatea –de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România –repere 

pentru următoarele decenii  

 Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării 

 Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal –Europa 

multilingvistică, cultura electronică  

 Proiect 10: România –societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are 

 Proiect 11: România în era globalizării –spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și 

moderație 

 Proiect 12: Politici financiare și monetare –Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile 

 Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile –stabilitatea Statului Român 

 Proiect 14: Strategia de apărare a României 

 

2.3 Cadrul Strategic Regional/Județean 

La nivel regional, ADR Sud-Muntenia pregătește elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021-20273, 

plan care va trasa proiectele majore pentru fiecare județ în parte.  

Perioada 2021-2027, este acoperită de Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia 

pentru perioada 2021 – 2027. Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia în strânsă colaborare cu partenerii locali și regionali, Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021 

– 20275 furnizează un cadru coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe conceptul de 

specializare inteligentă. Astfel, la nivelul anului 2018, în Sud Muntenia existau 63.232 unități locale active, 

ocupând locul 6 la nivel de țară, mențindându-și poziția din anul anterior și înregistrând o creștere continuă 

pe toată perioada analizată (2011-2018), cu 13.675 unități în creștere față de anul de referință. Cele mai 

multe dintre acestea activau în comerț (56%), urmate de cele din construcții (16%), industrie (15%), servicii 

 
3 file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Analiza-socio-economic-PDR-draft-05-02-2020.pdf 
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(9%) și agricultură (4%).  

Strategia identifică opt domenii de specializare inteligentăla nivelul regiunii Sud Muntenia, acestea fiind : 

 Construcția de mașini, componente și echipamente de producție 

 Agricultura și industria alimentară 

 Turismul și identitatea culturală 

 Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare5.Localități inteligente ce oferă servicii inovative 

cetățenilor 

 Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie  

 ITC 

 Sănătatea 

 

La nivelul județului Călărași, din punct de vedere al planificării perioada 2021-2027 este acoperită de Planul 

de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Călărași 2016-20304. Mai mult, județul Călărași pentru 2020 

urmărește obiectivele specificate în Planul de acţiuni pe anul 2020 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 20205. Cele 13 capitole ale Planul de acţiuni pe anul 2020 

cuprind cele mai importante acţiuni care se vor desfăşura în domeniul respectiv, la nivelul judeţului Călăraşi. 

Aceste capitole sunt după cum urmează: 

 Afaceri interne;  

 Administraţie publică;  

 Finanţe publice;  

 Economie, energie şi mediul de afaceri; 

 Transporturi, infrastructură şi comunicaţii; 

 Agricultură şi dezvoltarea rurală; 

 Fonduri europene; 

 Muncă; 

 Educaţie şi cercetare; 

 Tineret şi sport; 

 Sănătate; 

 Mediu, ape şi păduri; 

 Cultură. 

 
4https://primariacalarasi.ro/images/Documente/DirectiilePrimariei/3.5%20Directia%20programe%20si%20dezvoltare%20locala/P
MUD2016-2020/PMUD%20Calarasi%20v9%20FINAL.PDF 
5 https://cl.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/35/2020/03/program-2020.pdf 
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CAPITOLUL III - PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI  

3.1 Localizare și relief 

Comuna este situata in partea sudica a tarii fiind strabatuta de paralele de 44 , 22 grade latitudine nordica si 

de meridianul 26, 48 grade longitudine estic . Pozitia pe aceste coordonate geografice explica, in mare 

parte , caracteristicile climei si legat de aceasta intregul complex de elemente fizico- geografice care se afla 

in relatii de interconditionare cu asezarea si elementele climatice. Comuna este asezata in partea central 

sudica a campiei Romane intr-o zona de tranzitie est de Bucuresti . Este situata la 60 km de capitala tarii , la 

70 km de resedinta de judet Calarasi si la 11 km de autostrada Soarelui . 

Comuna Valea Argovei, cu o populaţie de 2714 de persoane conform datelor oficiale oferite de primarie. 

Comuna Valea Argovei se compune din satele: Vladiceasca, 

Ostrov, Silistea si Valea Argovei. Teritorial, comuna apartine 

de judetul Calarasi. Comuna Valea Argovei este administrată 

de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. 

Primarul, Costel Boitan, de la Partidul Social Democrat, este în 

funcție din 2012. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe 

partide politice: 

Suprafața comunei este de 8.787 ha din care : 

➢ intravilan 337 , 40 ha 

➢ extravilan 8449 ,60 ha 

Populația localității este de :  

➢ 2794 persoane  

➢ 1451 gospodării. 

Pe raza localității se afla: 



 
 

27 
 

➢ 2 gradinițe  

➢ 3 școli 

➢ un cabinet medical individual 

➢ o farmacie 

➢ un oficiu poștal 

➢ biserici ambele cu hramul ‘’ Sf. Nicolae ‘’ 

➢ 3 monumente istorice 

Satele și teritoriul comunei se intind pe amblele maluri ale raului Mostiștea. Activitati specifice zonei: 

agricultura, comerțul cu amănuntul, industria lemnului, prestări servicii metalurgice. 

 
3.2 Populație 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Valea Argovei se ridică la 2.637 de locuitori, 

în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.792 de locuitori. Majoritatea 

locuitorilor sunt români (89,8%), cu o minoritate de romi (2,77%). Pentru 7,43% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,57%). 

Pentru 7,39% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

3.3.Percepția Cetățenilor asupra Comunei 

În cercetarea sociologică cantitativă realizată prin tehnica sondajului de opinie, interpretarea datelor este un 

domeniu vast. Opinia publică poate fi definită ca reprezentând acele perspective sau puncte de vedere ale 

publicului privind aspecte/situaţii de politică publică pe care oficialii le au în vedere în luarea deciziilor. De 

asemenea, pe lângă demersul şiinţific cantitativ “cercetarea calitativă este un demers de înţelegere bazat pe 

tradiţii metodologice distincte, care explorează o problemă socială sau umană. Cercetătorul crează o 

imagine holistă şi complexă, analizează cuvinte, descrie detaliat punctele de vedere ale subiecţilor şi îşi 

conduce studiul său în mediul natural” (Creswell, 1998). 

În cazul focus grupului interpretarea datelor este mult mai legată de teoria referenţială, în sensul că în final 

concluziile se impun oarecum de la sine. Pentru cercetarea bazată pe focus grup expresia “cel mai util lucru 

este o bună teorie” îşi găseşte o relevanţă maximă. Ceea ce este oarecum specific cercetării sociologice care 

apelează la tehnica focus – grupului este că în interpretarea datelor baza este constituită în principal de 

teoria pe care s-a fundamentat cercetarea. 

Mai mult ca în alte tipuri de cercetării, cum ar fi de pildă cercetarea prin tehnica sondajului de opinie, 
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metodologia şi teoria referenţială este practic vitală pentru înţelegerea rezultatelor. (Bulai, 2000) 

În ceea ce priveşte evaluarea Comunei Valea Argovei, precum şi a locuitorilor acestei comune, ca loc unde să 

poţi trăi, 70% dintre respondenţi au mers în direcţia bun/satisfăcător. Doar 17% au descris comuna ca fiind 

un loc excelent unde să poţi trăi şi 1% au răspuns nemulţumitor la această întrebare  

FIGURE 7- Î4: În general, cum aţi evalua Comuna Valea Argovei şi locuitorii acesteia ca loc unde să trăieşti?  

 

 

De asemenea, este importantă evaluarea capacităţii administrative de gestionare propriu-zisă a fondurilor 

disponibile, identificarea capacităţii resurselor umane din cadrul unităţilor administrativ teritoriale (UAT) de 

a gestiona obţinerea fondurilor. Balanţa înclină înspre o evaluare pozitivă, 84.43% au evaluat ca fiind 

ridicată/foarte ridicată capacitatea instituţiei Primărului de a gestiona dezvoltarea comunei şi realizarea 

proiectelor strategice, iar un procentaj destul de mic e reprezentat de cei care consideră că există o 

capacitate scăzută/foarte scăzută (14.58% dintre respondenţi). 

FIGURE 8- Î5: Cum evaluaţi capacitatea Instituţiei Primarului de a gestiona dezvoltarea Comunei şi realizarea proiectelor strategice?  
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Locuitorii Comunei Valea Argovei au apreciat ca fiind necesară/foarte necesară iniţiativa autorităţilor 

publice locale de a identifica opiniile propriilor cetăţeni cu privire la dezvoltarea cumunei, 92% dintre 

intervievaţi au afirmat în acest sens. 

FIGURE 9- Î3: Cum apreciaţi iniţiativa autorităţilor publice locale de a identifica opinia cetăţenilor vis-a-vis de dezvoltarea Comunei?  

 

În ceea ce priveşte capacitatea Consiliului Local de a gestiona dezvoltarea Comunei şi realizarea proiectelor 

strategice, evaluarea a fost înclinată mult spre pozitiv. 84% dintre intervievaţi au răspuns că există o 

capacitate ridicată/foarte ridicată şi 16% au evaluat ca fiind una scăzută/foarte scăzută. 

FIGURE 10- Î6: Cum evaluaţi capacitatea Consiliului Local de a gestiona dezvoltarea Comunei şi realizarea proiectelor strategice? 
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Printre realizările mari ale Comunei Valea Argovei din ultimii 3 ani, opinia publică a identificat următoarele: 

 Canalizare 

 Rețea de apă  

 Asfaltare 

 Reabilitare teren fotbal 

 Reabilitare școală 

Figure 11- Î7. Numiţi vă rog realizări mari ale Comunei 

 

Se va observa că ceea ce au identificat unii ca fiind un aspect pozitiv, pentru alţi locuitori nu este suficient de 

satisfăcător şi ajunge să fie un eşec al comunei. Astfel că, în ceea ce priveşte eşecurile mari ale Comunei 

Valea Argovei, iată care sunt variantele de răspuns ale intervievaţilor: 

 Rețea de apa 

 Casă de cultură  

 Asfaltare incompletă 

 Grădiniță 

 Parc 

 Gară 

 Curățenie 

 Locuri de munca 
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 Scoala 

 Asistarea bătranilor în perioadele calde 

FIGURE 12- Î8: Numiţi eşecuri mari ale Comunei  

 

În figura anterioară se pot observa cele mai frecvente eşecuri identificate de către respondenţi (în ordinea 

procentelor), după cum urmează: canalizarea, gazele, asfaltarea, grădinița, parcul, gara și curățenia de la 

nivelul comunei. 

Pentru indentificarea aspectelor pozitive/oportunităţi ale Comunei Valea Argovei se observa că respondenţii 

au viziuni diferite în ceea ce privește felul în care sunt receptate plusurile și minusurile de la nivelul 

comunei. Iată care sunt aspectele pozitive/oportunităţile comunei în opinia cetăţenilor: 

 Drumuri asfaltate / Sat liniștit / Străzi iluminate / Liniștea publică  

 Curățenie comună / Rețea de apă / Trotuare / Gaze / Canalizare 

 Locuri de joacă / Parcuri / Centre comerciale / Locuri recreative / Farmacii 

 Școli, grădinițe / Biserica / Cămin cultural / Teren de fotbal 

 Posibilitate dezvoltare/ Implicarea primarului / Agricultură 

FIGURE 13- Î9 Care sunt principalele aspecte pozitive/oportunităţi ale Comunei Valea Argovei? 
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Cele mai frecvente aspecte pozitive/oportunităţi menţionate de către cei intervievaţi au fost: drumuri 

asfaltate, existența centrelor comerciale, locurile de joacă, iluminatul stradal, școlile, grădinițele, parcurile, 

agricultura și căminul cultural. Se observă un optimism, din partea populaţiei Comunei Valea Argovei, cu 

privire la speranța că vor trăi mai bine următorul an, peste 10 ani şi/sau peste 20 de ani. 

FIGURE 14- Î10: Cum apreciaţi că veţi trăi peste...? 
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În vederea menţinerii / creşterii unui nivel de trai mai ridicat, respondenţii au considerat că următoarele 

domenii au un nivel mai ridicat (au înregistrat o pondere de peste 50%) la prioritatea în dezvoltarea Comunei 

Valea Argovei: educaţie, sănătate, cultură şi agricultură.  

FIGURE 15 -Î 11 Care dintre următoarele sectoare de activitate consideraţi că ar trebui dezvoltate astfe lîncât să dezvolte nivelul de trai al Comunei 

Valea Argovei? (răspuns multiplu) 

 
 

Se observă că există o serie de aspecte cu o gravitate crescută, după cum urmează: situaţia locurilor de muncă, 

investiţiile private sau publice făcute la nivelul comunei, cultura, sportul si recreerea, starea utilităților, 

gestionarea timpului liber, sănătatea şi cu o gravitate uşor mai redusă celelalte domenii. 

 
FIGURE 16- Î12: Acordaţi note de la 1 la 5 la următoarele aspecte în funcţie de gravitatea acestora, dacă se potrivesc Comunei Valea Argovei. 
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3.4 Analiza SWOT a Comunei Valea Argovei 

ce condiții.Analiza SWOT ca instrument de diagnoză din perspectiva potențialului de dezvoltare a comunei 

Valea Argovei este folosit pentru definirea priorităților și a obiectivelor; vizează o diagnoză internă (puncte tari 

și puncte slabe) și o analiză a contextului din perspectiva factorilor externi (oportunități și amenințări). În urma 

acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul, și în ce condiții.  

Tabel 1 – Analiza SWOT-comuna Valea Argovei 

CADRUL NATURAL 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Zonă cu risc seismic redus; 

• Apropierea față de Muncipiul Călărași, fapt 
ce favorizează dezvoltarea economică; 

• Disponibilitate de terenuri fertile, de 
suprafeţe de teren în intravilan pentru 
potenţiale investiţii; 

• Slaba promovare a resurselor naturale şi a 
avantajelor oferite investitorilor români şi 
străini 

• Absenţa unui centru de promovare 
turistică şi inexistenţa unor materiale 
promoţionale de prezentare/ valorificare a 
cadrului natural şi a atracţiilor zonei; 

• Lipsa unei baze de date a ofertei de 
terenuri/imobile din zonă, necesară 
consultării de către potenţialii investitori 

Oportunități Amenințări 

• Accesarea de fonduri de investiții pentru 
dezvoltarea teritoriului, datorită faptului 
că zona este cuprinsă în Grupul de Acțiune 
Locală Bărăganul de Sud Est 

• Posibilitatea accesării fondurilor 
structurale și de coeziune în perioada 
2021-2027 în scopul protejării mediului și 
al cadrului natural 

• Promovarea României ca destinaţie 
turistică – în special ca turism de nişă; 

• Existența Bălții Valea Argovei 

• Existența întinderilor de lacuri pe teritoriul 
comunei 

• Devin mai frecvente și mai intense 
condițiile meteorologice extreme care 
conduc la riscuri de genul inundațiilor și a 
secetei; 

• Degradarea albiilor pâraielor, alunecări de 
teren; 

• Degradarea mediului natural datorită 
iresponsabilității populației și al gradului 
redus de valorificare al deșeurilor; 

• Insuficienţa fondurilor financiare locale 
pentru susţinerea din punct de vedere al 
cofinanţării a unor proiecte de anvergură 
în domeniul protecţiei mediului, 
turismului; 
 

DEMOGRAFIE/RESURSE UMANE 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Existența populației cu potențial de 
muncă; 

• Forţa de muncă disponibilă; 

• Infracţionalitate redusă; 

• Forţă de muncă disponibilă, cu costuri 
reduse; 

• Disponibilitate de angajare în diferite 

• Valori negative ale sporului migrator; 

• Migrarea tinerilor către centrele urbane; 

• Nivel de instruire scăzut, marea majoritate 
sunt absolvenţi de învăţământ primar și 
gimnazial; 

• Situaţia precară a sistemului de asistenţă 
medicală şi sănătate din comuna Valea 
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meserii, în funcție de motivarea personală; 

• Număr mare al persoanelor tinere apte de 
muncă; 

• Existența unei Societăți cu sediul în 
București care oferă servicii de îngrijire 
bătrani la domiciuliu în comuna Valea 
Argovei; 

•  
 

Argovei – numărul redus de cabinete 
medicale, absenţa unor centre medicale 
dotate corespunzător pentru situaţii de 
urgenţă; 

• Lipsa de cursuri de calificare, recalificare 
necesare la nivelul comunitatii; 

• Populație îmbătranită; 

• Incidență ridicată a bolilor cardio-
vasculare și a depresiilor în randul 
populației; 

• Existența cazurilor de abandon școlar; 
 

Oportunități Amenințări 

• Dezvoltarea infrastrcturii rutiere și a 
utilităților tehnico-edilitare pentru 
creșterea calității vieții; 

•  

• Îmbunătățirea serviciilor publice pentru 
reducerea disparităților între mediul urban 
și rural; 

• Atragerea investitorilor și/sau promovarea 
antreprenoriatului rural 

• Diversificarea activităților economice 
rurale; 

• Facilitarea și favorizarea înfiinţării şi 
dezvoltării de societăţi comerciale de către 
tineri; 

• Existența programelor de finanțare din 
fonduri structurale privind dezvoltarea 
capacității umane; 

• Munca e sezonieră – agricultura fiind 
ramura cea mai dezvoltată în zonă; 

• Accesarea de fonduri din POCU pentru 
reducerea numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie şi excluziune socială din 
comunităţile marginalizate în care există 
populaţie aparţinând minorităţii rome; 

• Alfabetizarea și familiarizarea cu domeniul 
IT, în vederea creșterii șanselor de acces 
pe piața muncii. 

• Recesiune economică; 

• Crize generate de epidemii sau pandemii; 

• Pierderea tradiţiilor şi a valorilor culturale 
(risc crescut pentru minorităţi); 

• Abandonul şcolar în condiţiile inrăutăţirii 
nivelului de trai şi a creşterii excluziunii 
sociale; 

• Creşterea raportului de dependenţă a 
vârstnicilor faţă de fondurile socialeâ 

• Ponderea populaţiei inactive este în 
creştere, generalizată la nivel naţional şi 
regional (pensionări, dificultăţi de angajare 
pentru tineri); 

• Declinul demografic preconizat pentru 
Regiunea Sud-Muntenia până în 2050 şi 
eventualele consecinţe negative la nivel 
local; 

• Creșterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale și asistenței sociale în 
perspectivă; 

• Insuficienţa fondurilor financiare locale 
pentru reabilitarea clădirilor centre 
culturale şi instituţii de învăţământ din 
localitate; 

INFRASTRUCTURĂ 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Comuna este traversată de șoseaua 
județeană DJ303, care duce spre nord-vest 
la Gurbănești, Sărulești și Tămădău Mare 
(unde se termină în DN3), și spre sud la 
Frăsinet și Mânăstirea (unde se termină în 

• Lipsa unui plan de mobilitate integrat și 
/sau a studiilor de trafic; 

• Majoritatea persoanelor preferă să 
utilizeze autovehiculul personal în 
detrimentul transportului public în comun; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gurb%C4%83ne%C8%99ti,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83rule%C8%99ti,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83m%C4%83d%C4%83u_Mare,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN3
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fr%C4%83sinet,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C3%A2n%C4%83stirea,_C%C4%83l%C4%83ra%C8%99i
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DN31). Din acest drum, la Valea Argovei se 
ramifică șoseaua județeană DJ201B care 
duce spre nord la Lehliu Gară (unde se 
intersectează cu DN3 și DN3A) și mai 
departe în județul Ialomița la Sălcioara și 
Ciochina;  

• Disponibilitatea unor reţele de transport, 
circulaţie de persoane şi mărfuri 
diversificată - drumuri judeţene şi reţeaua 
de drumuri interne; 

• Gradul ridicat de racordare a populaţiei la 
reţeaua de alimentare cu energie electrică; 

• Rețea de iluminat public/stradal; 

• Acces la internet și televiziune;  

• Existența rețelelor de telefonie fixă și 
mobilă;  

• Existenta unor proiecte in ceea ce priveste 
dezvoltarea infrastructurii identificate de 
catre locuitorii comunei Valea Argovei in 
domenii precum:  iluminat public , 
canalizare, rețea de apă, asfaltare, gard, 
cimitir, invelirea Bisericii, gard cimitir , 
parcuri, locuri de joacă , trotuar, grădiniță, 
colectare deșeuri , reabilitare teren fotbal, 
magazin, construire gradiniță,gaze 

• Exista proiecte depuse in cadrul PNDL2- 
pentru dezvoltarea retelei de canalizare 
unde la momentul elaborarii strategieie 
era inceputa executia si pentru extinderea 
si modernizarea retelei de apa; 

• Aproximativ toate gospodariile sunt 
racordate la reteau de electricitate din 
comuna; 

• Existenta unui dispensar uman si a unei 
farmacii 

• Lipsa unui sistem de eficiență energetică; 

• Drumuri agricole de exploatație 
neamenajate; 

• Nu există acces WI-FI gratuit în spațiile 
publice; 

• Lipsa pistelor pentru bicicliști;  

• Starea de degradare şi uzură avansată a 
clădirilor instituţiilor din localitate; 

• Slaba dezvoltare a infrastructurii de 
sănătate şi educaţie; 

• Inexistenţa unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor şi depozitare 
temporară a acestora până la depunerea 
lor în deponia finală;  

• Nu toate drumurile locala sunt asfaltate; 

• Lipsa unui cabinet stomatologic la nivel de 
comună; 

• Lipsă rețea de canalizare în satul Siliștea 

• Doar 30%din populație are conexiune la 
serviciile de internet 

• Lipsă racorduri la gaze 

• Lipsa unui spațiu adecavt pentru o 
bibliotecă 

• Lispa infrastructurii turistice -lipsa 
pensiunilor în zonă; 

• Existența unor locuri de joacă/parcuri care 
necesită dotări și lucrări de renovare; 

• Distanța mare pană la autostradă; 

• Lipsa unui sistem de supraveghere video; 

• Lipsa unui cabinet veterinar; 

        Oportunități  Amenințări 

• Existența Programului Operațional 
Regional, prin care se dezvoltă 
infrastructura, crescând astfel gradul de 
accesibilizare și atractivitatea teritoriului 

• Existența PNRR; 

• Extinderea, modernizarea și reabilitarea 
rețelei de apă potabilă  

• Realizarea rețelei de canalizare; 

• Realizarea rețelei de gaze; 

• Posibilitatea accesării de programe de 
finanțare ale Uniunii Europene pentru 

• Lipsă rețea canalizare; 

• Costul ridicat al documentațiilor 
preliminare și lipsa specialiștilor locali 
poate împiedica accesarea fondurilor 
europene; 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN31
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lehliu_Gar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN3A
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83lcioara,_Ialomi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciochina,_Ialomi%C8%9Ba


 
 

37 
 

sprijinirea dezvoltării infrastructurii în 
mediul rural; 

• Creșterea suportului financiar acordat de 
Uniunea Europeana prin Fondurile 
Structurale pentru finanțarea proiectelor 
de infrastructură și mediu 

• Dezvoltare cabinet veterinar 

• Proiecte propuse pentru trotuare 

ECONOMIE 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Aşezare relativ bună a comunei în cadrul 
judeţului şi a ţării, cu conexiuni rutiere, 
feroviare  

• Economie locală dezvoltată și diversificată 

• Accesul populaţiei la tehnologia 
informaţiei şi serviciile de comunicaţii care 
conectează societatea rurală la progresele 
globale, facilitând o mai bună participare 
la dezvoltarea economică 

• Condiţii climatice favorabile cultivării 
plantelor şi legumelor; 

 
 

• Nivel redus al cercetării, dezvoltării şi al 
inovării; 

• Măsuri insuficiente pentru susținerea 
anteprenoriatului local 

• Gradul redus de competitivitate 
economică şi cooperare a IMM-urilor din 
zonă; 

• Inexistenţa unei dotări a fermelor agricole 
mici cu utilaje performante; 

• Slaba cooperare a operatorilor industriali 
şi agricoli în crearea unor asociaţii, parcuri 
industriale, agricole; 

• Slaba cooperare a operatorilor industriali 
şi agricoli în crearea unor asociaţii, parcuri 
industriale, agricole;  

• Inexistenta unor structuri/companii 
private care sa valorifice paiele pentru 
producerea de energie regenerabilă; 

• Interes scăzut al agenților economici locali 
pentru formare profesională a angajaților; 

• Strategie neperformantă la nivelul 
comunei în ceea ce privește înființarea de 
IMM-uri având ca rezultat nivelul redus de 
dezvoltare al acestui sector;  

• Număr redus al locurilor de muncă pe 
piața locală; 

• Lipsa de procesare locală a produselor 
vegetale și animale; 

• Migrația populației active în zone mai 
dezvoltate ale țării sau în străinătate; 

• Număr redus de utilaje agricole utilizate în 
gospodăriile particulare; 

• Dificultăți întâmpinate în inițiativele de 
asociere dintre producătorii locali; 

• Lipsa unei piețe agroalimentare; 

• Lipsa intreprinderilor sociale infiintate la 
nivel de comuna; 



 
 

38 
 

Oportunități Amenințări 

• Atragerea unor noi investitori în comună; 

• Existența și posibilitatea accesării 
programelor de finanțare nerambursabilă 
din Fonduri Europene pentru dezvoltarea 
activității sau susținerea 
antreprenoriatului; 

• Programe guvernamentale în derulare de 
susținere a sectorului IMM; 

• Dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare 
care să conecteze producătorii și 
consumatorii, inclusiv să asigure o legătură 
mai bună între mediul rural și urban; 

• Posibilitatea realizării de parteneriate 
public-privat între agenții economici și 
Primărie; 

• Amenajarea unei piețe pentru desfacerea 
produselor locale; 

• Dezvoltarea unui centru de procesare 

• Construire parc industrial; 

• Posibilitatea dezvoltării unui centru 
loegistic pentru anteprenorii din zonă din 
domeniul agriculturii; 

• Utilizarea tehnologiilor performante; 

• Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor 
(taxe și impozite numeroase). 

• Cadrul legislativ instabil; 

• Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în comună, datorită 
lipsei pieței de desfacere; 

• Lipsa măsurilor de reținere a populației 
tinere în mediul rural; 

• Creșterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieței muncii și 
economiei locale; 

• Criza economica; 

• Informarea precară a populației din 
mediul rural cu privire la procedurile de 
înființare a unei afaceri; 

• Migrația forței de muncă specializată și 
calificată spre București; 

• Creșterea ratei inflației și a ratei șomajului 
conduce la scăderea puterii de cumpărare 
a produselor și serviciilor în rândul 
populației; 

• Situații de criză generate de pandemii; 

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMANT 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Implicarea cadrelor didactice; 

• Resurse de dezvoltare personală și 
profesională prin deținerea bibliotecii 
școlare și comunale; 

• Existența unei rețele de internet;  

• Existența unui proiect depus pentru teren 
de sport în cadrul AFIR; 

• Management școlar adecvat; 

• Elevi dotați pentru activitate de 
performanță. 

• Existenta a 2 școli la nivel de comună și a 
unei gradinițe în Valea Argovei; 

 

• Lipsă sală de sport; 

• Număr insuficient de grădinițe; 

• Lipsa creșelor 

• Lipsa unei biblioteci comunale 
modernizată 

• Educație non-formală insuficient 
dezvoltată 

• Lipsa cabinetelor medicale în școli 

• Lipsa cabinetelor stomatologice 

• Rată crescută de abandon școlar;  

• Inconsecvență în promovarea imaginii 
școlii în comunitate; 

• Imposibilitatea motivării financiare a 
performanței școlare; 

• Salariile mici ale personalului didactic; 

• Lipsa unui centru de zi pentru copii 

Oportunități Amenințări 

• Accesarea fondurilor europene 
nerambursabile pentru îmbunătățirea 

• Cadrul legislativ instabil; 

• Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele 
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infrastructurii și a programelor școlare; 

• Existența programelor guvernamentale ce 
sprijină copiii din mediul rural cu rezultate 
deosebite la învățătură; 

• Dezvoltarea parteneriatelor public-privat 
în procesul educațional și a formării 
profesionale; 

• Posibilitatea preluării și adaptării 
metodelor de bună practică din țările 
Uniunii Europene cu privire la activitățile 
didactice; 

• Posibilitatea participării elevilor și/sau a 
cadrelor didactice la schimburi de 
experiență internaționale; 

• Existenta unui proiect depus de 
modernizare a gradinitei din Valea 
Argovei. 

didactice tinere; 

• Riscuri generate de epidemii sau 
pandemii; 

• Creșterea analfabetismului funcțional 

• Pandemia; 

• Lipsa echipamentelor școlare- tablete, 
calculatoare pentru învățămantul online; 

• Lipsa laboratoare scolare dotate 
 

AGRICULTURĂ 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Culturi diversificate: porumb, grau, floarea 
soarelui, etc.  

• Lipsă sistem de irigație; 

• Lipsa canalelor de pompare pentru 
sistemul de irigare; 

• Grad redus de asociere a proprietarilor 
agricol; 

• Slaba utilizare a soiurilor și raselor 
autohtone, adaptate condițiilor locale 

• Utilizarea practicilor agricole 
convenționale; 

• Acces redus la sistemul de creditare 
pentru sectorul agricol, pentru inițiative 
de afaceri în mediul rural; 

• Interesul scăzut al tinerilor pentru 
practicarea agriculturii ; 

• Structuri și sisteme slab dezvoltate pentru 
transferul de cunoștințe, consiliere, 
consultanță și inovare; 

• Acces redus la terenurile agricole cauzat 
de prețurile ridicate; 

• Dotări tehnice deficitare și insuficiente în 
silvicultură; 

• Lipsa digitalizării în agricultură; 

• Parteneriat-public privat slab dezvoltat; 

• Reticiența agricultorilor de a se organiza în 
structuri asociative cu rol economic ; 

• Lipsa pieței de desfacere pentru unele 
produse precum și prețuri de vânzare 
scăzute datorate lipsei de asociere; 
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• Dotarea tehnică slabă a tuturor 
sectoarelor din agricultură; 

• Lipsa silozurilor în zonă 

• Fostele stații de pompare care au fost 
distruse 

Oportunități Amenințări 

• Existența fluviului Dunărea în apropierea 
comunei 

• Posibilitatea înființării unei asociații de 
udători 

• Suprafața agriolă considerabilă 
favorabilă practicării agriculturii 

• Existența unor firme care practică 
agrigultura 

• Existența unor firme care au dotările 
necesare+ hală construită 

• Seceta 

• Fragmentarea suprafețelor agricole ce 
conduce la practicarea unei agriculturi 
tradiționale,slab competitive economic 

• Îmbătrânirea forței de muncă în 
agricultură 

• Degradarea solurilor 

• Cadrul legislativ instabil 

• Slaba informare a agricultorilor cu privire 
la normele europene 

• Creșterea numărului de fenomene 
climatice extreme și a intensității 
acestora 

• Răspândirea bolilor contagioase severe 
în rândul animalelor și păsărilor (ex. 
pesta porcină, gripa aviară etc) 

• Reticența fermierilor din agricultura de 
subzistență în utilizarea noilor tehnologii 

MEDIU 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Reducerea suprafețelor terenurilor 
degradate și neproductive 

• Activitatea de colectare și transport al 
deșeurilor sunt realizate în baza 
contractului de delegare de gestiune 

• Organizarea unui numar de 2/3 campanii 
de constientizare la nivelul comunei cu 
privire la protectia mediului- Existența 
unei Patrule de ecologizare; 

 

• Nu există platforme/spații special 
destinate depozitării deșeurilor 
provenite din construcții 

• Deșeurile inerte sunt depozitate de 
multe ori în locuri nepermise  

• Valorificarea deșeurilor se realizează în 
cantități nesemnificative; 

• Surse de poluare datorate inexistenței 
unei platforme de depozitare a gunoiului 
de grajd 

• Creșterea emisiilor de CO2 datorate 
numărului în creștere a autovehiculor 
personale și al stilului de viață actual 

• Deficiența energetică a unor clădiri 
publice 

• Lipsa unei strategii privind măsuri de 
eficiență energetică 

• Terenuri și spații publice 
degradate/folosite 
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Oportunități Amenințări 

• Implementarea legislației privind 
protecția mediului 

• Posibilități de amenajare a unei 
platforme de gunoi  

• Implicarea comunității în acțiunile de 
colectare selectivă a gunoiului  

• Intervențiile prevăzute prin Politica 
Agricolă Comună care pot avea un 
impact pozitiv asupra atenuării și 
adaptării schimbărilor climatice (energii 
durabile, economie circulară) 

• Accesarea fondurilor europene pentru 
agricultura ecologică și alte practici 
prietenoase cu mediul care să conducă la 
reducerea gazelor cu efect de seră 

• Creșterea interesului consumatorilor față 
de produsele obținute în agricultura 
ecologică și prin intermediul altor 
practici agricole prietenoase cu mediul  

• Existența unor game variate de surse de 
energie regenerabilă la prețuri 
acceptabile ce pot fi utilizate 

• Utilizarea intrumentelor de gestionare a 
riscurilor 

• Devin mai frecvente și mai intense 
condițiile meteorologice extreme care 
conduc la riscuri de genul inundațiilor și 
a secetei  

• Diminuarea surselor de apă potabilă 

• Scăderea suprafețelor cultivate conform 
practicilor agricole ecologice și creșterea 
impactului negativ asupra mediului ca 
rezultat al intensivizării agriculturii 

• Creșterea emisiilor de GES, ca urmare a 
creșterii numărului de animale din 
gospodăriilor individuale și a numărului 
redus de facilități și echipamente de 
gestionare a gunoiului de grajd 

• Presiuni antropice ridicate asupra 
resurselor de apă și sol pe suprafețele 
agricole și forestiere 

• Abandonul activităților agricole, cu 
influențe negative în conservarea 
biodiversității 

ADMINISTRAȚIE SI SERVICII PUBLICE 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Compartiment de urbanism propriu 

• Existenta SCIM la nivel de primarie 

• Existenta documentelor de etica si 
integritate la nivel de primarie 
 

• Implicarea precară în cadrul programelor 
bazate pe schimburi de experiență  

• Lipsa indicatorilor și criteriilor de 
evaluare a muncii prestate de 
funcționarii publici 

• Alocare insuficientă de fonduri pentru 
formarea profesională 

• Dificultăți de comunicare interne ce 
generează o rezistență crescută la 
schimbare 

• Lipsa unei culturi de promovare a 
parteneriatelor public-privat în prestarea 
serviciilor publice 

• Lipsa unor parteneriate cu ONG-uri care 
actioneaza in domeniul social 

Oportunități Amenințări 

• Existența programelor de finanțare pentru 
digitalizarea serviciilor publice 

• Neimplicarea tuturor actorilor 

• Servicii neadaptate la nevoile/așteptările 
cetățenilor 
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• Gradul ridicat de migrație a 
funcționarilor publici în alte sectoare 

• Birocrație excesivă  

• Capacitate limitată de implementare a 
politicilor publice  

• Instabilitate legislativă 

CULTURĂ, SPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI RECREAȚIONALE 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Existenţa unui patrimoniu cultural 
diversificat, a unor sărbători şi târguri 
locale specifice şi a unor tradiţii culturale 
unice; 
 

• Activitățile culturale și sportive sunt prea 
puțin promovate 

• Număr redus de facilități culturale 
(cinematograf, muzeu etc) 

• Suprafețele de spații verzi insuficiente 

• Implicare slabă a mediului de afaceri în 
promovarea culturii 

• Lipsa unui teren de sport 

• Zone puține cu potențial de petrecere a 
timpului liber 

• Facilități reduse dedicate tineretului sau 
turiștilor 

• Număr redus al manifestărilor cu scop 
caritabil 

• Ofertă redusă de agrement şi petrecere 
a timpului liber; 

• Insuficienta implicare a societăţii civile în 
viaţa culturală a localităţii; 

• Absenţa unor manifestări/ evenimente 
de promovare a tradiţiilor culturale; 

• Lipsa unor ONG-uri locale 

Oportunități Amenințări 

• Posibilitatea programelor de finanțare 
naționale, fonduri europene sau a 
fondurilor norvegiene care sprijină 
dezvoltarea activităților culturale și 
sportive 

• Informatizarea bibliotecii și a serviciilor 
oferite de acestea 

• Conștientizarea interesului sectorului 
privat pentru implicarea în restaurarea și 
conservarea patrimoniului cultura 

• Crearea de parteneriate cu instituții de 
învățământ din Uniunea Europeană în 
vederea schimbului de experiență 

• Accesarea granturilor SEE și Norvegiene 
pentru dezvoltarea culturală 

• Existenta unui proiect depus pentru un 

• Discrepanțe între domeniul cultural și 
nevoile, respectiv interesele comunității, 
pierderea relevanței actului cultural 
pentru comunitate 

• Fonduri proprii limitate pentru 
dezvoltarea infrastructurii culturale și 
sportive 
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camin cultural 

•  

DIGITALIZARE 

Puncte Tari Puncte Slabe 

• Utilizarea dispozitivelor IT in cadrul 
institutiilor publice 

 

• Lipsa strategiei de dezvoltare Smart 
Village/digitalizare 

• Lipsă sistem de supraveghere video  

• Lipsa accesului WI-FI gratuit în spațiile 
publice 

• Lipsa unei platforme digitale care să 
acopere digitalizarea unei categorii 
foarte largi de servicii publice,precum: 
siguranța publică, sistem de 
monitorizare, servicii și utilități publice, 
monitorizare energie, mediu, iluminat 
public 

• Lipsa digitalizării în școli 

Oportunități Amenințări 

• Accesarea unor surse de finanțare 
nerambursabilă prin Programul 
Operațional Creștere Inteligentă, 
Digitalizare și Instrumente Financiare 
2021-2027 

• Creșterea gradului de digitalizare al 
serviciilor publice 

• Legislație instabilă 

• Reticența populației în utilizarea 
soluțiilor digitale 

• Investiții financiare prea mari în raport 
cu gradul de uzură morală al noilor 
tehnologii 

• Lipsa fondurilor pentru implementarea 
unor soluții digitale integrate 

 

CAPITOLUL IV – PROFILUL ACTUAL AL COMUNEI 

4.1 Economia Comunei Valea Argovei 

Din focus- grupul realizat cu reprezentantii autoritatii publice a reiesit ca la nivel de comună 
activeaza un numar de proximativ 29 de firme. Comuna se înscrie în categoria localitaţilor mici, cu o 
funcţiune preponderent agricolă, având un rol minor, în raport cu celelalte localitaţi din zonă. În 
cadrul focus-grupului, au participat reprezentanții următoarelor firme: SC CRIDO SRL, Ostrovu Agro 
Business, Niculae Emil II etc. De exemplu, în cadrul focus-grupului s-a discutat despre faptul că s-a 
încercat la nivel de firme din comună depunerea unor proiecte pe AFIR, soldate cu eșecuri din 
păcate. Nevoile de finanțare identificate în cadrul focus-grupurilor pentru firmele de la nivelul 
comunei sunt direcționate către sisteme performante de irigații, acțiuni de împădurire a islazurilor, 
achiziția de dotări cu utilaje agricole, cu mijloace de transport (remorci, tractoare, etc), construcția 
la nivel de comună a unor spații de depozitare, investiții pentru stații de procesare,  investiții pentru 
firmele care administrează lacurile de pescuit și islazurile. Problema identificată la nivel de comună 
se referă la plata taxelor și a impozitelor. Reprezentanții autorităților publice susțin că sunt foarte 
multe firme la nivel de comună care au teren dar care au sediul declarat în afara comunei. Mai mult, 
forța de muncă nu este instruită în utilizarea unor utilaje performante, iar cel mai mare inconvenient 
identificat la nivel de comunitate se referă la populația îmbătranită. Antreprenorii au tras concluzia 
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în cadrul foscus-grupului din data de 23.07.2020 că dacă ar exista o șosea, ar exista și investitori. În 
același timp, reprezentanții autorităților publice susțin că pentru reabilitarea drumului județean 
201B există deja un proiect depus pentru a primi finanțare europeană.  

 

În afară de firmele participante la focus-grup, au fost identificate și alte firme la nivelul comunei Valea 
Argovei, precum: 

1. CUL MAR SRL 

Cifra Afaceri- 
2019 

Profit Net-
2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr  mediu)- 

2019 

3 304 244 59 731 892 025 1 214 093 439 650 761 718 23 

 

2. GREENFARM SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

740 895 92 684 231 090 37 155 351 451 157 516 1 

 

3. LU & ANA SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

10 104 2 220 56 445 22 584 16 627 -17 234 0 

 

4. AGRO FONDINVEST SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 
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5 145 002 824 458 5 088 410 10 331 816 3 434 255 8 677 661 9 

 

5. HUNTER TRIUMF 94 SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

528 088 31 390 229 390 148 616 216 482 135 708 5 

 

6. FISH 99 SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

1 261 776 244 229 2 731 602 1 630 375 3 708 971 2 423 138 17 

 
7.  PROSEM COM SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-2019 Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

2 542 990 475 016 1 225 395 3 496 742 1 675 860 3 947 207 4 

 

8. CRIDO SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-
2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

1 251 475 232 156 838 220 898 277 1 183 173 1 243 230 3 
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9. POMICOLA ALIN SRL 

Cifra 
Afaceri- 

2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-

2019 

Angajați 
(nr. medi
u)- 2019 

83 219 40 125 383 721 264 628 240 902 251 1
21 
809 

0 

 

10. MONDAN CON TRANS SRL 

Cifra Afaceri- 
2019 

Profit Net-
2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați 
(nr.mediu)- 

2019 

0 0 0 0 9 991 9 991 0 

 

11. CONSUMCOOP VALEA ARGOVEI 

Cifra Afaceri- 
2019 

Profit Net-
2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

286 052 -9 526 61 317 720 81 223 23 726 3 

 

12. NYKOLAS CEREAL TRANS SRL 

Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați  
(nr. mediu)- 

2019 

58 598 56 708 11 761 3 128 65 541 2 56 908 0 

 

13. ANCRIS SIMPLE DESIGN SRL 
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Cifra 
Afaceri- 2019 

Profit 
Net-2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

1 000 -12 830 4 971 188 341 0 3 -12 630 0 

 
14. DESIGN MONATHI SRL 

Cifra Afaceri- 
2019 

Profit Net-
2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

0 -35 426 21 636 120 286 5 432 -35 226 0 

 

15. STUNT X SRL 

Cifra Afaceri- 
2019 

Profit Net-
2019 

Datorii-
2019 

Active 
Imobilizate-

2019 

Active 
Circulante-

2019 

Capitaluri 
Proprii-2019 

Angajați 
(nr. mediu)- 

2019 

1 300 707 556 061 214 506 546 736 518 062 851 331 2 

 

Dezvoltarea acestor firme depinde în mare parte de accesarea unor surse de finanțare care să le permită să  

achiziționeze noi spații de lucru/ de desfacere, echipamente mai performante și linii mai noi de utilaje 

precum șisisteme digitalizate, sisteme de certificari, brevete, software-uri și echipamente IT, care să le 

permită organizarea unor cursuri de calificare/recalificare pentru angajați, etc. Cel mai important însă e 

factorul de inovare. Cat timp aceste firme nu dispun de un nivel de dotare avansat, nu putem vorbi nici 

despre factorul de inovare.  

Din chestionarele aplicate, putem  extrage cateva informați cu privire la piața muncii de la nivelul comunei. 

Astfel că, la nivelul Comunei populaţia care are capacitate de muncă consideră într-o pondere de 84% că nu 

îşi poate găsi un loc de muncă, oferta locurilor de muncă este foarte redusă. 

FIGURE 17 - Î20 Credeți că la nivelul Comunei Valea Argovei populația care are capacitate de muncă își poate găsi un loc de muncă? (în 

procente) 
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4.2 Capitalul Social al comunei Valea Argovei 

Potrivit ultimului recensămant, cel din 2011, comuna Valea Argovei avea un număr de 2.283 locuitori. 
Capitalul social al unei comunități exprimă simultan dimensiunea demografică, cea formativă (profesională), 
ca și disponibilitatea efectivă a acestora de a efectua activități utile, generatoare de venit. 

Mai jos, vă prezentăm o serie de date cu caracter statistic ale comunei Valea Argovei:  

Tabel 1-Număr născuți vii 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 1990 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

Numar persoane Numar persoane 
Numar 

persoane 

Calarasi TOTAL 4783 2795 2521 

- 93539 VALEA ARGOVEI 42 22 26 
Sursă-INS-TEMPO 

Tabel 2-Număr decedați la nivel de comună 

 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 1990 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

Numar persoane Numar persoane Numar persoane 

Calarasi 93539 VALEA ARGOVEI 42 15 7 
Sursă-INS-TEMPO 

Tabel 3-Număr șomeri înregistrați la nivel de comună 

Sexe Judete Localitati 

Perioade 

Anul 2010 Luna noiembrie 2020 

UM: Numar persoane 

Numar persoane Numar persoane 

Masculin Calarasi 93539 VALEA ARGOVEI 41 21 

Feminin Calarasi 93539 VALEA ARGOVEI 17 17 

Sursă-INS-TEMPO 

3%13%

84%

Q20: Capacitatea de a gasi un loc de munca

1. intr-un termen scurt (1-3 luni)

2.Intr-o perioada lunga de timp (4-6
luni)

3. oferta de munca prea redusa
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Tabel 4-Număr mediu de salariați la nivel de comună 

Judete Localitati 

Ani 

Anul 2018 Anul 2019  
UM: Numar persoane 

Numar persoane Numar persoane  
Calarasi 93539 VALEA ARGOVEI 180 173  

 

 

În ceea ce priveşte numărul de persoane dintr-o gospodărie conform sondajului derulat de echipa de 
consultanți, majoritatea respondenţilor trăiesc în familii formate din 2-3 persoane (55%) . 

FIGURE 17 Câte persoane locuiesc în momentul de faţă în gospodăria dvs.? 

 

47 % dintre respondenți fac parte din familii cu 2 adulți. 

FIGURE 18 Câți adulți există la nivelul fiecărui domiciliu? 

 

 

60% dintre respondenți nu locuiesc în casă cu niciun minor, așa cum se poate observa din graficul de mai 
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jos.  

FIGURE 19 Câți minori există la nivelul fiecărui domiciliu? 

 

 

Referitor la rezultatele sondajului de opinie, 44% dintre respondenţi au declarat că trăiesc în locuinţe de 
500-1000 mp.  

FIGURE 20 Care este suprafaţa totală a locuinţei dvs.? (în mp) 

 

În ceea ce priveşte veniturile respondenţilor din gospodăriile proprii, se observă o distribuţie în partea de 
sus a graficului, venituri medii.  

FIGURE 21 Care este cu aproximaţie venitul lunar pe gospodărie, indiferent de sursele de provenienţă? 
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Ponderea cea mai mare a respondenților, 27 % dintre persoanele chestionate, au declarat că veniturile 
gospodariei le ajung si pentru lucruri mai scumpe. 20% dintre respondenți au declarat că veniturile 
gospodăriei le ajung pentru un trai decent.  

FIGURE 22 Cum apreciaţi, în prezent, nivelul veniturilor din gospodăria dvs.? 

 

După cum se poate observa din datele de mai sus, comuna Valea Argovei prezintă potențial de creștere din 
punct de vedere al capitalului social, deși și participanții la focus-grupuri au identificat capitalul uman ca 
fiind unul preponderent îmbătranit “ în satul Socoalele sunt doar 180 de persoane si populatia este 
imbatranită” (O.B-participant focus-grup). Soluțiile propuse constau în actualizarea aptitudinilor 
muncitorilor în varstă, în prognozarea aptitudinilor şi planificarea de viitor, în transferul de know-how și în 
implicarea agenților economici în actul educațional.  

4.3 Educație 

Tabel xxx-Unitați de educație în comuna Valea Argovei 

Niveluri de educatie Judete Localitati 

Ani 

Anul 1992 

UM: Numar 

Numar 

1
0

5 5 7

4

1
0

1
0 1

3

7

2
5

IX: VENIT LUNAR PE GOSPODARIE

7%

13%

20%

27%

33%

X: Nivelul veniturilor

1

2

3

4

5
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Total Calarasi 
93539 VALEA 
ARGOVEI 5 

 

Din tabelul de mai jos putem afla evoluția numărului de elevi/diferite nivele la nivelul comunei Valea Argovei.  

Niveluri de educatie Judete Localitati 
Anul 1992 Anul 2018 Anul 2019 

Numar persoane Numar persoane 
Numar 
persoane 

Copii inscrisi in 
gradinite  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

102 43 56 

Elevi inscrisi in 
invatamantul 
preuniversitar  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

218 198 177 

Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special)  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

218 198 177 

Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special)  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

: 106 99 

Elevi inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special)  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

: 92 78 

Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 
si gimnazial  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

: 198 177 

Elevi inscrisi in 
invatamantul primar  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

: 106 99 

Elevi inscrisi in 
invatamantul 
gimnazial  

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

: 92 78 

Sursa INS-Tempo 

 

Tot din tabelul de mai jos putem observa evoluția numărului de cadre didactice de la nivelul comunei.  

Niveluri de educatie Judete Localitati 

Ani 

Anul 1992 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar persoane Numar persoane 

Invatamant 
prescolar  

Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

3 3 3 3 

Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 

Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

19 13 12 12 
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special)  

Invatamant primar 
(inclusiv 
invatamantul 
special)  

Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

: 5 4 4 

Invatamant 
gimnazial (inclusiv 
invatamantul 
special)  

Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

: 8 8 8 

Invatamant primar si 
gimnazial  

Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

: 13 12 12 

Invatamant primar  Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

: 5 4 4 

Invatamant 
gimnazial  

Calarasi 
105712 
VALEA 
ARGOVEI 

: 8 8 8 

 

Nevoile identificate la nivelul școlilor sunt multiple, de la lipsa tabletelor școlare pentru elevi, la activități de 
modernizare a școlii(ultima modernizare a avut loc în 2007) precum și la derularea de activități non-formale 
în cadrul școlii, precum: organizarea de dansuri populare, dansuri moderne, echipă de fotbal, echipă de 
handbal, etc.  

4.4 Agricultura la nivelul comunei Valea Argovei 

Activitatea preponderentă derulată la nivelul comunei Valea Argovei este legată de agricultură. Cei mai 
mulți agenți economici își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii. La nivelul anului 2014, suprafața 
totală a comunei Valea Argovei era de 12.732 ha din care 12004 ha suprafață agricolă și 11799 ha 
suprafață arabilă.  
 

Modul de folosinta pentru 
suprafata agricola 

Forme de 
proprietate 

Judete Localitati 
Anul 2014 

Hectare 

Agricola 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

7064 

Arabila 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

6905 

Pasuni 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

111 

Vii si pepiniere viticole 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

48 

Terenuri neagricole total 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

287 

Paduri si alta vegetatie forestiera 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

10 

Ocupata cu ape, balti 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

20 

Ocupata cu constructii 
Proprietate 
privata 

Calarasi 
105712 VALEA 
ARGOVEI 

257 
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Tipurile de investiții nesesare în domeniul agriculturii sunt: 
- Refacerea și extinderea sistemului de irigații 
- Reducerea pierderilor de apă pe canale 
- Creșterea randamentului stațiilor de pompare 
- Dezvoltarea unui sistem antigrindină și de creștere a precipitațiilor 
- Centre de colectare și unități de procesare legume- fructi și depozite frigorifice 
- Clustere de cercetare în domeniul creșterii și producției de floarea -soarelui și a graului-Institutul 

de cercetare de la Fundulea 
- Centru de informare pentru producători privind facilitățile acordate în agricultură 

 
4.5 Dezvoltarea locală și incluziunea socială  

În ceea ce privește dezvoltarea locală, putem vorbi și despre problematica incluziunii sociale. Apariţia şi 
poate extinderea unor grupuri sociale puternic marginalizate, a unei subclase sociale (underclass), fie ea 
explicată prin cauze structurale sau culturale, nu se datorează lipsei complete a programelor destinate unor 
grupuri sociale, ci mai degrabă ineficienţei anumitor programe sau insuficienţei fondurilor destinate lor. 
(Marian, 2002) astfel că vom încercă să observăm percepţia opiniei publice vis a vis de dezvoltarea socială 
şi incluziunea la nivelul Comunei Valea Argovei. Este important să sprijinim grupurile vulnerabile, mai ales 
pentru că excluziunea socială a unei persoane duce, de cele mai multe ori, la întâmpinarea unor dificultăți 
financiare și dependența prelungită de factori externi. Indiferent de individ, beneficiile muncii transcend 
nivelul financiar. Lipsa stabilităţii financiare duc la efecte negative asupra individului, efecte de ordin 
subiectiv precum: inferioritatea faţă de ceilalţi membri ai comunităţii, sentimente de vulnerabilitate, 
inutilitate, adesea instalarea depresiei, scăderea stimei de sine și a satisfacției cu viața (Kieselbach și 
Traiser). Dintre grupurile vulnerabile expuse către analiză, opinia publică consideră că cel mai puţin spirjiniţi 
de către Primăria Comunei Valea Argovei şi Guvern sunt copiii instituţionalizaţi, în proporţie de 47%, 
urmând somerii, persoanele cu venituri reduse, persoanele cu dizabilitati, bătrânii. 
FIGURE 23 Î21. Consideraţi că Primaria și Guvernul sprijină următoarele grupuri defavorizate în Comuna Valea Argovei? (în procente) 

 

Dintre grupurile defavorizate menţionate anterior, 41% dintre respondenţi au considerat că ar trebui 
sprijiniţi mai mult bătrânii şi 41% au fost de părere că persoanele cu dizabilităţi. 

FIGURE 24 Î22 Care dintre grupurile defavorizate menţionate mai sus consideraţi că ar trebui sprijinite mai mult în viitor? (în procente) 
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În legătură cu o serie de aspecte referitoare la dezvoltarea comunei Valea Argovei, percepţia cetăţenilor 
intervievaţi este că există suficiente magazine/ puncte comerciale şi populația are acces la servicii de 
tefelonie și internet, cât şi la cablu TV. Am putea considera că ar trebui să existe mai multe manifestări 
culturale, din moment de 97% dintre respondenţi sunt în dezacord/dezacord total cu existenţa acestora în 
Comuna Valea Argovei. De asemenea, ţinând cont de ponderea prezentată pentru dezacord, s-ar putea 
interveni în favoarea siguranţei populaţiei. 

FIGURE 25 -Î23. Vă rugăm să vă exprimaţi acordul/dezacordul faţă de următoarele afirmaţii (în procente): 

 

Percepţia respondenţilor vizavi de tipurile de proiecte care ar putea fi importante pentru comunitatea lor 
este că ar trebui să se intervină mai mult în domenii precum: agricultură, educarea populaţiei/formarea 
profesională, infrastructură socială, combaterea sărăciei, cultură. 

FIGURE 26- Î24. Ce tipuri de proiecte din următoarele domenii, pot fi importante pentru comunitatea dumneavoastră ? 
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În acest sens, iată care au fost răspunsurile libere oferite de către respondenţi: 

Utilaje noi Coșuri de gunoi Locuri de muncă 

Construire liceu Net mai rapid Cimitir 

Grădiniță nouă Înființare bibliotecă  

 

În general, la nivelul comunităţilor locale trebuie îndeplinite o serie de obiective în vederea fundamentării 
unei strategii de dezvoltare. Iată obiectivele care ar trebui atinse în cadrul strategiei de dezvoltare locală a 
Comunei Valea Argovei: 

 Încurajarea micilor întreprinzători și a IMM-urilor, 

 Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice, 

 Creșterea atractivității turistice a zonei, 

 Îmbunătățirea incluziunii sociale în ceea ce privesc grupurile minoritare, 

 Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural, 

 Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor, 

 Dezvoltarea abilităților și a competențelor din sectorul agricol, 

 Infrastructură socială, sărăcie, incluziune socială, 

 Investiții în bandă largă, 

 Scheme de calitate, 

 Grupuri de producători în sectorul agricol/sector pomicol, 

 Turism. 

Dintre acestea, cele 3 obiective principale care trebuie îndeplinite cu prioritate prin noua strategie de 
dezvoltare a Comunei Valea Argovei sunt:  
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 Dezvoltarea abilităților și a competențelor din sectorul agricol 

 Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor 

 Infrastructură socială, sărăcie, incluziune socială 

 Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice 

De asemenea, se observă că respondenţii consideră ca următoarele priorități ar trebui să fie încurajarea 
micilor întreprinzători și a IMM-urilor, investiții în bandă largă, turism, protejarea, conservarea și 
valorificarea patrimoniului natural și cultural, scheme de calitate, grupuri de producători în sectorul 
agricol/sector pomicol. 

FIGURE 27-  Î.25 Care dintre următoarele obiective considerați că trebuie îndeplinite cu prioritate prin noua strategie de dezvoltare a 

Comunei Valea Argovei?  

  
 

4.6 Infrastructură și utilități publice   
Referitor la infrastructura de utilităţi, la nivelul comunei Valea Argovei, opinia publică 45 % dintre 
respondenţi consideră calitatea apei ca fiind una proastă/foarte proastă. 

Din cele 96 de chestionare, se poate observa faptul că doar 1% din populatia din Valea Argovei considera că 
apa este foarte bună, 17% o consideră bună, 29% așa și așa, 25% proastă și 28% foarte proastă. 

FIGURE 28 - Î13- Cum apreciaţi calitatea apei potabile în Comuna Valea Argovei? 
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Încălzirea locuinţelor locuitorilor din Valea Argovei se face cu ajutorul sobei pe lemne in procent de 96 %, iar 
4% au centrala proprie. 

FIGURE 29- Î14: Cum este asigurată încălzirea locuinţei dvs. în perioadele reci? 

 

 

În ceea ce priveşte cum este asigurată răcirea locuinţelor în perioade calde, respondenţii au afirmat 
următoarele: 

 68% au spus că nu este asigurată în niciun fel, 

 23% au achiziţionat un ventilator electric, 

 9% au spus că au montat un aparat de aer condiţionat. 

FIGURE 30- Î15: Cum este asigurată răcirea locuinţei dvs. în perioadele calde? 
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4.7 Mediu  
Colectarea selectivă a deşeurilor este un aspect pe ordinea de zi şi în Comuna Valea Argovei. Potrivit OUG 
74/2018 acest criteriu este important la nivelului Comunei Valea Argovei deoarece din 1 iulie 2019 este 
obligatorie colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-un procentaj de 37% este practicată colectarea deşeurilor de către populaţia Comunei Valea Argovei. 
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FIGURE 40- Î16: În gospodăria dvs. se practică colectarea selectivă a deşeurilor? 

  

România urmează tendinţele europene, energia din surse regenerabile are o pondere mai crescută în ultimii 

ani. Această evoluție pozitivă a fost determinată de obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic de 

creștere a ponderii energiei din surse regenerabile prevăzute de Directiva 2009/28/CE privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile. În cadrul sondajului de opinie publică, 58% dintre intervievaţi au 

răspuns că nu au auzit de energie regenerabilă/verde/nepoluantă. Doar 5% au aceste surse de energie în 

gospodăria lor, dar 53% declară că sunt interesaţi să investească în acest domeniu, în următorii ani, dacă se 

iveşte oportunitatea. 

Figure 41 - Î17                                                                                             Figure 42 - Î18    

                        

 

4.7 Administraţia Publică Locală – implementarea de proiecte 
Instituţiile de protecţie socială sunt ca un serviciu de sprijin, prin care se asigură următoarele: asistenţă, îngrijire, tratament, 
recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională a persoanelor din comunitatea din care fac parte. Iar societatea este cea 
care trebuie să asigure populaţiei în mod liber accesul la bunurile şi serviciile existente. 
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În ceea ce priveşte opinia populaţiei din Valea Argovei vis a vis de cum consideră că angajaţii primăriei îi sprijină în problemele 
zilnice, majoritatea respondenţilor au considerat că sunt sprijiniţi (82% consideră că sunt sprijiniţi în mare/foarte mare măsură). 
Ponderea negativă este relativ mică, doar 18% percep că sunt sprijiniţi în mică/foarte mică măsură de către angajaţii primăriei 
Valea Argovei. 

FIGURE 43 Î.26. Considerați că angajaţii primariei vă sprijină în problemele zilnice? (în procente) 

 

Vis a vis de percepţia respondenţilor cu privire la implicarea activă a primarului în rezolvarea problemelor 
lor, ponderea înclină major spre pozitiv (92% dintre respondenţi consideră că primarul se implică activ într-o 
mare/foarte mare măsură). 

FIGURE 44- Î27. Considerați că primarul se implică activ în rezolvarea problemelor dvs. ? (în procente) 

 

În vederea dezvoltării strategice a Comunei Valea Argovei trebuie să existe o serie de surse de fonduri, în 
acest sondaj ne-am oprit la: taxele şi impozitele locale, creditele, fondurile europene, fondurile 
guvernamentale şi fondurile din parteneriatele public-private. La nivel local, ponderea cea mai mare privind 
sursa fondurilor o reprezintă fondurile europene. 
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FIGURE 45- Î28. Care consideraţi că trebuie să fie sursa fondurilor ce vor sta la baza dezvoltării strategice a Comunei Valea Argovei?  

 

Se confirmă atât informarea cu privire la proiectele implementate la nivelul comunei Valea Argovei, cât şi 
cea cu privire la proiectele pregătitoare pentru comunitate. Astfel că, autorităţile locale au condus cu succes 
o campanie de informare a locuitorilor cu privire la proiectele în desfășurare, cât și la cele ce urmează a fi 
implementate. 

FIGURE 46- Î29. Aveţi cunoştinţă despre proiectele pe care autorităţile publice locale le dezvoltă la nivelul Comunei Valea Argovei? 

 

FIGURE 47- Î30. Aţi fost informat cu privire la proiectele pregătitoare pentru comunitatea dumneavoastră? 
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Aşa cum se va observa în centralizarea din tabelul următor, opinia publică consideră că sunt necesare mai 
multe tipuri de proiecte pentru comunitatea lor: 

Gaze Coșuri de gunoi Turnare trotuar 
Canalizare Șanțuri Bazin de înot 

Îmbunatatirea apei  Moară Liceu 

Asfaltare completă Dezvoltare școală Reabilitare parc 

Realizare terasă Reabilitare cămin Reabilitare școală 
Reabilitare grădiniță Centru cultural Centru de zi  

Intrare autostradă Curățenie sat  Investiții 

Bancomat   

 

Vom prezenta cele mai frecvente tipuri de răspunsuri pe care opinia publică le consideră necesare pentru 
comunitatea lor (în ordine descrescătoare a frecvenţei): cele mai importante tipuri de proiecte ar trebui să 
se ocupe de rețeaua de gaze, camin cultural, rețeaua de apă, canalizare, amenajare parc, trotuare, cosuri de 
gunoi publice, locuri de munca, scoli, asfalt, locuri de joaca, spitale, supermarket, curatenie generala si 
farmacie. 

FIGURE 48 - Î31. Ce proiecte importante credeți că este necesar să fie realizate în Comuna Valea Argovei? 
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CAPITOLUL V – VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
A COMUNEI VALEA ARGOVEI 

5.1 Viziunea de dezvoltare a comunei Valea Argovei 

Viziunea de dezvoltare a comunei: Comuna Valea Argovei, o comunitate prosperă într-un mediu curat, cu 

dezvoltare economică interconectată și inovativă oferind oportunități de ocupare și servicii publice de 

calitate. Comuna Valea Argovei aderă la următoarele valori:  

 Responsabilitate; 

 Solidaritate; 

 Integritate; 
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 Profesionalism; 

 Excelență în management urban.  

5.2 Misiunea comunei Valea Argovei 

Misiunea UAT Comuna Valea Argovei. Consiliul Local Valea Argovei are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de 

mediu a COMUNEI și aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității 

administrativ-teritoriale. Primarul Comunei Valea Argovei elaborează, în urma consultărilor publice, 

proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le 

supune aprobării consiliului local și prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual 

privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale. 

5.3. Obiectivul general (OG), obiectivele strategice (OST) și obiectivele specifice (OS) de 
dezvoltare locală a comunei 

OG: Obiectivul general de dezvoltare locală a comunei Valea Argovei pentru perioada 
2021 – 2027 este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor printr-o dezoltare economică 
durabilă, cu impact redus asupra mediului și administrație performantă. 

Nr. crt. Obiectiv strategic OSTR / obiectiv specific OS 

OSTR 1 Dezvoltarea infrastructurii publice la nivelul comunei 
 OS 1.1: Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de utilități publice  
 OS 1.2: Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de transport  

OSTR 2 OSTR 2 Dezvoltarea economică durabilă a comunei, prin creșterea competitivității 
sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și digitalizare și colaborare între 
întreprinderile din zonă 

 OS 2.1:Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din localitate prin 
creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local 

 OS 2.2:Dezvoltarea turismului zonal 

OSTR 3 Consolidarea avantajului teritorial 

 OS 3.1:Dezvoltarea mobilității inter-comunale durabile și conectivității rurale deservite 

 OS 3.2:Sprijinirea parteneriatelor / colaborării cu zonele rurale/urbane adiacente în 
vederea asigurării aprovizionării populației urbane cu produse locale proaspete și 
valorificării produselor agricole locale – piețe de producători locali 

 OS 3.3: Consolidarea asocierilor actuale cu localitățile din zona adiacentă și crearea de 
asocieri noi pentru servicii sociale, de îngrijiri la domiciliu, servicii medicale, învățământ 
profesional, programe pentru tineri, susținere IMM-uri 

OSTR 4 Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea oportunităților de ocupare de 
calitate și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei Valea Argovei 

 OS 4.1:Creșterea ratei de ocupare și oportunităților de ocupare de calitate pentru toți 
locuitorii comunei Valea Argovei 

 OS 4.2:Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile 
și performante, capabile să facă față mai bine provocărilor actuale 

 OS 4.3:Creșterea gradului de bunăstare generală, inclusiv pentru grupurile sociale 
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vulnerabile, printr-o rețea de servicii sociale bazate pe comunitate și pe parteneriate cu 
furnizorii de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale 

 OS 4.4:Creșterea nivelului de educație si formare profesională a populației comunei 
odată cu creșterea ratei de participare la toate nivelele de învățământ și îmbunătățirea 
ofertei de formare 

 OS 4.5: Îmbunătățirea promovării culturii și dezvoltării patrimoniului cultural 

 OS 4.6:Dezvoltarea infrastructurii și oportunităților de agrement și petrecere a timpului 
liber 

OSTR 5 Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității 
mediului la nivelul comunei 

 OS 5.1:Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

 OS 5.2:Îmbunătățirea calității mediului în comuna Valea Argovei 

OSTR 6 Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Valea Argovei 

 OS 6.1:Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice 

 OS 6.2:Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice 

 OS 6.3:Dezvoltarea parteneriatelor cu alte entități publice și private 
 

CAPITOLUL VI – PLANUL DE ACȚIUNE DE DEZVOLTARE A COMUNEI VALEA 
ARGOVEI 

6.1 Planul de Acțiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNEI VALEA ARGOVEI 2021-2027 

Obiectiv Strategic 1:Dezvoltarea infrastructurii publice la nivelul comunei 

OS 1.1 Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de utilități publice 

Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 
realizare 

Surse de verificare Termen Responsabil 

1  1.1 Extindere și 
modernizare 
rețea de gaze 
naturale, 
alimentare cu apă 
potabilă, 
canalizare și 
iluminat 

1.1.1. Modernizare 
iluminat public și 
extindere sistem de 
iluminat public în 
zonele periferice cu 
sistem de 
telegestiune și 
corpuri de iluminat 
eficiente energetic 
(de tip led) 

• Buget local  

• PNRR  

• POR  
• Alte surse 

Nr km rețea  
Nr consumatori 
deserviți 

Raportări 
proiecte 
implementate 
Rapoarte anuale 
(raportul 
primarului) Site 
primărie Rețele 
sociale 

2027 UAT Valea 
Argovei 
Operatori 
servicii 

  1.1.2. Reabilitare și 
modernizare rețea de 
transport și 
distribuție energie 
electrică 

• Buget local 

• Fonduri 
europene 

• Buget companii 
private  

• Buget național 

Nr km rețea  
Nr consumatori 
deserviți 

Raportări 
proiecte Site-uri 
autorități/ 
instituții și 
operatori 
Institutul 
Național de 

2021 - 
2028   
 

Transelectrica 
Electrica  
UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași 
Operatori 
servici 

  1.1.3. Rețea gaz • Buget local 

• PODD  

• PNRR  

• Fonduri 
europene 

• Buget companii 
private  

• Buget național 

• Alte surse 

Nr km rețea  
Nr consumatori 
deserviț 

Raportări 
proiecte  
Site-uri 
autorități și 
operatori 
Institutul 
Național de 
Statistică Mass 
media 

2021 - 
2028  
 

Operatori de 
distribuție 
gaze naturale 
UAT Valea 
Argovei 
CJ Calarasi 
Operatori 
servicii 

  1.1.4. Extindere și 
reabilitare rețea de 

• Buget local Nr km rețea  
Nr consumatori 

Raportări 
proiecte  

2021 - 
2028  

Operator 
distribuție 
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apă potabilă • POIM  

• PODD  

• PNRR  

• Fonduri 
europene 

• Buget companii 
private  

• Buget național 

deserviți Site-uri 
autorități și 
operatori 
Institutul 
Național de 
Statistică Mass 
media 

 apă potabilă 
UAT Valea 
Argovei  
CJ Călărași 
Operatori 
servicii 

  1.1.5 Rețea de 
canalizare 

• Buget local 

• POIM  

• PODD  

• PNRR  

• Fonduri 
europene 

• Buget companii 
private  

• Buget național 

• Alte surse 

Nr km rețea 
Nr consumatori 
deserviți 

Raportări 
proiecte  
Site-uri 
autorități și 
operatori 
Institutul 
Național de 
Statistică Mass 
media 

2021 - 
2028 

Operator 
distribuție 
apă potabilă 
UAT Valea 
Argovei  
CJ Călărași 
Operatori 
servicii 

Obiectiv specific 1.2: Dezvoltarea și creșterea accesului la infrastructura de transport 
2 1.2 Dezvoltarea 

infrastructurii de 
transport public 

1.2.1 Reabilitare / 
asfaltare străzi și 
alei+ trotuare ieșire 
la autostradă 

• Buget local POR 
PO  

• Transport  

• Alte surse 

Nr. km 
reabilitați / 
asfaltați 

Raportări 
proiect Site 
primărie 
Raporte anuale 
Mass media 

2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 

  1.2.2 Construire 
stație de încărcare 
pentru automobile 
electice în zona 
centrală 

• Buget local POR 
PO  

• Transport  
Alte surse 

Nr. de posturi 
de încărcare 
Capacitate de 
încărcare 

Raportări 
proiect Site 
primărie 
Raporte anuale 
Mass media 

2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 
Mediul privat 
Operatori 
servicii 

OSTR 2 Dezvoltarea economică durabilă a comunei, prin creșterea competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și 
digitalizare și colaborare între întreprinderile din zonă 

OS 2.1 Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a întreprinderilor din localitate prin creșterea competitivității tehnologice și dezvoltarea 



 
 

69 
 

ecosistemului antreprenorial local 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție • Surse posibile de 

finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de verificare Termen Responsabil 

3 2.1.1 
Îmbunătățirea 
competitivității 
întreprinderilor 
din zonă – a 
capacităților 
tehnice, 
industriale și 
organizaționale 
pentru 
dezvoltarea de 
produse și servicii 
inclusiv economie 
circulară și 
internaționalizare 

2.1.1.1 Investiții 
pentru creșterea 
nivelului tehologic, 
inovare si 
digitalizarea în IMM-
urile performante 

• Programe 
guvernamentale 

• POR  

• Ministerul 
Economiei&IMM 

• Instrumente 
financiare – 
credite / garanții 
bancare 

• Alte surse 

Număr de 
întreprinderi 
active  
Indicatori 
economici ai 
întreprinderilor 
– cifră de 
afaceri, rată de 
profit, număr 
de angajați 
Valoarea 
serviciilor, 
produselor și 
aplicațiilor 
digitale 
dezvoltate 
pentru 
întreprinderi 

INS  
DJS  
ONRC  
Registrul 
Comerțului 
Rapoarte ADR 

2021 - 
2028  

Mediul de 
afaceri  
UAT Valea 
Argovei 
Parc 
Industrial 
Bănci 
comerciale și 
cooperatiste  

  2.1.1.2 Sprijin pentru 
crearea și 
dezvoltarea de start-
up-uri și spin-off-uri 
în domeniile de 
specializare 
inteligentă 

• Programe 
guvernamentale 

• POR  

• Alte surse 

Număr de 
întreprinderi 
active  
Indicatori 
economici ai 
întreprinderilor 
cifră de afaceri, 
rată de profit, 
număr de 
angajați 

INS  
DJS  
ONRC  
Registrul 
Comerțului 
Rapoarte ADR 

2021 - 
2028  

Mediul de 
afaceri  
UAT Valea 
Argovei 
Parc 
Industrial  

  2.1.1.3 Certificarea și • Programe Număr de INS  2021 - Mediul de 
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omologarea 
produselor și 
serviciilor 
întreprinderilor din 
zonă 

guvernamentale 

• POR  

• Ministerul 
Economiei&IMM 

• Instrumente 
financiare – 
credite / garanții 
bancareAlte 
surse 

produse/servici
i Valoarea 
serviciilor, 
produselor și 
aplicațiilor 
digitale 
dezvoltate 
pentru 
întreprinderi 

DJS  
ONRC  
Registrul  
Comerțului 
Rapoarte ADR 

2028  afaceri  
UAT Valea 
Argovei 
Parc 
Industrial  

 2.1.2 Dezvoltarea 
Ecosistemului 
antreprenorial de 
inovare din 
comuna prin 
clustere și 
rețelele de afaceri 
în domeniile de 
specializare 
inteligentă ale 
regiunii, inclusiv 
pentru 
dezvoltarea 
colaborării 
interregionale, 
internaționale și 
intersectoriale 

2.1.2.1 Înființarea / 
dezvoltarea unui 
incubator / 
accelerator de 
afaceri 

• Programe 
guvernamentale 

• POR  

• Ministerul 
Economiei&IMM 

• Alte surse 

IMM-uri care 
utilizează 
servicii 
incubator / 
parc 

Rapoarte ADR 2021 - 
2028  

UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași 
Asociații 
locale de 
întreprinderi 

 2.1.3 Dezvoltarea 
unui  parcului 
industrial cu 
posibilitatea de a 
acorda granturi 
companiilor 

2.1.3.1 Parc 
industrial Valea 
Argovei 

Programe 
guvernamentale 
POR  
Ministerul 
Economiei&IMM  
Alte surse 

Număr de 
clustere la care 
participă 
întreprinderile 
din zonă  
Număr de 

Rapoarte ADR 2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași 
ADR Sud 
Muntenia 
Asociații 
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localizate în 
cadrul acestei 
structuri de 
afaceri 

întreprinderi 
care participă 
la clustere 

locale de 
întreprinder 

 2.1.4 Dezvoltarea 
cercetării-
dezvoltării în 
întreprinderile din 
zonă prin 
colaborare cu 
universități – 
centre de 
cercetare din țară 
și din străinătate 

2.1.4.1 Centru 
cercetare 

Programe 
guvernamentale 
POR  
Ministerul 
Economiei&IMM  
Alte surse 

Număr 
întreprinderi 
care 
cooperează cu 
instituții de 
cercetare 
Întreprinderi 
care 
beneficiază de 
sprijin prin 
granturi pentru 
cercetare - 
inovare 

Rapoarte ADR  UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași 
ADR Sud 
Muntenia 
Asociații 
locale de 
întreprinderi 

OS 2. 2 Dezvoltarea turismului zonal 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

4. 2.2.1 Stimularea 
investițiilor în 
dezvoltarea 
capacităților de 
organizare 
evenimente de 
afaceri – târguri, 
expoziții, 
conferințe 

2.2.1.1. Centru 
evenimente 

• Programe 
guvernamentale 
POR  

• Ministerul Alte 
surse 

• Număr 
capacită
ți  

• Număr 
evenime
nte de 
afaceri 

• Târguri, 
expoziții, 
conferin
ț 

INS 
Ministerul 
Turismului 

2025 Mediul de 
afaceri 
UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași 

 2.2.2 Amenajare 2.2.2.1.Stimularea Programe • Număr INS 2025 Mediul de 
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unități de cazare pensiunilor/unităților 
de cazare din zonă 

guvernamentale POR  
Ministerul  
Alte surse 

capacită
ți  

• Număr 
evenime
nte de 
afaceri 

• Târguri, 
expoziții, 
conferin
ț 

Ministerul 
Turismului 

afaceri 
UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași 

OSTR 3 Consolidarea avantajului teritorial 

OS 3.1:Dezvoltarea mobilității inter-comunale durabile și conectivității rurale deservite 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

6 3.1.1 Dezvoltarea 
mobilității rurale 

3.1.1.2 Studiu de 
mobilitate între 
Călărași și zonele 
adiacente (deplasare 
elevi, angajati, în 
scop de afaceri)- care 
să prevadă și ieșirea 
la autostadă 

Buget local  
PODDMobilitate  
Alte surse 

Ieșire la 
autostradă 

Raportări 
proiect Site 
primărie 
Raporte anuale 
Mass media 

2021-2024 UAT Valea 
Argovei 
Operatori 
servici 

  3.1.1.3 Servicii de 
transport public auto 
accesibile între 
comuna Valea 
Argovei și zonele 
rurale/urbane 
adiacante, inclusiv 
transport școlar 

Buget local  
Surse private 
PODD  
Mobilitate  
Alte surse publice 

Timp și cost de 
călătorie din 
Valea Argovei 
în toate 
comunele 
deservite 

Site primărie  
Raporte anuale  
Mass media 

Permanent Operatori 

OS 3.2:Sprijinirea parteneriatelor / colaborării cu zonele rurale/urbane adiacente în vederea asigurării aprovizionării populației urbane cu 
produse locale proaspete și valorificării produselor agricole locale – piețe de producători locali 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de Surse de verificare Termen Responsabil 
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realizare 
7 3.2.1 Asigurarea 

aprovizionării 
populației urbane 
cu produse locale 
proaspete prin 
valorificarea 
produselor 
agricole ale 
zonelor rurale 
adiacente – 
creșterea 
ponderii 
produselor locale 
în oferta / 
volumul 
vânzărilor de 
produse agro-
alimentare 

3.2.1.1 Modernizarea 
dotării cu 
echipamente și 
managementului 
circuitelor agro-
alimentare - piețe, 
depozite - 
promovând circuite 
scurte de produse 
locale proaspete și 
implicarea 
fermierilor din zonele 
rurale adiacente (de 
la fermă la furculiță) 

Buget loca 
PNDR 
POR  
Alte surse 

Număr de 
fermieri care 
aprovizionează 
regulat 
populația 
municipiului 
Călărși Volumul 
de produse 
agro-
alimentare 
locale vândute 
pe piață / în 
magazinele 
locale 
Ponderea 
produselor 
locale în oferta 
/ volumul 
vânzărilor de 
produse agro-
alimentar 

Rapoarte Situații 
ale pieței agro-
alimentare, ale 
comercianților 
de produse 
agro-alimentare 
proaspete 

2021-2024 UAT Valea 
Argovei 
UAT-uri  
Mediu afaceri 
Operatori 
servici 

OS 3.3: Consolidarea asocierilor actuale cu localitățile din zona adiacentă și crearea de asocieri noi pentru servicii sociale, de îngrijiri la 
domiciliu, servicii medicale, învățământ profesional, programe pentru tineri, susținere IMM-uri 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

8 3.3.1 Dezvoltarea 
serviciilor sociale, 
de îngrijiri la 
domiciliu la 
nivelul zonei 

3.3.1.1. Dezvoltarea 
unor servicii sociale 
specializate în 
răspuns la nevoile 
din comunitate / în 
concordanță / pe 
baza rezultatelor 

Buget local  
POCU  
POR  
POS  
Surse private – 
furnizori de servicii 
sociale privați, sponsori  

Număr de 
persoane – 
beneficiari care 
beneficiază de 
servicii  
Gradul de 
acoperire cu 

Rapoarte ale 
serviciilor 
sociale, AJPIS 
Evaluări 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate și a 

2022 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 
 
Furnizori de 
servicii 
sociale publici 
și privați  
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evaluării periodice a 
nevoilor în 
parteneriat cu 
furnizori de servicii 
sociale acreditați – 
ex. servicii de îngrijire 
/ reabilitare de zi 
destinate copiilor cu 
dizabilități (fie în 
centre, fie mobile) pe 
tip de dizabilitate, 
servicii de 
îmbătrânire activă 
penru vârstnic 

Alte surse servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistenței 
sociale 

satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului public 
social 

APL 
partenere din 
zonă 

  3.3.1.2. Dezvoltarea 
unui serviciu îngrijire 
vârstnici la domiciliu 

Buget local  
POCU  
POR  
POS  
Surse private – 
furnizori de servicii 
sociale privați, sponsori  
Alte surse 

Număr de 
persoane – 
beneficiari care 
beneficiază de 
servicii Gradul 
de acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistenței 
sociale 

INS Rapoarte ale 
serviciilor 
sociale, AJPIS 
Evaluări 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate și a 
satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului public 
social 

2022 - 
2027  

UAT-uri din 
zonă Furnizori 
de servicii 
sociale 
acreditați 
Casa de 
Ajutor 
Reciproc 
pentru 
Pensionari 
DGASPC 

 3.3.2 Participarea 
la / susținerea în 
zonă a 
programelor de 
dezvoltare rurală, 
a creșterii 

3.3.2.1. (9) 
Participarea / 
sprijinirea Grupurilor 
de acțiune Leader din 
zona de influență  

PNDR Surse proprii – 
bugete locale  

Număr de 
acțiuni 
GAL/Leader la 
care participă  

Rapoarte GAL-
uri 

2021-2026  UAT-uri din 
zonă GAL-uri 
din 
zonă/GAL-ul 
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capacității 
administrațiilor 
locale de a 
colabora –a 
dezvolta proiecte 
în parteneriat 

OSTR 4 Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea oportunităților de ocupare de calitate și îmbunătățirea calității vieții pentru 
locuitorii comunei Valea Argovei 

OS 4.1: Creșterea ratei de ocupare și oportunităților de ocupare de calitate pentru toți locuitorii comunei Valea Argovei 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

9 4.1.1 Creșterea 
gradului de 
ocupare a 
grupurilor 
vulnerabile ex. 
tineri NEETs, 
persoane cu 
dizabilități, 
șomeri / persoane 
inactive de lungă 
durată, lucrători 
vârstnici 

4.1.1.1. (1) 
Dezvoltarea unor 
întreprinderi sociale 
și întreprinderi 
sociale de inserție 
pentru a asigura 
inserția socio-
profesională a 
grupurilor 
defavorizate într-un 
mod economic și 
financiar sustenabil – 
ex. Ferma socială, 
servicii de 
gospodărire 
comunală cu 
integrarea activă a 
beneficiarilor de 
VMG 

Buget local  
POCU  
POR  
POS  
Surse private – 
furnizori de servicii 
sociale privați, sponsori  
Alte surse 

Număr 
întreprinderi 
sociale  
Număr de 
persoane – 
beneficiari care 
beneficiază de 
servicii 

INS  
Rapoarte ale 
serviciilor 
sociale  
Site Media 

permanent  UAT Valea 
Argovei CJ 
Dâmbovița 
Furnizori de 
servicii 
sociale 
acreditați 
Furnizori 
servicii 

  4.1.1.2 Promovarea 
achizițiilor sociale la 
toate instituțiile 

Buget local 
POCU  
POR  

Număr 
campanii 
Număr 

INS  
Rapoarte ale 
serviciilor 

permanent  Instituții 
publice 
 UAT Valea 
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publice din localitate 
– clauze sociale, 
contracte rezervate 
care pot duce la 
integrarea în muncă 
și socială a 
grupurilodefavorizate 
din localitate – 
Primăria Valea 
Argovei lider – 
inițiator al unei 
campanii locale / 
grup de lucru local al 
instituțiilor publice 
din localitate de 
achiziții publice 
sociale 

POS 
Alte surse 

beneficiari 
Număr achiziții 
sociale  
Valoare achiziții 
sociale 

sociale  
Site Media 

Argovei 
Furnizori 
servicii  

  4.1.1.3. 
Accesibilizarea 
tuturor clădirilor 
publice / instituții 
publice 

Buget local  
Bugete proprii  

Număr de 
imobile 
accesibilizate  

Rapoarte 
instituții 
Rapoarte 
Inspecția de stat 
în Construcții  

2024  UAT Valea 
Argovei 
CJ Călărași  
Instituții 
publice din 
localitate 

OS 4.2: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile și performante, capabile să facă față mai bine 
provocărilor actuale 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

10  4.2.1 
Îmbunătățirea 
stării de sănătate 
a populației prin 
servicii de 
sănătate 

4.2.1.1. Creșterea 
numărului de 
specialiști la nivel 
local 

Bugetul local  
Fonduri europene 
Program Operațional 
de Sănătate 

Nr. medici 
specialisti la 
mia de locuitori 

INS / DJS 
Rapoarte de 
activitate 
dispensar 

2021-2017 UAT Valea 
Argovei 
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accesibile și 
performante, 
capabile să facă 
față mai bine 
provocărilor 
actuale 

  4.2.1.2. Investiții 
publice în 
îmbunătățirea / 
aducerea la 
standardele 
naționale cele mai 
înalte ale clădirilor 
(construcție/ 
extindere/ 
modernizare spații 
medicale locale) si 
dotări 

Bugetul local 
 Fonduri europene 
Program Operațional 
de Sănătate  
Alte surse 

 Ponderea 
pacientilor 
tratați la nivel 
local 

INS / DJS 
Rapoarte de 
activitate 
dispensar local 

2021-2017 UAT Valea 
Argovei 

 4.2.2.Dezvoltarea 
serviciilor pentru 
vârstnici și 
bolnavi cronici 

4.2.2.1 Dezvoltarea 
unui serviciu de 
îngrijire paliativă/ de 
îngrijire pe termen 
lung- pentru varstnici 
sau bolnavi cronici, 
persoane cu 
dizabilitati 
imobilizate public, 
privat sau în 
parteneriat-public-
privat (de. Ex in 
colaborare/co-
finantare cu 

Bugetul local 
Fonduri europene 
Program Operațional 
de Sănătate  
Alte surse 

Număr de 
vârstnici și 
bolnavi croncii 
deserviți 

INS / DJS  
Rapoarte de 
activitate 
dispensar 

2021-2027 UAT Valea 
Argovei 
Furnizori 
publici sau 
privati de 
servicii de 
ingrijiri la 
domiciliu 
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organizatii ale 
varstnicilor /case de 
ajutor reciproc ale 
pensionarilor CARP) 

OS 4.3 Creșterea gradului de bunăstare generală, inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile, printr-o rețea de servicii sociale bazate pe 
comunitate și pe parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

11 4.3.1 Dezvoltarea 
asistenței 
stomatologice 
pentru copii și 
tineri în sistemul 
de învățămân 

4.3.1.1 Cabinete 
stomatologice în școli 

Bugetul local  
Fonduri europene 
Program Operațional 
de Sănătate  
Bugetul asigurărilor de 
sănătate  
Alte surse 

Număr de copii 
care 
beneficiază de 
servicii 
stomatologice 

Rapoarte 
instituții de 
învățământ 

2027 UAT Valea 
Argovei 
Instituțiile de 
învățământ 
Casa 
Județeană de 
Asigurări de 
Sănătate 
Colegiul 
medicilor 

 4.3.2 Promovarea 
unui stil de viață 
sănătos 

4.3.2 Dezvoltarea 
facilitatilor necesare 
sportului ( sporturi 
de masa de masa – 
terenuri de sport in 
aer liber) 

Bugetul local  
Fonduri europene 
Program Operațional 
de Sănătate  
Alte surse 

Numar de copii 
si tineri care 
beneficiaza de 
activitati de 
spor 

Rapoarte de 
activitate 
instituții 
publice/ clubur 

Permanent Consiliul Local 
– Primaria 
Clubul 
Copiilor 
Institutiile de 
invatamant 

 4.3.3 Dezvoltarea 
unei rețele de 
servicii sociale 
eficiente și 
eficace, 
acreditate și 
licențiate, ca 
răspuns la nevoile 
din comunitate, în 

4.4.1.1 Evaluarea 
periodică a nevoilor 
de servicii sociale din 
comunitate și din 
zonele rurale 
adiacente deservite 
și realizarea unei 
strategii specifice 

Buget local  
POCU  
POR P 
OS  
Surse private furnizori 
de servicii sociale 
privați, sponsori  
Alte surse 

Număr de 
persoane – 
beneficiari care 
beneficiază de 
servicii Gradul 
de acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 

INS  
Rapoarte ale 
serviciilor 
sociale 
Evaluări 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate și a 
satisfacției 

Anual UAT Valea 
Argovei 
Furnizori de 
servicii 
sociale 
publici și 
privați APL 
partenere din 
zonă 
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parteneriat cu 
furnizori de 
servicii sociale 
acreditați 

beneficiari cf. 
Legii asistenței 
sociale 
 

beneficiarilor 
serviciului public 
social 

 4.3.4 Dezvoltarea 
unor servicii 
sociale 
specializate 
pentru copiii și 
tinerii vulnerabili 
/ defavorizati în 
parteneriat cu 
instituțiile de 
învățământ (ex- 
centru de zi / 
servicii suport 
material pentru 
copii prescolari si 
scolari 

4.4.2.3 Dezvoltarea 
unor servicii sociale 
specializate pentru 
copiii și tinerii 
vulnerabili / 
defavorizati în 
parteneriat cu 
instituțiile de 
învățământ (ex- 
centru de zi / servicii 
suport material 
pentru copii 
prescolari si scolari 
defavorizati, servicii 
suport pentru copii 
cu parinti plecati in 
strainatate, servicii 
suport pentru mame 
adolescnte) 

Buget local POCU  
POR  
POS  
Surse private – 
furnizori de servicii 
sociale privati, sponsori 
Alte surse 

Numar de copii 
prescolari si 
scolari 
defavorizati 
Număr de copii 
cu parinti 
plecati in 
strainate 
Număr de 
mame 
adolescente ca 
Gradul de 
acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistentei 
sociale  

INS  
Rapoarte ale 
serviciilor 
sociale  
Evaluari 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate și a 
satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului 

2022-2027 UAT Valea 
Argovei 
Furnizori de 
servicii 
sociale publici 
si privati APL 
partenere din 
zona 

OS 4.4:Creșterea nivelului de educație si formare profesională a populației comunei odată cu creșterea ratei de participare la toate nivelele 
de învățământ și îmbunătățirea ofertei de formare 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

12 4.4.1 Educație și 
formare 
profesională 
modernă, 
atractivă, 
adecvată erei 

4.4.1.1 Asigurarea 
logisticii instituțiilor 
din sistemul 
educațional / elevilor 
pentru asigurarea 
funcționării 

Buget local  
POR  
POCU  
Alte surse 

Rata de 
cuprindere / 
participare a 
copiilor/elevilor 
în grădinițe/ 
școli / licee cu 

Rapoarte 
publice școli/IS 
Site-uri 
autorități 
/instituții 

Permanent Conducerile 
școlilor  
APL  
CJ IS 
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digitale și 
tranziției verzi 

digitalizării / pentru 
aplicarea de metode 
digitale de învățare 

condiții de 
funcționare 
îmbunătățite 

  4.4.1.2 Amenajare 
spatii verzi si de 
joaca la gradinițe 

Buget local  
POR  
Alte surse 

Număr spații 
verzi și de joacă 
Nr benedficiari 

Rapoarte 
publice școli/IS 
Site-uri 
autorități 
/instituți 

Conduceril
e 
grădinițelor 
APL CJ IS 

Conducerile 
grădinițelor 
APL  
CJ  
IS 

 4.4.2 Creșterea 
capacității de 
școlarizare în 
învățământul 
anteprescolar 

4.4.2.1. Creșterea 
capacității de 
școlarizare în 
învățământul 
antepreșcolar 

Bugete proprii UAT/CJ 
POR 
PNDR 
POCU  
Alte surse publice / 
private 

Numar de copii 
in crese 

Rapoarte 
publice creșe / 
IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții Portal 
date deschise 

Permanent Conducerile 
creșelor CJ 
Consiliu 
localIS 

 4.4.3 Creșterea 
ratei de 
participare – 
scăderea 
absenteismului / 
abandonului 
școlar al copiilor 
din comuna 

4.4.3.1. Programe de 
tip after-school 
școala după școală, 
centre de zi pentru 
copi 

Bugete proprii UAT/CJ 
POR  
PNDR  
POEO- FSE  
Alte surse publice / 

Număr de 
locuri generate 
de Programe 
de tip after-
school școala 
după școală, 
centre de zi în 
zonele urbane 
defavorizate 
Numărul anual 
al copiilor care 
utilizează 
infrastructurile 
/ facilitățile 
pentru 
îngrijirea 
copiilor ce 

Rapoarte 
publice creșe / 
IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții Portal 
date deschise 

Permanent Conducerile 
creșelor CJ 
Consiliu 
localIS 
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beneficiază de 
sprijin 

 4.4.4 Asigurarea 
condițiilor 
materiale 
necesare copiilor 
extrem de 
marginalizati 
pentru 
frecventarea 
învățământului de 
masă 

4.4.4.1. Serviciu de 
consiliere si suport/ 
Centru de zi copii cu 
parintii plecati in 
strainatate – consilier 

Bugete proprii UAT/CJ 
Alte surse 
publice/private 

Numărul anual 
al copiilor care 
beneficiaza de 
sprijin 

Rapoarte 
conducere școli/ 
IS Site-uri 
autorități / 
instituții 

Permanent  CJ / DGASPC 
Consiliu local/ 
Conducerile 
școlilor 

  4.4.4.2. Asigurarea 
de sprijin pentru 
copiii defavorizați din 
învățământul 
preșcolar și general - 
ajutoare materiale/ 
financiare pentru 
bunuri de strictă 
necesitate necesare  
frecventării școlii 
rechizite, 
îmbrăcăminte, etc. 

Surse proprii  
POEO 

Număr 
programe 
Număr 
beneficiari 

Rapoarte 
conducere școli 
/ IS Site-uri 
autorități / 
instituții 

Permanent Instituții de 
cultură și 
educație 
județene 
Clubul 
Copiilor, Casa 
de cultura 
Școli, licee 
ONG-uri, 
organizații ale 
economiei 
sociale – Case 
de ajutor 
reciproc, 
bănci 
cooperatiste 

 4.4.5 Dezvoltarea 
abilităților de 
viață cheie ale 
populației 

4.4.5.1. Programe de 
educație / dezvoltare 
abilități adulți și copii 
tineri în domenii 

Surse proprii  
POEO 

Număr 
programe 
Număr 
beneficiari 

Rapoarte 
conducere școli 
/ IS Site-uri 
autorități / 

Permanent Instituții de 
cultură și 
educație 
județene 
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cheie (Ex – digital, 
educație financiară și 
antreprenorială, 
educație sanitară și 
de mediu, , educatie 
pentru stil de viata 
sanatos – hrana 
sanatoasa, sport, 
educatie sexuala a 
adolescentilor la risc) 

instituții Clubul 
Copiilor, Casa 
de cultura 
Școli, licee 
ONG-uri, 
organizații ale 
economiei 
sociale – Case 
de ajutor 
reciproc, 
bănci 
cooperatiste 

Obiectiv specific 4.5: Îmbunătățirea promovării culturii și dezvoltării patrimoniului cultural 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

13 4.5.1 Promovarea 
culturii și 
patrimoniului 
cultura 

4.5.1.1 Desfășurarea 
de evenimente 
cultural artistice (Ex. 
Zilele Comunei, etc) 

Buget local 
Alte surse 

Nr. evenimente 
Nr. beneficiari 

Rapoarte ale 
proiectelor 
implementate 
Site primărie 
Mass media 

2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 
Operatori 
servicii 

  4.5.1.1 Sprijinirea și 
promovarea 
meșteșugurilor locale 

Buget local 
Alte surse 

Nr. 
meșteșuguri 
Nr. beneficiari 

Rapoarte ale 
proiectelor 
implementate 
Site primărie 
Mass media 

2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 
Operatori 
servicii 

Obiectiv specific 4.6: Dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a timpului liber 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

14 4.6.1 Construire 
infrastructură de 
petrecere a 
tipului liber 

4.6.1.1 Construire 
Amfiteatru în aer 
liber/Construire 
/amenajare 
parc,/construire/ame

Buget local POR Alte 
surse 

Nr unitati de 
petrecere a 
timpului liber 
construite 

Rapoarte ale 
proiectelor 
implementate 
Site primărie 
Mass medi 

2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 
Operatori 
servicii 
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najare camin cultural 

OSTR 5 Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului la nivelul comunei 

OS 5.1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

15 5.1.1 Reabilitarea 
termică a 
cladirilor 

5.1.1.2. Reabilitare 
termică a clădirilor 
aparținând 
instituțiilor publice 

Buget local PODD 
Energie 
POR 
Alte surse 

Consum final 
de energie  
Emisii de gaze 
cu efect de seră 
reduse  
Număr 
beneficiar 

Rapoarte ale 
proiectelor 
implementate 
Site 
primărieMass 
media 

2021 - 
2028 

UAT Valea 
Argovei 

 5.1.2 
Conștietizarea 
publicului cu 
privire la 
reducerea 
emisiilor de gaze 
cu efect de seră 

5.1.2.1 Campanii de 
conștientizare a 
populației cu privire 
la cauzele și efectele 
schimbărilor 
climatice 

Buget local  
PODD 
Alte surse de finanțare 
publice sau private 

Număr 
debeneficiari 
Emisii de gaze 
cu efect de seră 
reduse 

Raportări 
proiecte 
Site-uri Mass 
media 

2021 - 
2028 

Școli UAT 
Valea Argovei 
ONG-uri 
locale 

OS 5.2:Îmbunătățirea calității mediului în comuna Valea Argovei 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

16 5.2.1 Dezvoltarea 
sistemului de 
monitorizare a 
calității aerului 

5.2.1.1. Înființarea de 
puncte de 
monitorizare a 
calității aerului în 
comuna Valea 
Argovei 

PODD  
Buget național 

Număr de 
puncte de 
monitorizare în 
comuna Valea 
Argovei 
Calitatea 
aerului 

Rapoarte 
proiecte  
Site primărie 
Site Consiliul 
Județean Mass 
media 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 

 5.2.2 
Monitorizare 
calitate apă 
potabilă 

5.2.2.1 Capacități noi 
de monitorizare a 
calității apei potabile 

PODD 
Buget național 

Număr de 
capacități noi 
Calitatea apei 
potabile 

Site primărie 
Site CJ 
Mass media 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 
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 5.2.3 
Îmbunătățirea 
sistemului de 
colectare 
separată a 
deșeurilor 

5.2.3.1 Înființare 
centru de colectare 
deșeuri inerte și 
voluminoase și stație 
de sortare și 
concasare 

PODD  
Buget local  
Buget național 

Cantitatea de 
deșeuri 
colectate (mii 
tone)  
Cantitate 
deșeuri sortate 
și procesate 
(mii tone) 

Rapoarte 
proiecte 
implementate  
Site primărie 
Mass media 
Rețele sociale 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 

  5.2.3.2 Centru de 
colectare și 
procesare 
(compostare) deșeuri 
din material vegetal 

PODD  
Buget local  
Buget național 

Cantitatea de 
deșeuri 
colectate (mii 
tone)  
Cantitate 
deșeuri sortate 
și procesate 
(mii tone) 

Rapoarte 
proiecte 
implementate  
Site primărie 
Mass media 
Rețele sociale 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 

  5.2.3.3 Campanii de 
conștientizare la 
nivel local 

PODD  
Buget local  
Buget național 

Cantitatea de 
deșeuri 
colectate (mii 
tone)  
Cantitate 
deșeuri sortate 
și procesate 
(mii tone) 

Rapoarte 
proiecte 
implementate  
Site primărie 
Mass media 
Rețele sociale 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 

OSTR 6 Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Valea Argovei 

OS 6.1:Dezvoltare infrastructură necesară funcționării instituțiilor publice 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

17. 6.1.1 Construirea 
și dotarea unui 
nou sediupentru 
Primăria 

6.1.1.1. Construire 
sediu nou eficient din 
punct de vedere 
energetic și dotat cu 
sisteme de 

PODD Energie  
Buget local 
Alte surse 

Construcție 
eficientă 
energetic 

Rapoarte 
proiect 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 
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producerea energiei 
din surse 
regenerabile 

  6.1.1.2. Dotarea 
noului sediu cu 
mobilier și 
echipamente 
eficiente energetic 

PODD Energie  
Buget local 
Alte surse 

Cantități 
Performanțe 
energetice 
pentru 
echipament 

Rapoarte 
proiect 

2021 - 
2027 

UAT Valea 
Argovei 

 
 

 6.1.1.3. Conectarea 
la rețelele necesare 
(iluminat, 
electricitate, gaze, 
apă, canalizare, 
internet etc.) 

Buget local  
Alte surse 

Cantități 
Performanțe 

Site primărie 
Mass media 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

 6.1.2 Digitalizarea 
instituțiilor 
publice 

6.1.2.1 Sisteme 
integrate de 
management al 
documentelor 

POR  
Buget local  
Alte surse 

Grad de 
digitalizare 

Rapoarte 
proiect Site 
primărie Mass 
medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

  6.1.2.1 Digitalizare 
evenimente de viață 
(naștere, căsătorie 
etc.) 

POR  
Buget local  
Alte surse 

Nr evenimente 
digitalizate 

Rapoarte 
proiect Site 
primărie Mass 
medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

  6.1.2.4. Înființare 
Birou Unic pentru 
cetățeni 

POR  
Buget local  
Alte surse 

Nr epersoane 
deservite 

Rapoarte 
proiect Site 
primărie Mass 
medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

OS 6.2:Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice 
Nr. Crt Măsura Tip de Intervenție Surse posibile de finanțare Indicatori de 

realizare 
Surse de verificare Termen Responsabil 

18. 6.2.1 
Perfecționarea 
personalului din 
administrația 

6.2.1.1 Cursuri de 
formare și 
perfecționare 
profesională 

Diverse fonduri 
europene  
Buget local 
Alte surse 

Număr de 
cursanți Tipuri 
de cursuri 

Rapoarte 
proiect Site 
primărie Mass 
medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 
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publică locală 

  6.2.1.2. Simplificarea 
procedurilor și 
reducerea birocrației 

Diverse fonduri 
europene  
Buget local 
Alte surse 

Nr. baze de 
date Nr. 
informații Nr. 
beneficiari 

Rapoarte 
proiect  
Raportul anual 
al primarului 
Site primărie 
Mass medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

OS 6.3: Dezvoltarea parteneriatelor cu alte entități publice și private 

19 6. 3.1 Dezvoltarea 
de parteneriate 

6.3.1.1. Dezvoltarea 
de parteneriate cu 
alte instituții publice 
(CJ, UAT-uri etc.) 

Buget local 
Alte surse 

Numar parteneriate Rapoarte 
proiect  
Raportul anual 
al primarului 
Site primărie 
Mass medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

  6.3.1.2. Dezvoltarea 
de parteneriate cu 
mediul de afaceri 

Buget local 
Alte surse 

Numar parteneriate Rapoarte 
proiect  
Raportul anual 
al primarului 
Site primărie 
Mass medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 

  6.3.1.3. Dezvoltarea 
de parteneriate cu 
ONG-uri, media, etc. 

Buget local 
Alte surse 

Numar parteneriate Rapoarte 
proiect  
Raportul anual 
al primarului 
Site primărie 
Mass medi 

2024 - 
2025 

UAT Valea 
Argovei 
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6.2 Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a strategiei 

Etapele managementului strategic reprezintă sistemul complex de realizare a proiectelor, 

programelor și acțiunilor prevăzute în strategie și de colectare și raportare a informațiilor 

asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora asupra dezvoltării 

comunității. Implementarea strategiei reprezintă etapa de acţiune şi afectează deopotrivă 

managerii de la toate nivelurile, de la managementul de vârf, până la nivelul fiecărui 

departament operativ, precum şi personalul, în sensul că fiecare dintre ei trebuie să-şi execute 

partea ce le revine din planul strategic. Conducerea UAT Valea Argovei are responsabilități în 

coordonarea strategică a procesului de implementare a strategiei. Responsabilii nominalizați în 

Planul de măsuri de dezvoltare locală a comunei Valea Argovei 2021 - 2028 au responsabilități 

în coordonarea operațională a implementării planului. Persoanele responsabile din cadrul UAT 

Valea Argovei și din partea celorlalte părți interesate nominalizate în planul de măsuri vor 

comunica în permanență angajaţilor, părților interesate și comunității din Valea Argovei stadiul 

implementării măsurilor prioritare din plan (prin mijloacele specifice utilizate – şedinţe 

operative, sistem intranet, buletine informative, rețele sociale, comunicate de presă, afişe etc.). 

Monitorizarea, evaluarea implementării strategiei şi revizuirea strategiei sunt activităţi pe care 

managementul trebuie să le realizeze, deoarece nici formularea strategiei şi nici implementarea 

acesteia nu sunt definitive. Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a 

informațiilor, cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către UAT Valea 

Argovei și alte părți interesate, asigurând transparenţă în luarea deciziei şi furnizând o bază 

pentru viitoarele acţiuni de evaluare, presupunând resurse considerabile alocate (sisteme de 

colectare, prelucrare şi raportare) şi o pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și 

calitativi, corelat cu potenţialele surse de colectare / producere a acestora). Monitorizarea 

implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete, urmărește realizarea obiectivelor în 

contextul acțiunilor / activităților propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, 

respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale 

pe proiecte și performanțele echipelor de implementare. Scopul monitorizării și evaluării 

implementării strategiei constă în evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul 
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alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor implementate. Modalitatea de 

colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care monitorizarea activează 

ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau arii care au nevoie de 

evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, 

pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în 

cazul apariţiei unor eventuale probleme.  

Este recomandabil să se desfășoare o monitorizare continuă pentru a susţine procesul de fixare 

a obiectivelor şi pentru a se da posibilitatea ajustării unor aspecte ale planului de măsuri. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care 

monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau 

arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de 

dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea 

acţiona rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale probleme. Monitorizarea va avea ca 

rezultate rapoarte de progres semestriale / anuale pe baza indicatorilor cantitativi / calitativi 

prevăzuți în planul de măsuri, ținându-se cont și de sursele de verificare ale acestora. Evaluarea 

strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de caracteristicile 

comunității și va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor / măsurilor propuse, cât și 

procentul în care au fost atinse obiectivele generale / specifice. Este recomandabil ca Planul de 

măsuri 2021 - 2028 să fie actualizat / revizuit la trei ani printr-un proces participativ care să 

asigure atât înțelegerea importanței unei abordări integrate bazate pe cooperare la nivelul 

comunei Valea Argovei, cât și suportul și implicarea părților interesate pentru implementarea 

cu succes a strategiei. 

 

 

 

 

 

 


