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PREZENTAREA STRATEGIEI „EUROPA 2021-2017”
Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice și
sociale și a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei.
Obiective de politică UE
În perioada 2021-2027, investițiile în dezvoltare regional la nivel European se vor axa pe
următoarele obiective:


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

întreprinderilor mici și mijlocii
Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va
presupune dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin
crearea unor sisteme atractive de inovare (de ex. Sisteme SMART în Sanatate) și adaptarea
tehnologiilor avansate pentru crearea unui sistem antreprenorial solid.
Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritatile anunță că se dorește și în perioada
următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora pentru internaționalizare
și pentru investiții în noi tehnologii.
Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și
autorităților statului.
În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor
competențele pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv
organizarea de stagii de pregătire practică, formare pentru implementarea standardului - sistem de
Management a Inovării în companii. Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale
actorilor implicați în implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă.


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

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm
promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea
energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în
afara TEN-E (Rețele Transeuropene de Energie).
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Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza apei
sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează adaptarea la
schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează
gestionarea sustenabilă a apei.
Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investitii pentru extinderea
si îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și
reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri.
Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi și
prin reducerea poluării.


O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale

O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi
destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea unei
rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală.
Totodată, se vor avea în vedere si investițiile în infrastructură de bandă largă, de foarte mare
capacitate, de tip Broadband.


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
Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale,
adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în
domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și prin
sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care
vor îmbunătăți calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme
de educație și formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv,
menționăm investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrarii
socioeconomice a comunităților marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii de calitate,
pentru abordarea problemei deprivării materiale și pentru a investi în locuințe, în asistență medicală
și în infrastructura de îngrijire pe termen lung.



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

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
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Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții în
turism, investiții în infrastructură din domeniul cultural, investiții în patrimoniul cultural, investiții
pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice.
În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a
dezvoltării regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex: PIB-ul
pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut
de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru o adaptare reală a
intervențiilor la nevoile și specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul
autorităților locale.
Pentru obiectivele 1 și 2 Statele Membre vor aloca 65 % – 85 % din resursele FEDR și ale
Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. În cazul României, 35%
din resursele totale vor fi alocate pentru obiectivul de politică 1 și cel puțin 30% pentru obiectivul de
politică 2.
Pentru

detalii,

vă

invităm

să

accesați

pagina

de

internet

a

Comisiei

Europene: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/

Atingerea celor 5 obiective prevazute sau stabilita masurile ce vor fi luate:
1.

O ABORDARE MAI PERSONALIZATĂ A DEZVOLTĂRII REGIONALE

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut
de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine
realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.
Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a
politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program
de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea
Inițiativa urbană europeană.
2.

SIMPLIFICARE: REGULI MAI SCURTE, MAI PUȚINE ȘI MAI CLARE

Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai
puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate
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în materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent
7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia
propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încredere în
sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea
verificărilor.
3.

UN CADRU MAI FLEXIBIL

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător de
flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va
determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de
finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente
recomandări specifice fiecărei țări. În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul
programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează
mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural.
4.

O LEGĂTURĂ MAI STRÂNSĂ CU SEMESTRUL EUROPEAN ȘI CU GUVERNANȚA

ECONOMICĂ A UNIUNII
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, în care
întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate și coordonare cu Programul
de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. În perioada bugetară, recomandările specifice
fiecărei țări (RST) formulate în contextul semestrului european vor fi luate în considerare de două ori:
la început, pentru conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării
intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de muncă,
noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor
va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară.
5.

MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU SINERGII ÎN SETUL UE DE INSTRUMENTE

BUGETARE
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil și
migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse
UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale
migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și
profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE,
cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +.
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6.

INTERREG: ELIMINAREA OBSTACOLELOR TRANSFRONTALIERE ȘI SPRIJINIREA

PROIECTELOR INTERREGIONALE PENTRU INOVARE
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să
utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte
regiuni. Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) va
ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune.
Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și
armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european. Pornind de la succesul
acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor interregionale pentru inovare.
Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru
alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia
circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică.
7.

NORME CONSOLIDATE PENTRU INVESTIȚIILE UE CELE MAI PERFORMANTE

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul
de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un
bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie.
Performanța programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparență
și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze
toate datele de implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea
va fi actualizată automat.
8.

UTILIZAREA MAI INTENSĂ A INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Lacunele investiționale importante nu pot fi eliminate doar prin acordarea de subvenții. Ele pot
fi eficient completate de instrumentele financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de
piață. În mod voluntar, statele membre vor putea să transfere o parte din resursele politicii lor de
coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să acceseze garanția furnizată de
bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile și instrumentele financiare. Noul cadru include și
dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital privat.
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9.

MAI MULTE EFORTURI DE COMUNICARE PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI VIZIBILITATEA

POLITICII DE COEZIUNE
Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent pe necesitatea de a
comunica mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. Statele membre și regiunile au
consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în ceea ce privește organizarea de evenimente
pentru inaugurarea proiectelor mari cu finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri de informare
prin rețelele sociale. În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se simplifică,
introducându-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde apar toate
finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date unică pentru proiecte gestionată de
Comisie.
Propuneri legislative UE
În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul
legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde:


Regulamentul privind prevederile comune (CPR);



Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune



Regulamentul privind cooperarea teritorială;



Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;



Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).

(FC);

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri
UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM),
Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru
frontiere externe și vize (IBMF).
Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie
2018, fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea și management și control.
În prezent se află în desfășurare trialogul cu Parlamentul European.
Pentru detalii, vă invităm să accesați pagina de internet a Comisiei Europene, unde sunt
publicate aceste Regulamente, inclusiv în limba română:
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_ro
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STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 2030
România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față
provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a
inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea durabilă este soluția. Strategia
națională se adresează acestor provocări, propunând tranziția spre o dezvoltare durabilă bazată pe
principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni Europene
prospere și revigorate
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene
(UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030,
adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru
Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie
2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”
reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030
pentru Dezvoltare Durabilă. Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru
susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD.
Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de
mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și
încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu
curat, în mod echilibrat și integrat. Documentarea și fundamentarea strategiei s-au realizat pe baza
rapoartelor primite de la ministere și alte instituții centrale, elaborate în acest scop, materialelor de
sinteză elaborate sub egida Academiei Române și altor foruri științifice și academice, datelor
accesibile ale instituțiilor europene și ale ONU, sugestiilor și recomandărilor consemnate în urma
consultărilor publice cu mediul de afaceri, mediul universitar, institute naționale de cercetaredezvoltare, ONG-uri și exponenții reprezentativi ai societății civile, precum și a contribuțiilor unor
experți individuali.
Obiectivele pentru Dezvoltare Durabila
OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
Sărăcia este o problemă atât la nivel local cât şi la nivel regional, respectiv global. Globalizarea
a contribuit la eradicarea sărăciei absolute, însă este necesară continuarea eforturilor pentru a
reduce şi sărăcia relativă şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi. În acest scop, Agenda 2030
7
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ţinteşte segmentele periferice din societate şi încurajează transformarea societăţii într-o direcţie
care să asigure cetățenilor o viață demnă şi prosperă. Abordările care vizează eradicarea sărăciei,
propuse pentru atingerea acestui scop, includ reducerea numărului celor care au risc ridicat de
sărăcie şi promovarea incluziunii sociale.
OBIECTIVUL 2: FOAMETE „ZERO”
Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea
unei agriculturi durabile.
Agricultura este importantă pentru întreaga societate. Dacă dorim o societate mai sănătoasă,
trebuie să ajungem la o agricultură sustenabilă. România deţine locul al şaselea în Europa din
perspectiva dimensiunii terenurilor agricole. Pentru această ţară este o prioritate eficienţa agricolă şi
limitarea deşeurilor alimentare. Agenda 2030 ţinteşte eradicarea foametei şi securitatea alimentară
prin creşterea productivităţii agricole şi prin reducerea deşeurilor alimentare.
OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală de calitate este esenţială pentru
funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. Asistenţa medicală trebuie să fie modernă şi să aibă
un caracter umanist. Bineînţeles, trebuie asigurată o ambianţă adecvată pentru vieţi sănătoase şi
pentru promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea domeniului trebuie întărită
prin prevenire. Totodată, este necesară promovarea unui mod de viață sănătos, incluzând
combaterea unor obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea stilului proactiv şi favorizarea
activităţilor sociale. Abordarea sănătății şi bunăstării trebuie să includă și abordarea bolilor psihice,
boli care sunt de multe ori neglijate sau stigmatizate.
OBIECTIVUL 4: EDUCAŢIE DE CALITATE
Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii
pentru toţi.
Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi
durabile. În general, educaţia este considerată, în mod greșit, doar un proces care precede intrarea
pe piaţa forţei de muncă. Educaţia ar trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot
parcursul vieţii, indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi încurajatr inovaţia şi meritocraţia, respectiv
conduita şi emanciparea. Ca să ne apropiem de acest scop, trebuie redus abandonul şcolar şi este
necesară îmbunătăţirea sistemului educațional, indiferent de locaţia geografică şi de domeniu,
8
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respectiv provenienţă. Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esență, asigurarea unor condiţii bune pe
această planetă pentru generaţiile viitoare. Aşadar, din perspectiva Agendei 2030, educația este o
temă fundamentală.
OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN
Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor
Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societăţile dezvoltate. Populaţia
globală include peste 50% femei, totuşi, există numeroase inegalităţi între persoanele de sex masculin
și cele de sex feminin, de exemplu salarii mai mici, violenţă domestică, probleme de emancipare.
Genul cu care se naşte cineva nu influenţează demnitatea şi calitatea vieţii în societăţile dezvoltate.
OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ŞI SANITAŢIE
Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi
Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei, respectiv sanitaţie pentru toţi sunt
aspirații fundamentale ale cetăţenilor. Este responsabilitatea statului asigurarea disponibilităţii apei
şi sanitaţiei pentru toţi. Acest obiectiv include teme variate, de la protecţia ecosistemelor acvatice şi
a Deltei Dunării, până la creşterea eficienţei în domeniul managementului şi aprovizionarea
populaţiei cu apă curată, potabilă.
OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURATĂ ŞI LA PREŢURI ACCESIBILE
Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern
Cerinţa pentru energia electrică este în creştere; noi, ca societate, trebuie să fim pregătiţi şi
este necesar să ne adaptăm. Energia durabilă însemnă de fapt energie regenerabilă. Conform datelor
Eurostat, aportul energiei regenerabile în România a crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 (2015); aşadar,
am atins – mai mult, am depăşit cu 5 ani ţinta stabilită de UE pentru 2020. Doar prin încurajarea
energiei regenerabile şi a inovaţiei în domeniu este posibil pentru societatea noastră să menţină
progresul tehnologic şi, în acelaşi timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze efectele
schimbărilor climatice.
OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ
Promovarea unei 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
Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de aspectele negative de
mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale. Acest scop implică o creştere economică
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sustenabilă şi promovează munca decentă pentru toţi indiferent de gen, locaţie geografică şi
descendenţă. În acest context, devine vitală abordarea din perspectiva „nimeni nu rămâne în urmă”.
Acest scop include facilitarea întreprinderilor mici şi mijlocii, diversificarea economiei şi extinderea
procedurii la regiunile în dezvoltare.
OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAŢIE ŞI INFRASTRUCTURĂ
Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea
inovaţiei
Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră pot fi competitive doar acele
ţări care încurajează inovaţia pe lângă o infrastructură rezilientă şi o industrie durabilă. Aceste trei
aspecte sunt, bineînţeles, interconectate între ele. Infrastructura modernă este vitală pentru
creşterea economică, adică o infrastructură durabilă constituie baza unei industrii sustenabile. Mai
mult, inovaţia este esenţială pentru o industrie eficientă şi durabilă. Aşadar, inovaţia este
indispensabilă din perspectiva competitivităţii în secolul al XXI-lea.
OBIECTIVUL 10: INEGALITĂŢI REDUSE
Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări
Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de dezvoltare al unei societăţi
durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultăţile în
educaţie, aspectele financiare, etc. Acest scop accentuează caracterul ideal, meritocratic al societăţii
şi totodată permite tuturor accesul la resurse.
OBIECTIVUL 11: ORAŞE ŞI COMUNITĂŢI DURABILE
Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure,
reziliente şi durabile
În România, aportul populaţiei urbane a crescut la 55 % (2016) de la 34% (1960). Acest aport
este în creştere, aşadar este o necesitate pentru oraşe să se adapteze la această situaţie. Oraşele
trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. În plus, oraşele trebuie să combată
formele de înstrăinare. Trebuie să ţinem cont şi de comunităţile rurale, şi să asigurăm cetățenilor
condiţii pentru o viaţă demnă, indiferent de ambianţa aleasă de ei.
OBIECTIVUL 12: CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE
Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile
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Noţiunile de consum şi producţie constituie termene fundamentale în economie. Când
producţia şi consumul devin durabile, se decuplează creşterea economică de schimbarea climatică.
Acest scop include atât conștientizarea resurselor finite cât şi aplicarea măsurilor sustenabile, aşadar
în acest mod se proiectează, pentru descendenţii noştri, o ambianţă similară celei actuale. Această
abordare are drept consecinţă un comportament mai conştient,incluzând o producţie mai eficientă,
un management durabil al deşeurilor şi, în general, activităţi în concordanţă cu principiile protecţiei
mediului.
OBIECTIVUL 13: ACŢIUNE CLIMATICĂ
Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor*
Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri urgente pentru a limita
impactul acesteia. Agenda 2030 propune şi descifrarea cauzelor (antropice) în privinţa schimbării
climei, însă, probabil cel mai important aspect rămâne să anticipăm problemele estimabile şi să
propunem soluţii viabile pentru aceste situaţii. Efectele schimbării climatice se manifestă în toate
domeniile vieţii, incluzând aspectele de sănătate, de calitatea a vieţii şi pierderea accelerată a
biodiversităţii. Doar acţiunile coordonate la nivel global pot atenua consecinţele şi pot avea impact
semnificativ în acest sens.
OBIECTIVUL 14: VIAŢA ACVATICĂ
Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o
dezvoltare durabilă
Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, comerţ şi transport, ci depinde
fundamental de această ambianţă. Majoritatea oxigenului din atmosferă (aproximativ 70%) este
produsă de plantele marine, aşadar, putem doar estima cât sunt de importante aceste medii acvatice
pentru ecosistemul nostru, şi este evidentă necesitatea protecţiei naturii şi în acest sens. Schimbarea
climei şi comportamentul nedurabil constituie principalele ameninţări pentru oceane şi mări. Având
245 km de coastă marină, România trebuie să-şi îndeplinească şi în mod nemijlocit rolul în protecţia
mărilor şi a resurselor marine.
OBIECTIVUL 15: VIAŢA TERESTRĂ
Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea
pierderilor de biodiversitate
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Acest scop țintește o temă vastă şi ne reaminteşte că şi noi, oamenii, facem parte din biosfera
acestei planete. Pentru prima oară în istoria omenirii, am ajuns la un stadiu când oriunde ne ducem
pe Pământ, ne putem da seama de impactul antropic. Oamenii de știință au propus să definim această
nouă epocă geologică ca „Epoca Antropocenă”, sau Era Omenirii. Societatea umană are o „urmă”
imensă pe Pământ, acest impact impune şi o responsabilitate sporită, un management conştientizat
şi activităţi corelate în domeniul protecţiei mediului. Facem parte din biosferă şi trebuie să ne
îndeplinim rolul în condiţiile actuale din perspectiva dezvoltării durabile.
OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIŢIE ŞI INSTITUŢII EFICIENTE
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la
justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile
Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă nouă
despre funcţionarea societăţii. Pentru a fi o abordare funcţională, dezvoltarea durabilă trebuie să
aibă o bază solidă. Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile
sunt accesibile pentru toţi. În plus, acest context promovează accesul la justiție pentru toţi şi crearea
unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni
a abordare funcţională doar dacă societatea își va însuşi şi va trata această perspectivă ca pe o viziune
proprie şi cuprinzătoare.
OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Noi, la nivel de ţară, îndeplinim
rolul nostru în acest proiect global. Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se întâmplă
în afara graniţelor politice. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun schimbarea direcţiei
dezvoltării într-un sens pozitiv. Problemele globale impun soluţii globale, această abordare necesită
şi colaborare, respectiv finanţare internaţională pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.
Procesul de transformare implică accesul la ştiinţa şi tehnologia inovativă, dezvoltarea capacităților
în concordanţă cu principiile subsidiarităţii, modificarea comerţului şi a economiei într-o direcţie mai
sustenabilă, şi elaborarea variantei coerente privind politica dezvoltării durabile.
Transpunerea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă în strategiile de dezvoltare locală este
unul dintre instrumentele pe care le putem folosi pentru a consolida comunități rurale și urbane mai
sustenabile.
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-EST
Regiunea Sud-Est se plasează pe poziția a doua ca mărime la nivel național, după Regiunea
Nord-Est, acoperind o suprafață de 35.762 km2, ceea ce reprezintă 15% din suprafața totală a țării și
cuprinde 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea.
Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității
economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice
potențialul ei de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Tipurile de acțiuni propuse vor
conduce la reducerea disparităților și la transformarea Regiunii Sud-Est într-o regiune mai atractivă,
într-un spațiu economic stabil și diversificat în care cercetarea și inovarea au un rol activ.
POR SE 2021-2027 s-a construit pe o abordare de tip bottom up, dar și top-down, în largi
parteneriate, pentru asigurarea corelării cu PDR SE 2021-2027, precum și cu strategiile naționale
sectoriale și documentele europene relevante.
POR SE 2021-2027 are la bază următoarele obiective strategice regionale, identificate și
prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a
regiunii, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele strategice
naționale și europene relevante:
 OSR 1 Susținerea inovării, prin stimularea dezvoltării mediului antreprenorial, a sectorului
CDI și a colaborării dintre acestea, în vederea utilizării de produse și procese inovative, în contextul
specializării inteligente
Principalele acțiuni care se urmăresc în cadrul acestui obiectiv specific sunt legate de
consolidarea capacității și creșterea eficacității sistemului regional de inovare, prin acțiuni menite să
sprijine încurajarea colaborării dintre cercetare și industrie, dezvoltarea și valorificarea
infrastructurilor de cercetare, cu scopul specializării inteligente a economiei regionale.
Acțiunea 1.1 – Susținerea activităților de inovare
Operațiunea A (proof of concept)
Prin intermediul acestui tip de acțiune vor fi sprijinite activități specifice cu caracter inovativ
realizate de IMM-uri, cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit
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concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, stimulând astfel
cercetarea la nivelul firmelor.
Proiectele vor avea ca scop creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui
concept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă relevante pentru
Regiunea Sud-Est.
Această acțiune este continuarea intervențiilor similare finanțate prin intermediul POR 20142020 ca urmare a Iniţiativei Lagging-behind Regions, derulată cu sprijinul JRC și al Băncii Mondiale.
Proiectele susținute vor viza realizarea unei cercetări inovative privind nivelul de dezvoltare
tehnologică pentru a susține trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5 cu scopul
de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces
care poate fi realizat și pus pe piață.
În acest sens, se pot realiza următoarele tipuri de activități orientative:
• dotarea cu active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje);
• dotarea cu active necorporale;
• achiziția de servicii.
Operațiunea B (Creşterea inovării în companii)
Această acțiune este continuarea intervențiilor similare finanțate prin intermediul POR 20142020 ca urmare a Iniţiativei Lagging-behind Regions, derulată cu sprijinul JRC și DG Regio.
Construcţia portofoliului RIS 3 SE a fost şi este un proces transparent în care au fost implicaţi
actorii cheie din sistemul helixului cvadruplu, fiind promovată cooperarea şi parteneriatul între
diferite tipuri de actori având în vedere aspectele metodologice promovate de CE. În cea mai mare
parte portofoliul final este rezultatul unei abordări de jos în sus şi într-o mai mică parte una de sus în
jos, majoritatea proiectelor fiind generate în cadrul atelierelor EDP, pornind de la nevoi, provocări şi
bariere identificate de actorii cheie.
Prin intermediul acestui tip de acțiune vor fi sprijinite proiecte cu o abordare multidisciplinară,
urmărind introducerea pe piaţă a rezultatelor cercetării, realizate în cooperare sau prin implicarea
mai multor tipuri de actori cheie ai ecosistemului de inovare (helix cvadruplu), în special
întreprinderi/mediul de afaceri şi entităţi de CDI/ universităţi/ cercetători) şi vizând domeniile de
specializare inteligentă de la nivel regional.
În acest sens, se pot realiza următoarele tipuri de activităţi orientative:
• activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică
• activităţi de dezvoltare experimentală (de ex. construire şi testare prototipuri, serie 0,
realizare şi operare planuri pilot, activităţi necesare producţiei experimentale şi testării, etc.)
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• activităţi de inovare (obţinerea şi validarea proprietăţii industriale, standardizarea
produselor/ serviciilor/ proceselor, consultanţă pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării,
dezvoltare platforme comune pentru knowledge share etc.)
• activităţi de introducere în producţie (de ex. activităţi de introducere, pregătire de
fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare, activităţi de punere în fabricaţie/ funcţiune/
operare/ aplicare, inclusiv pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesare, etc.)
• activităţi de comercializare (inclusiv studii de piaţă, de marketing, de comercializare, de
stimulare a cererii, inclusiv certificarea produselor/ serviciilor/ proceselor etc.) și internaționalizare
• activităţi de investiţii în infrastructura necesară implementării proiectului, echipamente,
management de proiect, comunicare şi vizibilitate
Acțiunea 1.2 - Specializare inteligentă regională
Această acțiune vizează specializarea inteligentă la nivel regional și inovarea de produs, de
proces, organizațională și de marketing în IMM-uri, inclusiv brevetare, în domeniile de specializare
inteligenta identificate.
În acest sens, se pot realiza următoarele tipuri de activități orientative:
• construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor,
inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
• activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a
produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
• promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a
produselor sau serviciilor pentru promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea
comerțului și inovații specifice;
• activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii
internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare
şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).
Acțiunea 1.3 Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea gradului de inovare a
întreprinderilor
Această acțiune vizează sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic, inclusiv a
Parcurilor Științifice și Tehnologice în vederea realizării transferului rezultatelor cercetării către
mediul de afaceri.
În acest sens, se pot realiza următoarele tipuri de activități orientative:
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• crearea şi dezvoltarea EITT, inclusiv PST prin construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea
cu active corporale și necorporale a acestora;
• achiziționarea de servicii de TT specifice și activități de internaționalizare.
În ceea ce privește domeniul CDI, există complementarități între POR, POCIDIF, POEO, POTJ și
POS. POR SE va spriijini investiții care vizează în principal dezvoltarea activității CDI regionale în folosul
întreprinderilor, sprijinirea IMM-urile în domenii de specializare inteligentă și sprijinirea transferului
tehnologic. Prin POCIDIF se au în vedere investiții la nivel național de dezvoltare a capacității CDI a
organizațiilor publice de cercetare în mare parte, dar și a întreprinderilor mari, inclusiv integrarea
ecosistemului național CDI în spațiul internațional de cercetare, precum și dezvoltarea de mari
infrastructuri CDI, prin POEO sunt propuse spre finanțare adaptarea ofertei de educație și formare
profesională la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic, iar POS va
finanța infrastructuri privind cercetarea din domeniul medical și măsuri de tip FSE+ care susțin
cercetarea în sănătate. Finanțarea unor activități privind cercetarea și inovarea de promovare a
transferului de tehnologii avansate si sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători sunt avute
în vedere și în POTJ în măsura în care planurile pentru tranziție Justă vor identifica acest tip de
investiții ca fiind prioritare.
La nivel european, intervențiile POR SE se află în sinergie cu programul Orizont Europa, care
vizează colaborarea multinațională în cercetare și inovare și Programul Spațial European ce
urmărește dezvoltarea unui sector manufacturier și al serviciilor inovativ și competitiv.
Acțiunea 1.4 Creșterea gradului de digitalizare
Această acțiune sprijină transformarea digitala a companiilor prin adoptarea tehnologiilor si
instrumentelor digitale, pentru a atinge o intensitate digitală cât mai mare.
Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor inovative și creșterea ratei de supraviețuire a acestora
prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri
Această acțiunea vizează în special acordarea de sprijin firmelor nou înființate în vederea
creșterii ratei de supraviețuire a acestora în primii ani de la înființare prin intermediul infrastructurilor
suport de afaceri. Incubatorul de afaceri este o structură partenerială locală sau regională, care
urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici şi mjlocii nou
înfiinţate şi cele inovative stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să
supravieţuiască şi să crească în perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile.
Acceleratorul de afaceri reprezintă incubatorul de afaceri care asigură accesul la fonduri, în etape,
pentru rezidenţi, în scopul lansării pe piaţă a unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp.
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Aceste structuri sunt constituite pentru sprijinirea firmelor nou înființate și a celor cu un istoric scurt
de funcționare, pentru a furniza servicii suport de afaceri şi capital Astfel se au în vedere măsuri
integrate care să finanțeze infrastructura, inclusiv utilitățile structurilor suport de afaceri, iar ulterior
acordarea de sprijin financiar firmelor incubate. Aceste activități vor contribui la consolidarea poziției
pe piață a IMM-urilor, cu atât mai mult cu cât se va lua în considerare complexitatea serviciilor și
capacitatea incubatoarelor de a furniza servicii specifice pentru IMM-uri.
Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor
Această acțiune vizează creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea Sud-Est. Investițiile
vizează modernizarea tehnologică a IMM-ului, în vederea unei îmbunătățiri semnificative a capacității
tehnice, industriale și organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse și servicii.
În acest sens, se pot realiza următoarele tipuri de activităţi orientative:
Operațiunea A (creșterea competitivității IMM-urilor)
• construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv
dotare cu active corporale şi necorporale și activități de marketing și internaționalizare;
Operațiunea B (clustere)
• susținerea clusterelor pentru creșterea competitivității prin sprijinirea inovării întreprinderilor
și a integrării acestora în lanțuri de valoare la nivel global.
OSR 2 Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii
Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii
Principalele tipuri de acțiuni care vor fi realizate in vederea fructificarii avantajelor digitalizarii,
in beneficiul cetatenilor, al companiilor și al guvernelor vizeaza toti pilonii care sustin conceptul de
SMART CITY si pot fi structurate, estimativ, dupa cum urmeaza:
- Economie inteligentă: soluții dedicate promovării mediului de afaceri și oportunităților locale,
atragerii de investiții, dezvoltării laboratoarelor vii / living lab pentru soluții de tip smart city, inclusiv:
platforme online sau aplicații, inclusiv cele de tip marketplace, centre de co-working digitale,
makerspace / FABLab, centre de inovare locala etc.
- Mobilitate inteligentă: soluții pentru managementul traficului (semafoare inteligente, centre
de monitorizare si management trafic, treceri de pietoni inteligente), managementul parcărilor
(aplicații, senzori, plăți online), managementul transportului public (modernizare stați de așteptare,
afișare timpi de așteptare, aplicații găsire rute optime inclusiv cu bicicleta și pe jos sau rute optime
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pentru persoanele cu dizabilități, plăți online sau cu telefonul, sistem de management al transportului
în comun);
- Locuire inteligentă: clădiri inteligente, măsurarea și eficientizarea consumului utilităților și
simplificarea plăților, turism și promovare (City pass turistic, digitalizare sau reconstrucție digitală a
obiectivelor de interes turistic, aplicații de promovare a obiectivelor turistice, tururi virtuale pentru
muzee și obiective turistice, inclusiv spații publice de interes turistic, biblioteci virtuale, plăți online
sau cu telefonul), spațiu public (WI-FI public, monitorizare și siguranță a spațiului public, living labs),
mobilier stradal inteligent
- Cetățeni inteligenți: implicarea cetățenilor pentru rezolvarea problemelor orașului,
optimizarea mediului urban, dezvoltarea de soluții smart city (aplicații interactive, de ex. harta
publica incidente), informarea sau educarea cetățenilor (baze de date deschise, platforme online,
aplicații, panouri etc.)
- Guvernanță inteligentă: digitalizarea serviciilor publice (plăți taxe și impozite, solicitare și
depunere documente, portal e-administrație pentru interacțiunea cu cetățenii și mediul de afaceri),
digitalizarea activității instituțiilor publice (de ex. sistem de management al proiectelor / ERP,
registratură electronică, semnătură electronică, arhivare digitală etc.), interoperabilitatea serviciilor
publice electronice oferite la nivel local / județean / metropolitan/ FUA, inclusiv interconectarea cu
sistemele naționale), securitate cibernetică, centre de Inteligență Urbană/ Metropolitană și inovare
digitală, (ex: Dezvoltarea bazelor de date GIS și centrelor de date), Platforme e-Learning etc.
- Mediu inteligent: Echiparea orașelor cu infrastructură pentru colectare date, Telegestiunea
iluminatului public (retea inteligenta de iluminat), Managementul deșeurilor (de ex, aplicații pentru
incurajarea reciclarii si colectarii selective a deseurilor, infrastructură "smart" pentru salubrizare),
îngrijirea spațiilor verzi (de ex. automatizarea sistemelor de irigatii sisteme de gestiunea inteligentă
a sistemelor de spații verzi), îmbunătățirea calității aerului, reducerea nivelului de zgomot etc.
În domeniul digitalizării, există complementaritate cu POCIDIF, care propune pe de-o parte
investiții în infrastructura digitală în domeniul educației și culturii și pe de altă parte, dezvoltarea de
sisteme informatice din administrația publică și interoperabilitatea acestora. În plus, sunt prevăzute
proiecte de digitalizare a serviciilor publice. În contrast, prin POR SE sunt sprijinite transformarea
digitală a administratiilor locale. În plus, prin POS se va asigura finanțarea infrastructurii de
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informatizare a sistemului medical și măsuri FSE+ care susțin informatizarea și utilizarea metodelor
moderne de investigare, intervenție și tratament.
La nivel european, POR SE este complementar cu Programul Europa Digitală, care urmărește
să promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a unor tehnologii digitale esențiale, precum
aplicațiile bazate pe inteligența artificială și instrumentele de ultimă generație din domeniul
securității cibernetice, precum și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la
toate nivelurile economiei și societății. Printre altele, programul va susține organizarea de cursuri de
formare în domeniul competențelor digitale avansate pentru forța de muncă și pentru studenți,
precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru administrațiile publice. Europa digitală va
veni să completeze o serie de alte programe care sprijină transformarea digitală, precum Orizont
Europa și aspectele digitale aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei.
 OSR 3 O regiune mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către
o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și a adaptării la schimbările climatice
Principalele actiuni care se urmaresc in cadrul acestui obiectiv specific sunt legate de
imbunatatirea si cresterea eficientei energetice, precum si reducerea gazelor cu efect de sera prin
intermediul urmatoarelor tipuri de interventii:
Actiunea 3.1 Renovarea clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric), și
a cladirilor rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de
potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv
consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).
Prin intermediul acestui tip de interventie se vor realiza activitati ce vizeaza, estimativ:
• Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii, șarpantelor, inclusiv măsuri
de consolidare și componente regenerabile de tip panouri fotovoltaice
• Reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului termic,
apei calde menajere si a sistemelor de ventilare si climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva,
precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire
centralizata, dupa caz;
• Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica
pentru incalzire si prepararea apei calde de consum;
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• Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice:
achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei
electrice;
• Introducerea de corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
• Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea
lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor
si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc).
• Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)
• Interventii cu caracter complementar, de consolidare a clădirilor, în special asupra celor
încadrate cu risc seismic
Complementaritatea
Intervențiile finanțate prin Obiectivului de Politică 2 ”O Europă mai verde, cu emisii scăzute de
carbon”, intervențiile prevăzute sunt complementare cu cele realizate prin Programul Operational
Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027.
Măsurile de eficiență energetică sprijinite prin PODD privesc îmbunătățirea eficienței
energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari, precum și măsuri de sprijin adiacente, precum
sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare. În contrast, prin POR SE se finanțează
creștere eficienței energetice în clădirile rezidențiale și publice, și posibil îmbunătățirea eficienței
energetice în domeniul încălzirii centralizate. Din perspectiva riscurilor, prin POR SE 2021-2027 se va
finanța riscul la cutremure în contextul investițiilor în clădiri prin prisma eficienței energetice. Prin
PODD se va finanța riscul la inundații, secetă, eroziune costieră și sistemul de management al
riscurilor. În perioada următoare de programare, PODD nu va mai finanța co-generare sau energii
regenerabile, ci numai eficiență energetică în întreprinderi și masuri de sprijin adiacente și rețele de
energie electrică inteligente.
Prin complementaritate, prin POR SE se are în vedere dezvoltarea de proiecte care vizează
eficiența energetică în clădiri.
Actiunea 3.2. Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investiţiilor
ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.
Aceasta actiune vizeaza, estimativ, urmatoarele tipuri de interventii:
a) Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce
promovează infrastructura verde în zonele urbane.
b) Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate.

20
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

c) Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri urbane, acoperișuri verzi,
grădini urbane, etc
Se are în vedere finanțarea următoarelor tipuri de acțiuni
- Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de
degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;
- Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate
- Amenajarea de spații verzi, implementarea de soluții tip acoperiș verde, pereți verzi sau
grădini urbane;
- Extinderea coridoarelor ecologice în mediul urban: realizarea alei pietonale, piste pentru
bicicliști, creare trotuare
- Dotarea spațiilor cu mobilier urban
- Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect
- Refacerea conectivității coridoarelor ecologice;
- Identificarea și protejarea animalelor sălbatice ce se adăpostesc în clădirile supuse reabilitării;
Actiunea 3.3. Îmbunătățirea infrastructurii edilitare în zonele periurbane
Această acțiune vizează extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de
utilităţi publice (alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) pentru deservirea unor zone
periurbane cu populație sub 2000 de locuitori sau zone periurbane slab deservite de infrastructura
de utilități publice.
Complementaritatea
În ceea ce privește îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în
special în mediul urban și reducerea poluării, PODD promovează conservarea naturii utilizând ca
instrument principal dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000. În plus, pentru a asigura un
management eficient la rețelei Natura la nivel național, se urmărește și întărirea capacității
administrative a ANANP, inclusiv a structurilor teritoriale astfel încât sistemul să devină operațional
și să fie asigurat un management participativ al siturilor. În schimb, acțiunile sprijinite prin PRO SE
vizează crearea/extinderea de spații verzi și crearea de infrastructuri verzi urbane.
Actiunea 3.4 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ si zona lor
funcțională prin investiții dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport,
ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila.
Aceast tip de actiune are ca scop:
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- Creșterea calității si atractivității serviciilor de transport public
- Eficientizarea si integrarea diferitelor servicii de mobilitate
- Deservirea zonelor funcționale/metropolitane cu infrastructura si serviciile de transport si
dezvoltarea sistemului de transport multimodal
- Creșterea atractivității formelor si mijloacelor alternative de transport (pietonal, ciclism etc)
Acțiunile propuse continuă eforturile investiționale efectuate în perioadele anterioare de
programare și vizează:
• Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate: dezvoltarea, extinderea
infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de
bike-sharing, sisteme de monitorizare etc.;
• Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material
rulant, mijloace de transport și infrastructura necesară acestora;
• Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, inclusiv linii de tramvai
metropolitane;
• Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi;
• Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de
management traffic, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride, etc.

OSR 4 Îmbunătățirea accesibiltății, mobilității și conectivității în regiune, prin investiții în
infrastructura rutieră de transport regional ca factor determinant al dezvoltării economice,
reziliente în fața schimbărilor climatice, sigură și operațională, capabilă să asigure legături rapide
și eficiente la rețelele de transport internațional, interrgional și intraregional precum și fluidizarea
circulației bunurilor și persoanelor, asigurând un standard european al infrastructurii, valorificând
astfel și poziția geo-strategică a regiunii.
Acțiunea 4.1 Investiții destinate infrastructurii rutiere de importanță regională reabilitată și
modernizată pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.
Principala acțiune propusă rămâne în continuare investiția de bază în structura căii de rulare,
având drept scop mărirea vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea sistemelor și
marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră, creșterea conectivității la rețeaua TEN-T etc. Se au în
vedere intervenții pentru drumurile judetene sau trasee compuse din drumuri județene care asigură
conectivitatea directă / indirectă la rețeaua TEN-T.
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Pentru finațarea investiției vor fi luate în considerare doar proiectele prioritizate care
îndeplinesc criteriile de selecție cu privire la numărul de utilizatori (pasageri-km/an) și impactul
economic.
O altă acțiune propusă o reprezintă construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in
intravilanul localităților traversate de drumul judetean, construirea/amenajarea/reabilitarea
trotuare în intravilanul localităților traversate. Pentru creșterea siguranței deplasărilor velo și
pietonale se vor realiza (acolo unde situația din teren o permite) piste separate pentru bicicliști,
precum și trotuare care să faciliteze deplasările pietonale în afara părții carosabile.
Sunt vizate următoarele tipuri de activități:
• modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei,
siguranței rutiere, portanței etc.) rețelei de drumuri județene care asigura conectivitatea, directa
(drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă
(drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu
rețeaua TEN-T;
• construirea/modernizarea/reabilitarea pasarelelor pietonale, a pasajelor rutiere precum și a
stațiilor pentru transport public pe traseul drumului județean;
• construirea lucrărilor noi de artă ca parte a drumurilor județene, urmare a soluțiilor tehnice;
• realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști pe traseul
drumului județean (trasee pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite),
inclusiv semnalistică verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
• realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice
extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc
Acțiunea 4.2 Investiții destinate coridoarelor urbane de transport prin crearea/
îmbuntățirea/ modernizarea infrastructurii urbane de descongestionarea/fluidizarea traficului
urban.
Infrastructura rutieră este elementul central în orice sistem sistem de transport rutier, inclusiv
în cel urban. Realizarea unei circulaţii urbane de calitate care satisface toate cerinţele de mobilitate
ale omului constituie suportul realizării unor activităţi economico-sociale eficiente, o bună locuire.
Deplasarea cu ajutorul vehiculelor motorizate individuale în zonele urbane produce aglomerație și
foarte des, blocarea traficului. Aglomerația apare din cauza spațiilor restrânse destinate
transportului, inadaptate la dinamica traficului și a numărului mare de utilizatori ai străzilor.
Descongestionarea traficului reprezintă o problemă majoră pentru toate sistemele de trafic rutier și
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include utilizarea terenului şi planificarea reţelei, (re)construcţia şi proiectarea secţiunilor de drum
adaptate le nevoile traficului precum şi a intersecţiilor.
Principalele tipuri de activități care vor fi finanţate, pentru descongestionarea/fluidizarea
traficului urban pentru coridoarele urbane de transport vizează infrastructura rutieră urbană, precum
și elemente de siguranța și descongestionarea traficului:
• modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere urbane prin extinderea căii de rulare la 4
benzi acolo unde situția o permite;
• îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră pentru creșterea
nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie;
• construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, a podurilor, pasarelelor și
pasajelor pietonale supra şi subterane precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul
infrastructurii urbane;
• crearea/modernizarea/reabilitarea arterelor de penetrație și a arterelor de tranzit
• crearea/modernizare/reabilitarea de by-pass-uri sau centuri ocolitoare în arealele urbane.
OSR 5. Îmbunătățirea calității învățământului și cresterea accesului populatiei la educatie
prin dezvoltarea infrastructurii aferente
Infrastructura educațională este esențială pentru dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru
educația acestora, în vederea construirii și dezvoltării de abilități sociale și a capacității de integrare
socială.
Evaluările de impact ale POR, analiza multidimensională cât și literatura de specialitate, indică
faptul că mediul de învățare este esential pentru siguranța elevilor și confortul acestora și că
supraglomerarea sau condițiile improprii afectează procesul de învățare.
Asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare
pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului
educațional sunt factori determinanti in co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului
și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire
și tranziție spre niveluri superioare de educație. Pentru fiecare investiție realizată se va avea în vedere
și îndeplinirea condițiilor de distanțare fizică necesare în context epidemiologic.
La nivelul Regiunii Sud-Est strategiile județene, precum și cele de dezvoltare urbană și locală
prevăd acțiuni cu orizont de realizare la nivelul anului 2027, care cuprind proiecte, cu operațiuni
precum: construire și modernizare de crese, gradinite, modernizare, reabilitare dotare de scoli
generale, gimnaziale, licee tehnologice, universități.
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Având în vedere nevoile, principalele tipuri de acțiuni care vor fi susținute prin finanțare POR
2021-2027 sunt următoarele:
Învățământ ante-preșcolar și preșcolar
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii, inclusiv: construcție / extindere / reabilitare /
modernizare / echipare pentru creșe și grădinițe publice, din mediul urban și rural; se va acorda o
atenție sporită asigurării condițiilor de acces pentru persoane cu dizabilități.
Învățământ primar, gimnazial și liceal
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii: construcție / extindere / reabilitare /
modernizare / echipare pentru unitățile de învățământ publice din învățământul primar, gimnazial și
liceal, din mediul urban și rural; se va acorda o atenție sporită asigurării condițiilor de acces pentru
persoane cu dizabilități.
Învățământ profesional și tehnic
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii: construcție / extindere / reabilitare /
modernizare / echipare pentru unitățile de învățământ, inclusiv campusuri școlare, din învățământ
profesional și tehnic, inclusiv învățământ dual, din mediul urban si rural, cu excepția liceelor cu profil
agricol; se va acorda o atenție sporită asigurării condițiilor de acces pentru persoane cu dizabilități.
Învățământ universitar
• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul universitar de stat, inclusiv campusuri. Se
va acorda o atenție sporită asigurării condițiilor de acces pentru persoane cu dizabilități.
OSR 6 Creșterea atractivități Regiunii Sud-Est prin valorificarea potentialului turistic si al
patrimoniului cultural si natural
Principalele tipuri de acțiuni pentru sustinerea favorizarii dezvoltării integrate sociale,
economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele
urbane si non-urbane sunt urmatoarele: - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale
- Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism, în zonele de faleză ale Dunării și în zonele care
dispun de un potențial turistic valoros
- Dezvoltarea turismului, balnear, balneo-climateric, litoral
- Investitii in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban
- Tabere de elevi și preșcolari
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OSR 7 Intărirea capacității administrative la nivelul AMPOR și beneficiari pentru o bună
implementare a POR
Complementaritatea
Asistența tehnică are ca obiectiv asigurarea funcționării sistemului de management al POR SE
și sprijinirea structurilor de guvernanță ITI Delta Dunarii
In vederea implementarii eficiente a programului se vor finanta urmatoarele tipuri de activitati
orientative:
• sprijinirea AM POR SE pentru implementarea diferitelor etape ale POR SE, respectiv pregatire,
selectie, verificare si monitorizare, evaluare, control si audit, prin finantarea cheltuielilor de personal,
cheltuielilor cu deplasarea personalului implicat in coordonarea si managementul POR SE si a
cheltuielilor administrative;
• • Achizitionare /construire sediu si modernizare birouri județene necesare desfășurării
activităților AM POR SE;
• achizitia si instalarea echipamentelor IT si birotice, achizitia si dezvoltarea programelor
informatice necesare pentru managementul si implementarea POR SE;
• achizitia de bunuri (active fixe corporale, obiecte de inventar, materiale consumabile etc) si
servicii necesare desfasurarii activitatilor specifice implementarii POR SE;
• sprijinirea organizatorica si logistica a Comitetului de Monitorizare a POR SE si a altor
comitete/ grupuri de lucru implicate in implementarea POR SE;
• elaborarea de studii si analize specifice POR SE si PDR SE;
• sprijinirea pregatirii / implementarii/monitorizarii POR SE si PDR SE, inclusiv pregatirea
urmatoarei perioade de programare (studii, analize, pregatirea portofoliilor de proiecte POR SE si
PDR SE etc);
• sprijinirea activitatilor de informare si comunicare specifice POR SE (dezvoltarea si
gestionarea instrumentelor de comunicare, inclusiv pagina web dedicata programului, realizarea si
distribuirea materialelor informative si promovare, organizarea de evenimente de informare si
promovare, implementarea de campanii de promovare, organizarea activitatii de helpdesk etc).
Activitatile de comunicare si informare vor fi realizate conform planului de comunicare AMPOR SE.

26
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

INTRODUCERE
Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din paşii
cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală şi micro-regională, condiţionând şi
influenţând în bună măsură evoluţia acestora. Acest tip de strategii clarifică direcţiile şi domeniile
spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţilor pe termen mediu şi lung.
Principiile de bază care au stat la baza elaborării acestei strategii au fost următoarele:
• principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Programul a fost elaborat în urma unei
analize atente a realităţilor din această comună;
• principiul realităţii. Acest plan strategic prezintă potenţialul, stadiul de
dezvoltare şi baza de plecare în cadrul procesului dezvoltării durabile;
• principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Programul va fi îmbunătăţit continuu
şi după adoptarea acestuia de către primărie;
• principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul Uniunii
Europene;
Relevanţa acestui tip de activitate constă în faptul că, aplicarea strategiei de dezvoltare
regională şi rurală va conduce la reducerea disparităţilor din cadrul spaţiului rural şi la
participarea României la propunerile de asistenţă a U.E.
Utilitatea elaborării planurilor de dezvoltare strategică este susţinută de argumente,
care în esenţă vizează:
• utilizarea resurselor umane şi logistice existente - elaborarea unui plan
strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şi lung, la gestionarea mai
eficientă a resurselor locale (resurse umane, financiare, logistice etc.), permiţând
mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor
propuse în cadrul planurilor de dezvoltare;
• existenţa unui plan de dezvoltare – care creează/facilitează obţinerea
resurselor financiare care să susţină procesele de dezvoltare la nivel local. Planul
strategic clarifică pentru toţi factorii implicaţi în programele de ajustare sau
dezvoltare socială, care sunt obiectivele urmărite de autorităţile locale pe termen
mediu şi lung,rolul strategiei de dezvoltare fiinda cela dea modifica optica elaborării
unorstrategii conjuncturale prin care se urmăreşte elaborarea ,,strategiilor de
supravieţuire imediată" (satisfacerea unor nevoi imediate). Această perspectivă
imediată trebuie înlocuită cuperspectiva dezvoltării strategice.
Scopul acestei lucrărieste acela de a face o diagnoză aspaţiului rural la nivelul comunei,
în vederea identificării principalelor probleme cucare se confruntă această comunitate, precum
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şi definirii uneistrategii de dezvoltare rurală. Diagnoza acestui spaţiu a fost realizată pe mai multe
nivele:
• nivel statistic;
• evaluarea activităţii administraţiei publice locale;
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Movila Banului prezintă un document
cuprinzător, care exprimă valorile comunităţii locale şi stabileşte obiectivele de dezvoltare,
conturând viziunea asupra viitorului comunei, indicând direcţii dedezvoltare şi punctând
traiectoria evoluţiei printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o listă finală
de acţiuni.
De asemenea, Strategia de Dezvoltare Localăse constituie ca principal instrument de
lucru al Consiliului Local Tutova, care va orienta gândirea, decizia şiacţiunea către obiectivele
superioare saucătre premisele obiectivelor.
Contextul internaţional ales pentru trasarea Strategiei de dezvoltare este definit de
aplicarea modelelor europene de dezvoltare socială, economică şi de mediu şi opţiunea faţă de
modelu de dezvoltare durabilă.
Înceea ce priveşte contextul naţional, s-a ţinutseama de scenariile de dezvoltare
propuse în strategiile de dezvoltaredurabilă pe termenlung „Orizont 2020”, astfel:
• scenariul «optimist» în domeniul social, respectiv reforme sociale bine
articulate, politici active de dezvoltare socială, repunerea îndrepturi, înordinea
firească, a actorilor sociali (inclusiv societatea civilă);
• prognoze de dezvoltare economică: în ipoteza că se vor aplica politici pro-active
de stimulare a ocupării forţei de muncă, de creştere a investiţiilor şi de accelerare a
inovării, simulările realizate pun în evidenţă faptul că se pot atinge rate de creştere
anuală medie a PIB-ului de peste 5%, cu condiţia menţinerii unei rate a
investiţiilorcare să nu scadă sub25% din PIB;
• necesitatea integrării politicilor de mediu în politicile economice şi sociale
(politici economice, agricole, dezvoltare transporturi, dezvoltare regională, a
mediilor urban şi rural etc.).
Analiza contextului local a condus la un set compact de informaţii ce se regăsesc în
analiza SWOT.
.
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Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală
Pentru a elabora o Strategie de Dezvoltare Locală care să asigure obţinerea rezultatelor
calitative şi cantitative aşteptate, UAT Comuna Movila Banului a divizat procesul de elaborare în
etape şi acţiuni, după cum urmează:
• constituirea echipei de elaborare a strategiei şi a grupurilor de lucru: în aceasta
etapă au fost incluse prezentări şi dialoguri pe marginea intenţiei Consiliului Local de
a demara elaborarea procesului de planificare strategică, urmată de agrearea unui
mod de lucru de către toţi factorii implicaţi (personalul administraţiei publice locale,
instituţiile publice, membrii consiliului local, reprezentanţi ai mediului de afaceri din
comună, reprezentanţi ai societăţii civile);
• a efectuat cercetarea documentară în vederea întocmirii profilului socioeconomic şi de mediu al comunei, având două direcţii:
• cercetarea tehnico - documentară a situaţiei existente pe plan social,
economic, de mediu, cultural, sportiv, comunitar etc.; această cercetare s-a realizat
cu aportul serviciilor publice şi de specialitate coordonate de Consiliul Local şi
primarul comunei, a unor instituţii publice de la nivel judeţean, precum şi prin
consultarea unor specialişti; evaluarea nevoilor şi aspiraţiilor comunităţii locale s-a
efectuat prin intermediul unei cercetări preliminare în trei direcţii de interes: social,
economic şi de mediu;
• a realizat analiza SWOT a situaţiei socio - economice actuale a comunei;
• a elaborat viziunea de dezvoltare a comunei, a obiectivelor strategice şi a
direcţiilor de dezvoltare, având ca bază de lucru analiza SWOT centralizată la nivelul
comunei;
• a elaborat un plan prin stabilirea de proiecte punctuale şi acţiuni concrete de
dezvoltare durabilă; în această etapă au fost utilizate, ca materiale suport, planurile
de investiţii şi programele elaborate de Consiliul Local pe termen scurt, precum şi
prevederile Planului Urbanistic General existent pentrua identifica eventuale
planificări care ar putea avea o influenţă asupra dezvoltării comunei; au fost
consultate serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţilor judeţene,
companiilor naţionale cu activităţi în zonă; au fos tanalizate strategiile
naţionale,regionale şi judeţene pentru a corela obiectivele de la nivel local cu cele de
la nivel regional sau naţional.
Acţiunile propuse şi proiectele aferente au respectat prevederile legislaţiei învigoare
urmărindu-se înacelaşi timp,respectarea tuturor recomandărilor în sensul planificării unei
dezvoltări durabile, pe principii ecologice.
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Pentrua facilita monitorizarea implementării strategiei propuse, a fost elaborat un set
de măsuri de evaluare astrategiei de dezvoltare şi de revizuire periodică, care au învedere:
• aplicarea prevederilor HG nr.1076/2005 privind stabilirea procedurii
decrealizare a evaluării de mediupentru planuri şi programe; - finalizarea Strategiei
de Dezvoltare Locală şi adoptarea ei prinhotărâre a Consiliului Local.
• analize periodice realizate în ConsiliulLocal şi de către primarul comunei.
Revizuire
Revizuirea Strategieide Dezvoltare Locală se va face periodic, în scopul evaluării stadiului
de implementare, în vederea analizei comparative a indicatorilor de monitorizare. Revizuirea
este necesară pentru actualizarea şi adaptarea conform cadrului legislativ specific unei perioade
sau ca urmare a unor schimbări şi opţiuni politice relevante, structurale.
Metodologiade revizuire va cuprinde următoarele elemente: rezultatele monitorizării la
sfârşitul anului 2021 ; evoluţia bugetului local, noua legislaţie cu efecte directeasupra localităţii
sau dezvoltării rurale, modificari ale strategiilor naţionale şi regionale.

CAPITOLUL II
PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI MOVILA BANULUI
2.1. Scurt istoric
Movila Banului (în trecut, Cioranca) este o comună în județul Buzău, Muntenia,
România, formată din satele Cioranca, Limpeziș și Movila Banului.
Localitatea de reședință, Movila Banului, datează în anualele istorice începând cu
jumătatea secolului XIX, când apare sub numele de Bugheni. Așezarea a fost formată de munteni
buzoieni, prahoveni și brașoveni. Acest proces de formare l-au tranversat și celelalte sate
componente Lipeziș și Cioranca, ultimul luând numele unui boier care-și avea moșia aici.Localnicii
și-au continuat preocupările din zona de munte, anume cresterea animalelor.În plus, au început
să cultive cereale și legume, pentru că în zonă sunt bălți, deci sursă de apă.
Toate satele comunei sunt formate în secolul al XIX-lea, satul Cioranca fiind fondat de
Grigorie Costescu la 1831, Movila Banului de avocatul Matache Pandelescu, supraveghetorul
moșiilor mănăstirii Văcărești la 1854, satul Bugheni în 1859, iar satul Limpeziș fiind format prin
împroprietărirea însurățeilor la 1882. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de
Cioranca, făcea parte din plasa Câmpul a județului Buzău și era formată din satele Bugheni,
Cioranca, Limpezișu și Movila Banului, având în total 980 de locuitori ce trăiau în 245 de case.
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În 1925, comuna se găsea în plasa Glodeanurile a aceluiași județ, având în componență
satele Bădenii Miluiți, Bugheni, Cioranca, Movila Banului și Limpeziș, cu 1936 de locuitori. În
1931, satul Limpeziș s-a separat și a constituit o comună de sine stătătoare, și la fel și satul Bădenii
Miluiți.
În 1950, comunele au fost arondate raionului Mizil din regiunea Buzău și apoi (după
1952) din regiunea Ploiești. În 1968, comuna a căpătat componența actuală, după ce comuna
Limpeziș a fost desființată și inclusă în comuna denumită acum Movila Banului după noua
reședință, și arondată județului Buzău, reînființat.
2.2. Situaţia economică, socială şi administrativă
Comuna Movila Banului este situată în partea de sud- vest a judeţului Buzău, încadrată
într-o zonă tipică de câmpie, fiind la 25 km de oraşul Buzău.
Din punct de vedere al aşezării pe glob, acest teritoriu se încadrează între
paralele de 44°59’ latitudine nordică şi 26°41’ longitudine estică.
Suprafața teritoriului administrativ a comunei este de 6532 hectare, însemnând 65,32
km2, ceea ce reprezintă 1,07 % din suprafța totală a județului Buzău. (6103 km2)
Satele aparținătoare comunei sunt:
-

Satul Movila Banului – reședință de comuna

-

Satul Limpeziș – sat aparținător

-

Satul Cioranca – sat aparținător

Localitatea de reşedinţă a comunei Movila Banului s-a dezvoltat în vecinătatea drumului
european E85 Bucureşti - Buzău - Suceava, acolo unde acesta întilneste drumul judetean DJ 203
care face legătură cu comunele Ulmeni si Pietroasele.
Existenţa acestei infrastructuri permite dezvoltarea comunei, punând-o în legătură
relativ rapidă şi ieftină cu celelalte comune şi, în special, cu municipiul Buzău.Comuna se
învecinează:
-

la nord cu comuna Costeşti ;

-

la est cu comuna Gherăseni;

-

la sud cu comuna Mihăileşti;

-

la vest cu comuna Ulmeni;

-

la sud-vest cu comuna Amaru;

-

la nord-vest cu comuna Stâlpu
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Teritoriul administrativ al comunei MOVILA BANULUI cuprinde o suprafaţă de 6532 ha,
având o populaţie de 2465 locuitori (la nivelul anului 2019). Din suprafaţă totală a comunei
terenurile agricole reprezintă 6277 ha (93,24%), iar terenurile având altă categorie de folosinţă
(neagricole) reprezintă 455 ha (6,76%).

Ani
Varste si grupe
de varsta

Anul 1992

Anul 2008

Anul 2012

Anul 2016

Anul 2020

UM: Numar persoane
Numar

Numar

Numar

Numar

Numar

persoane

persoane

persoane

persoane

persoane

0- 4 ani

159

132

144

100

123

5- 9 ani

134

163

138

134

102

10-14 ani

161

139

159

158

141

15-19 ani

233

163

160

162

155

20-24 ani

235

152

181

167

156

25-29 ani

101

158

121

166

158

30-34 ani

123

189

179

130

146

35-39 ani

112

207

218

187

128

40-44 ani

144

120

206

214

201

45-49 ani

141

127

105

190

217

50-54 ani

248

138

130

104

164

55-59 ani

312

150

134

132

117

60-64 ani

278

121

139

146

128

65-69 ani

261

190

127

127

140

70-74 ani

109

207

183

116

101

75-79 ani

115

191

174

160

103

80-84 ani

71

99

121

115

107

85 ani si peste

27

55

64

80

78

Total

2964

2701

2683

2588

2465

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
Pe teritoriul comunei (ca si in subteranul acesteia) nu exista rezerve minerale
exploatabile
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Pe raza comunei se află câteva unităţi economice cu profil de activitate diversificat
ceea ce denotă preocuparea cetăţenilor pentru creşterea permanentă a veniturilor, respectiv
îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Gama activităţilor este variată, de la activităţi comerciale la
prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ.
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile
comerciale. Locuitorii comunei MOVILA BANULUI se ocupă cu agricultura şi cu creşterea
animalelor.
Comuna dispune de asemenea de alimentare cu apă, alimentare cu energie electricǎ,
serviciu de salubritate, telefonie fixă şi cablu Tv.
Ca instituţii publice, pe raza comunei Movila Banului, putem aminti:
-

Primăria Movila Banului;

-

Poliţie, Poștă;

-

Doua grădiniţe,

-

Doua şcoali gimnaziale;

-

Două cămine culturale;

-

Doua baze sportive

-

O bibliotecă Comunală;

-

3 biserici.

Capitolul 3. Analiza situaţiei existente
3.1. Aşezare şi relief
Localitatea Movila Banului ocupǎ o parte din sudul judeţului Movila banlui fiind
amplasatǎ între urmǎtoarele repere:
- la nord cu comuna Costeşti ;
- la est cu comuna Gherăseni;
- la sud cu comuna Mihăileşti;
- la vest cu comuna Ulmeni;
- la sud-vest cu comuna Amaru;
- la nord-vest cu comuna Stâlpu
Teritoriul comunei aparţine
structurii geomorfologice majore, Câmpia
Română Orientală, respectiv părţii vestice a
acesteia, zonă situată în lunca comună a
33
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

rîurilor Buzău, Călmăţui şi Sărata denumită Câmpia Buzău-Călmăţui. Se află la o altitudine de
72 m deasupra nivelului mări.
Localitatea este ferită de riscul inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită structurii
solului şi a reliefului.
3.2. Factori de risc natural şi antropic
3.2.1. Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundatii, tornade, seceta,
inghet, etc.)
Condițiile geoclimaterice ale judetului Buzau, precum şi explozia tehnologică a
ultimelor decenii au creat premisele existenței pe teritoriul judetului a unor surse de risc
majore. Riscurile pot fi categorisite in naturale si tehnologice. Dacă luăm în considerare factorii
care pot declanşa manifestarea acestora ca dezastre, aceste riscuri pot fi clasificate după cum
urmează:
A. Riscuri naturale, de origine non atropică.
Aceasta categorie include următoarele tipuri de risc:
-

cutremure;

-

fenomene meteorologice deosebite (ploi abundente şi de lungă durată, căderi

masive de zăpadă, grindină, secetă, etc.);
-

inundații, altele decăt cele generate de accidente la baraje şi lucrări

hidrotehnice;
-

fenomene distructive de origine geologica

B. Riscuri tehnologice:
-

accidente, avarii, incendii si explozii

-

poluare ape

-

prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari

-

avarii la utilitati publice

-

munitie neexplodata

C. Riscuri biologice:
-

înbonlaviri in masa

-

epidemii

-

epizooti / zoonoze

Degradarea solurilor (terenurilor). Reprezintă diminuarea cantitativă sau calitativă,
sau pierderea totală a productivității acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare de
către om.
Se recomandă evaluarea exactă a pretabilității solurilor pentru diferite moduri de
utilizare, păstrarea flexibilității în utilizare, favorizarea soluțiilor benefice pe termen lung și
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informarea utilizatorilor și a publicului privind importanța economică a menținerii și creșterii
productivității solului prin realizarea de amenajări antierozionale și îmbunătățiri funciare.
Viscolul. Reprezintă fenomenul atmosferic de iarnă prin care zăpada este spulberată
de vânt și care duce la scăderea vizibilității. Viscolele sunt specifice sudului și estului țării.
În zona analizată, direcția generală a vântului în timpul viscolului este NE-SV, iar viteza
este cuprinsă între 11 și 15 m/s (40-54 km/h) .
Cele mai afectate sunt arterele de circulație cu urmări în creșterea numărului de
accidente. Topirea rapidă a stratului de zăpadă depus de viscol poate conduce la inundații
grave. Urmările viscolului se resimt și în agricultură și construcții.
Pentru amenajarea de poteci și drumuri rutiere se vor avea în vedere sectoarele în
care sunt posibile viscole și troieniri și protejarea acestora cu perdele forestiere și parazăpezi.
Secetele. Sunt fenomene ce dăunează în principal agriculturii. Seceta atmosferică
constă în absența îndelungată, totală sau parțială, a precipitațiilor, ceea ce conduce la apariția
secetei pedologice ca urmare a deficitului de umiditate din sol.
Ameliorarea efectelor secetei se poate face prin combaterea factorilor care le
amplifică:
- absența precipitațiilor prin irigații;
- temperatura ridicată prin împăduriri și controlul activităților antropice poluante;
- vânturile puternice prin perdele de protecție etc.
3.3. Climă
Comuna Movila Banului, datorită amplasării sale în partea de sud-vest a judeţului Buzău,
determină aspecte de climă specifice acestei zone. Aceasta are un caracter dominant
continental. Iarna este foarte frig din cauza crivăţului care suflă cu putere, neavând nici un
obstacol în cale. Ea începe cam pe la 6 Decembrie (Sfântul Nicolae), alte ori mai din timp. Toamna
timpul este mai mult ploios, ploile începând din luna septembrie şi de multe ori mai împiedică,
pentru un timp, activitatile agricole. Primăvara, vânturile bat reci şi aspre, iar ploile sunt dese.
Vara este foarte călduroasă, prin luna iulie înregistrându-se cele mai mari temperaturi, acestea
ajutând foarte mult la coacerea cerealelor.
Oamenii cunosc după cum bat vânturile şi după ploi (dacă acestea cad în luna martie,
atunci este semn bun) când este an îmbelşugat.
Cantitativ, media anuală de precipitaţii reprezintă o valoare care ar fi suficientă pentru
majoritatea culturilor agricole, dacă această cantitate s-ar putea înmagazina în sol; dar tot din
repartiţia de mai sus se poate constata că solul este lipsit de apă chiar de la începutul primăverii,
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după o iarnă cu precipitaţii reduse, care abia reprezintă 18,3% din totalul cantităţii de precipitaţii
căzute anual.
Cantitatea maximă de precipitaţii în 24 ore a fost de 95 mm. Cantitatea cea mai mică de
precipitaţii anuale a fost de 198,7 mm, iar cantitatea maximă de precipitaţii anuale înregistrată
a fost de 821,8 mm.
In ceea ce priveşte regimul termic, temperatura medie anuală este +10°C, temperatura
maximă absolută este +39°C şi minimă de -29°C.
Din analiza datelor referitoare la temperatură rezultă următoarele caracteristici:
-

temperatura lunii ianuarie este -2,7°C, iar a lunii iulie +23,2°C;

-

suma temperaturilor medii zilnice în perioada de vegetaţie 1 mai - 31 octombrie

este 34,75°C.
Această valoare indică, din punct de vedere termic, că terenul comunei este bun pentru
toate culturile agricole.
Trebuie menţionat că temperaturile foarte ridicate din cursul lunii iunie grăbesc
coacerea cerealelor şi produc adeseori şiştăvirea lor, iar cele din luna iulie împiedică fecundarea
la cultura porumbului.
Data apariţiei primului îngheţ este 28 octombrie (valoare medie), cel mai timpuriu fiind
pe 27 septembrie şi cel mai târziu pe 19 noiembrie.
În ceea ce priveşte ultimul îngheţ, valoarea medie este 7 aprilie, cel mai timpuriu fiind
la 6 martie şi cel mai târziu la 22 mai.
Prima brumă apare în luna septembrie, iar primăvara ultimele brume cad la sfârşitul
lunii aprilie şi foarte rar în luna mai.
Destul de periculoase pentru cultura plantelor sunt şi variaţiile bruşte de temperatură.
Răciri bruşte se produc adesea la începutul lunii februarie, la finele lunii martie, începutul lunii
aprilie şi la începutul lunii iulie. încălziri bruşte se ivesc şi la începutul lunilor octombrie şi
noiembrie.
În ceea ce priveşte regimul eolian, cele mai frecvente vânturi, în zona în care este situată
comuna Movila Banului, bat din direcţiile nord şi nord-est iarna şi sud - sud- est vara.
Vântul dominant este Crivăţul, care poate să atingă viteze până la 25 m/s. Iarna
provoacă o scădere a temperaturii, având ca urmare o condensare a norilor şi deci viscole cu
zăpadă. Primăvara favorizează precipitaţiile, iar vara suflă uscat şi fierbinte. Când se întâlneşte
cu vânturi contrarii provoacă vârtejuri, care ridică la mari înălţimi paie, coceni, praf; este un vânt
defavorabil pentru agricultură.
Austru!, care bate dinspre vest, este un vânt uscat. în timpul iernii aduce ger uscat, iar
vara căldură, accentuând puternic caracteristicile timpului de secetă.
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Băltăreţul este un vânt călduţ, aducător de ploi repezi şi scurte. Se resimte mai mult
vara. Bate din direcţia sud-est. Este un vânt favorabil agriculturii.
Munteanul este un vânt violent şi rece; bate din nord spre sud.
Din cele arătate mai sus se poate trage concluzia că Movila Banului se găseşte într-o
regiune cu climă secetoasă, care face trecerea de la stepă la silvostepă. Este vorba de un climat
continental cu următoarele caracteristici:
-

temperaturi ridicate în timpul verii, temperaturi scăzute iarna;

-

treceri aproape bruşte de la iarnă la vară şi de la vară la iarnă;

-

temperaturile maxime ating +39°C, iar temperaturile minime coboară până la -

29°C, amplitudinea maximă urcând până la 68°C, ceea ce evidenţiază caracterul continental al
climei;
-

regimul pluviometric are şi el un pronunţat caracter continental; precipitaţiile

cresc începând din luna martie până în luna iunie, când sunt maxime;
-

ploile de vară de regulă au caracter torenţial, iar zăpezile sunt spulberate iarna;

-

verile sunt secetoase, iar plantele cultivate suferă din cauza lipsei de apă.

După cum s-a văzut în cele enunţate mai sus, precipitaţiile cele mai abundente cad vara,
când temperatura este mare şi evaporaţia puternică, ceea ce face ca inmagazinarea apei în sol
să fie impiedicata.
3.4 Solul
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre şi reprezintă partea
superioară, afânată a litosferei care se află într-o continuă evoluţie sub influenţa factorilor
pedogenetici. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii.
Solul are multiple funcţii economice şi biologice deoarece determină producţia agricolă şi
starea pădurilor, este sursă de materii prime dar şi de biodiversitate, habitate, specii,
condiţionează învelişul vegetal, precum şi calitatea apei, reglează scurgerea lichidă şi solidă în
bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a
apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice
folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice. Solul
reprezintă un patrimoniu geologic şi arheologic. Având în vedere că pentru formarea unui strat
de sol cca. 20 cm (stratul minim necesar pentru dezvoltarea unei plante) sunt necesari
aproximativ 7000 de ani, este lesne de înţeles că solul poate fi considerat practic o resursă
naturală neregenerabilă, pe care, datorită rolului crucial avut pentru activităţile umane şi
supravieţuirea ecosistemelor, avem datoria să o protejăm.
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Pe teritoriul comunei Movila Banului este predominant cernoziomul de fâneaţă
(freatic umed), dar există şi soluri de luncă în zona de influenţă a râului Călmăţui, fapt care a
influenţat dezvoltarea vegetaţiei de tip silvostepă şi vegetaţie de luncă şi sărături.
Roca mamă, pe seama căreia s-au format solurile sunt luturile loessoide - cu textură
uşoară sau mijlocie - slab coezive, caracterizate prin culoare gălbuie, cu nuanţe roşcate, prin
porozitate mare, precum şi printr-un conţinut ridicat de CaCC>3 sub formă de concreţiuni
friabile şi difuze.
Sub această pătură de luturi loessoide se găsesc nisipuri friabile, carbonatate, nisipuri
care apar la zi, în porţiunile excesiv erodate.
Însuşirile fizice ale solului permit executarea unor lucrări agricole de calitate atunci
când solul este aprovizionat cu apă cel puţin 50 % din capacitatea de câmp; în schimb, solul se
lucrează destul de greu atunci când procentul de apă se apropie de limita apei de
higroscopicitate.
Din punct de vedere al indicilor agrochimici, solurile prezentate au o reacţie neutră
până la alcalină.
In ceea ce priveşte conţinutul în potasiu, este un sol mijlociu până la bine
aprovizionat.
Terenurile sunt favorabile dezvoltării păşunilor, cerealelor (grâu, porumb), a sfeclei de
zahăr, a cartofului şi a legumelor.
3.5. Vegetaţie şi fauna
In cadrul peisajului natural, vegetatia ocupa un loc insemnat, constituind unul dintre
factorii naturali cu mare importanta economica.
Comuna Movila banului corespunde, din punct de vedere al florei si a faunei, zonei de
silvostepa. Varietatea speciilor, de la cele ierboase la cele arborescente, fara sa se impuna o
anumita greutate in ordonarea lor.
Vegetaţia este reprezentată, în mare parte, prin formaţii stepice. Vegetaţia cultivată
este reprezentată în primul rând prin plante de câmp. De asemenea, cultura viţei de vie şi a
pomilor fructiferi găsesc condiţii optime pentru dezvoltare. Dintre speciile pomicole, prunul,
mărul, cireşul, vişinul sunt mai răspândite, pe câtă vreme nucul, părul, caisul şi piersicul se găsesc
în număr mic prin livezile de pe lângă case.
Condiţiile naturale şi economice de la Movila Banului au dat posibilitatea extinderii
plantelor agricole de mare cultură şi anume: grâul de toamnă, porumbul boabe, floarea soarelui
- plante care în anii foarte favorabili asigură producţii destul de ridicate.
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Orzul de toamnă dădea producţii mari în anii când nu suferă pierderi de pe urma gerului.
Orzul de primăvară, ovăzul, mazărea, fasolea sunt plante care corespund condiţiilor naturale de
aici, dând producţii mulţumitoare.
Dintre plantele ierboase care cresc spontan pe terenurile de cultură, ca buruieni se
întâlnesc în mod frecvent volbura, mohorul, rapiţa sălbatică, muştarul de câmp, neghina,
costreiul, pălămida, păişul, pirul gros, pirul crestat, colilia, trifoiul etc. Costreiul şi pălămida ridică,
în ultima vreme, multe probleme, ducând la diminuarea producţiei agricole până la 100 %, când
lucrările de întreţinere nu sunt corespunzătoare.
Pe malurile joase din apropierea bălţilor apare o zonă de rogoz, după care urmează o
zonă de stuf şi papură. în stufărişuri sunt specii de ţelină sălbatică, izmă de baltă, volbură de
baltă. Se mai întâlnesc: iarba câmpului, coada vulpei, firuţa.
Ca plante medicinale întâlnim: muşeţelul, cimbrul de câmp, coada şoricelului, soc,
traista ciobanului şi altele, pe care sătenii le strâng în cantităţi mici pentru nevoile casei.
Spre toamnă, pe locurile unde au fost depozitate paiele, de la maşinile de treierat şi prin
suhaturi se găsesc foarte multe ciuperci, bune pentru mâncare.
Fauna. Se întâlnesc popândăul, hârciogul, iepurele, care, în ultima perioadă, prin
folosirea la scară redusă a pesticidelor, s-a dezvoltat mult. Deşi bogat în specii, dar nu exagerat
de mare din punct de vedere numeric, fondul cinegetic este valorificat doar întâmplător de
localnici, vânătoarea nefiind o pasiune şi nici o ocupaţie.
Considerăm că e cazul să amintim că în zonă se întâlnesc: broaşte, şerpi, melci, furnici,
albine, viespi, bondari şi multe feluri de gângănii şi muşte.
Dintre speciile de păsări, cele mai numeroase sunt cioara de semănătură, vrabia,
presura de grădină, graurul, dumbrăveasca, prigoria.
3.6. Hidrografia
Pe teritoriul comunei Movila Banului se gaseste râul Sărata în partea de vest şi balta
Glaves la est. Pânza de apă freatică se găseşte pe câmpie la adâncimi ce variază între 6 şi 10 m.
Apa din zona de şes satisface din punct de vedere cantitativ şi calitativ nevoile
populaţiei, terenurile agricole având astfel un potenţial productiv mare. Este bună pentru
irigaţii.
3.7 Resursele localității
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei,
funcţia dominantă în profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri
principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor.
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Structur fondului funcir al comunei Movila Banului.
Modul de folosinta pentru suprafata
agricola

Hectare

Pondere

Total

6532

Agricola

6077

93.03%

Arabila

5536

84.75%

Pasuni

459

7.03%

Vii si pepiniere viticole

82

1.26%

Terenuri neagricole total

455

6.97%

Ocupata cu ape, balti

165

2.53%

Ocupata cu constructii

202

3.09%

Cai de comunicatii si cai ferate

79

1.21%

Terenuri degradate si neproductive

9

0.14%

Livezi si pepiniere pomicole

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de mai jos, suprafața agricolă
ocupă 6077 ha, reprezentând un procent de 93.03% din suprafaţa totală administrativă.
Structura fondului funciar şi schema suprafeţei totale
Total ha

6532

Agricola ha

6077

93.03%

Terenuri neagricole ha

455

6.97%

Terenuri
neagricole ha;
455; 6.97%

Agricola ha;
6077; 93.03%
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Componentele suprafeţei agricole în comuna Movila Banului
Agricola

6077 100.00%

Arabila ha

5536

91.10%

Pasuni ha

459

7.55%

Vii si pepiniere viticole ha

82

1.35%

Pasuni ha; 459;
7.55%

Vii si pepiniere
viticole ha; 82;
1.35%

Arabila ha
Pasuni ha
Vii si pepiniere viticole ha

Arabila ha; 5536;
91.10%

3.8. Infrastructură
Localitatea de reşedinţă a comunei Movila Banului s-a dezvoltat în vecinătatea drumului
european E85 Bucureşti - Buzău - Suceava, acolo unde acesta întâlneşte drumul judeţean DJ 203
Movila Banului - Merei, care reprezintă singurele porţiuni asfaltate din totalul drumurilor
existente în localitate, restul drumurilor comunale fiind pietruite în totalitate.
Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Movila Banului sunt
autoturismele proprii, mijloacele de transport în comun (autobuze) şi microbuze.
Reabilitarea drumurilor comunale, extinderea şi modernizarea trotuarelor fac parte din
proiectele prioritare ale comunei Movila Banului în perioada 2014-2020.
Alimentarea cu apa
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În satul de reşedinţă a comunei Movila Banului, gospodăriile sunt deservite de reţeaua
de alimentare cu apă recent realizată pe o distanta de 12.448 m alimentată din 2 foraje de mare
adâncime.
Satele Limpeziş şi Cioranca nu dispun în prezent de un sistem centralizat de alimentare
cu apă potabilă, locuitorii aprovizionandu-se cu apa din foraje proprii săpate la 6 - 8 m adâncime.
În perioada secetoasă, când apa din primul strat freatic scade circa 80% din fântâni seaca şi
apar difuncţionalităţi în aprovizionarea cu apa a locuitorilor şi gospodăriilor.
Canalizare
În satul de reşedinţă a comunei Movila Banului, gospodăriile sunt in curs de racordaree
la rețeaua de canalizare, recent realizată pe o distanta de 13.257 m care este deservită de o stație
de iepurare.
Gospodăriile din satele apartinatoare, Cioranca si Limpeziș nu dispun de un sistem
centralizat de canalizare. Acestea sunt deservite de haznale de tip rural şi fose septice, iar
apele uzate sunt deversate în puţuri absorbante şi fose septice
Alimentarea cu căldură
În comuna Movila Banului asigurarea încălzirii locuinţelor se realizeaza cu sobe ce
folosesc drept combustibil lemn şi cărbune.
Construcţiile mai noi au centrale termice pe lemne cu gazeificare sau combustibil solid
- cărbune ce asigură alimentarea cu energie termică. Prepararea hranei la bucătării se realizează
la maşini de gătit tip aragaz folosind drept combustibil gaze lichefiate îmbuteliate sau la sobe cu
plită folosind combustibil solid - lemne.
Alimentarea cu energie electrică
Comuna Movila Banului, împreună cu satele componente, este racordată la sistemul
energetic naţional. Distribuţia energiei electrice este asigurată pe 99% din suprafaţa localităţii
excepţie făcând numai locuinţele nou-construite în intravilanul localităţii care necesită lucrări de
extindere a reţelei. Alimentarea comunei se face cu o reţea de medie tensiune (LEA 20KV) care
vine din reţeaua de 100 KV. Reţeaua de joasa tensiune, destinată consumatorilor casnici şi
iluminatului public este racordată la posturi de tip aerian. Reţelele electrice sunt pe stâlpi de
beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează pe lămpi cu LED.
Telefonie, internet si cablu TV
Localitatile componente ale comunei sunt prevăzute cu instalaţii de telefonie având ca
abonaţi agenţi economici şi casnici. Reţelele de telefonie sunt pozate aerian pe stâlpi de lemn
si stâlpii de beton ai reţelei electrice de joasa tensiune. Din punctul de vedere al telefoniei
mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii: Vodafone, Orange,
Cosmote, Digi Mobil. Exista cablu TV prin fibra optica de la RCS&RDS. Conexiunile de internet se
poate face prin fibra optica de la doua societati RCS&RDS si Telekom.
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3.9. Populaţia
Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu,
astfel cunoaşterea aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia în timp reprezintă
punctul de pornire al tuturor analizelor. Populația rurală reprezintă cea mai dinamică
componentă a spațiului rural și o resursă potențială deosebit de importantă pentru dezvoltarea
satelor, cu rol hotărâtor în definitivarea politicilor de dezvoltare rurală.
Comuna Movila Banului se încadrează în categoria unităţilor administrativ- teritoriale
de talie medie. Populaţia totală a comunei este 2465 persoane.

Populatie
Total

Anul
1992
2964

Anul
1996
2809

Anul
2000
2762

Anul
2004
2730

Anul
2008
2701

Anul
2012
2683

Anul
2016
2588

Anul
2020
2465

Evolutia populatiei
3500
2964
3000
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Astfel, se poate observa că tendinţa evoluţiei populaţiei în comuna Movila
Banului este de descrestere de la an la an, iar principalii factorii ar fi:


Rata de natalitate scazută



Creşterea ratei mortalităţii de la an la an, datorită procesului de îmbătrânire a
populaţiei comunei
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Diferenţa de dezvoltare între zona rurală şi zona urbană. În acest sens este nevoie
de investiţii majore la nivelul infrastructurii şi a serviciilor sociale etc.



Migratia persoanelor datorita conditiilor de trai dar și a lipsei de locuri de muncă din
zonă

În cadrul populaţiei comunei Movial BanuluiI nu a existat niciodată o egalitate
numerică între sexul masculin şi cel feminin. De exemplu, pentru perioada analizată, structura
populaţiei pe sexe, din comuna Movila Banului apare conform tabelului următor:
Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei Indicatori
Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
1992
2000 2005
2010
2015
2016
2017 2018
2019
Total
2932 2782
2737
2702
2587
2565
2552 2534
2472
Barbati
1442 1355
1336
1323
1271
1252
1253 1248
1212
Femei
1490 1427
1401
1379
1316
1313
1299 1286
1260
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
Localitati

Anul
2020
2465
1208
1257

Structura pe sexe a populaţiei comunei este echilibrată, în anul 2020, conform datelor
oferite de Institutul Naţional de Statistică, din numărul total al locuitorilor 2465, 1208 persoane
(49.01%) sunt bărbaţi şi 1257 (50.99%) sunt femei.
Sporul natural în comuna, în perioada 2012-2019
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
17
19
18
23
25
25
21
25
Nasteri
50
60
50
56
50
58
56
63
Decese
Spor Natural
-33
-41
-32
-33
-25
-33
-35
-38
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP210D
Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau scăderea
numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile natalităţii, respectiv a
numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a numărului persoanelor decedate, în
cursul unui an.
Scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al
transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.
Deplasările cu caracter definitiv au transformat comuna analizată într-un întins spaţiu
exportator de forţă de muncă, reducând treptat vitalitatea biologică a colectivităţii Movila
Banului.
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Sporul Natural
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Populaţia umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanenţă schimbărilor ca
urmare a influenţei mişcării naturale (naşterile şi decesele) şi a mişcării migratorii (imigrările şi
emigrările). Conform Institutului Naţional de Statistică, situaţia populaţiei Movila Banului, se
prezintă astfel:
Anul
2012
casatorii
divorturi
stabiliri resedinta
plecari resedinta
spor
stabiliri cu
domiciliu
plecari cu
domiciliu

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

4
2
4
19
-15

6
1
5
15
-10

9
3
12
16
-4

10
4
10
18
-8

9
4
11
25
-14

8
2
7
18
-11

14
3
4
17
-13

10
1
4
17
-13

52

63

45

54

48

64

51

50

52

29

48

39

52

54

39

65

Din punct de vedere al sosirilor şi plecărilor, la nivelul comunei MOVILA BANULUI,
pentru perioada analizată (2012-2019) se constată o uşoară superioritate a celor care pleacă cu
reşedinţa din comuna, comparativ cu cei care se stabilesc cu reşedinţa pe aceste meleaguri. În
anul 2019 se înregistrează un număr de 17 plecări cu domiciliu din localitate şi 4 stabiliri de
domiciliu, rezultând astfel un spor migratoriu negativ (-13 persoane) pentru comuna analizată.
Se poate afirma că migraţia, privită ca mişcare în spaţiu a unei populaţii, reprezintă o
componentă principală a acesteia, alături de natalitate şi mortalitate. Totuşi, importanţa mişcării
migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere procesul reproducerii populaţiei, deoarece, prin
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intermediul acesteia se realizează numai o deplasare a unor efective de populaţie dintr-o
colectivitate în alta. Evoluţia în timp a numărului şi structurii populaţiei este şi rezultatul mişcării
migratorii. Mişcarea migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care constă în
schimbarea statului rezidenţial. Datorită existenței și permanentizării fluxurilor de populație
urban-rural s-a înregistrat, în ultimul deceniu, o creștere numerică și procentuală evidentă a
numărului de locuitori prezenți în comună.
3.10. Forţa de muncă
La nivelul comuneiMOVILA BANULUI îşi desfǎşoarǎ activitatea PF-uri, SRL-uri având ca
domeniu de activitate comerţ şi prestǎri servicii, alimentaţie publicǎ, construcţii.
Forţa de muncă din comunaMOVILA BANULUI, este cuprinsă din angajaţii Consiliului Local,
angajaţii societăţilor comerciale din comună (buticuri), şi celelalte societăţi mai importante.
Anul
2012
numar de
angajati
numar someri

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

95

102

123

125

121

124

133

143

180

178

237

229

226

204

165

153

3.11 Educaţie
În comuna Movila Banului funcţionează 6 unităţi de învăţământ care îşi desfăşoară
activitatea în clădiri proprii, corespunzătoare din punct de vedere funcţional, iar cursurile sunt
susţinute de către 22 de cadre didactice.
Reţeaua de învăţământ a comunei este redată în tabelul urmator:
ÎNVĂŢĂMÂNT

NUMĂR

Unităţi de învăţământ - total

4

Şcoli

2

Grădiniţe

2

Instituţiile de învăţământ de pe raza comunei sunt reprezentate de grădiniţe, şcoli
primare şi gimnaziale. Unitatile de invatamant sunt toate racordate la reteaua de apa, la
electricitate, dispunde de centarle termice pentru încălzire si sunt racodate la internet. In
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perioada urmatoare unitatile de învătământ din satul Movila Banului vor fi racordate la sistemul
canalizare.
De asemenea, se impune înfiinţarea unor centre tip after-school, unde copii să îşi
pregătească temele pentru a doua zi şi să participe la activităţi sociale şi educative specifice
vârstei acestora. Aceste spaţii trebuie utilate cu calculatoare şi acces la internet pentru a
facilita deprinderea abilităţilor de utilizare a internetului şi a calculatorului.
3.12. Culte, cultură şi artă
În comuna Movila Banului există două cămine culturale care funcţionează în satul
Movila Banului şi în satul Limpeziş. Clădirile în care acestea îşi desfăşoara activitatea sunt
reabilitate şi dispun de toate condiţiile necesare desfăşurării de activităţi cultural artistice. La
căminul cultural Movila Banului funcţionează şi biblioteca comunală care beneficiază de spaţiu
propriu, mobilier nou şi calculatoare .
În prezent, în comuna Movila Banului cultul creştin-ortodox se manifesta în cele 3
biserici existente în satele componente, monumente istorice.
-

biserica “Sfânta Treime” din satul Movila Banului;

-

biserica “Sf. Constatin şi Elena” din satul Limpeziş;

-

biserica “Sf. Constatin şi Elena” din satul Cioranca.

Bisericile menţionate necesită investiţii mari, în special pentru refacerea picturii.
Astfel, s-au propus nişte obiective, menite să ajute refacerea vieţii spirituale a
sătenilor:
-

Sprijinirea finalizării lucrărilor de reparaţii şi pictură a bisericilor ortodoxe

-

din comuna Movila Banului;

-

Reamenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a cimitirelor de pe raza
comunei;

-

Implicarea preoţilor în rezolvarea problemelor comunităţii

Identificarea persoanelor şi familiilor în dificultate şi posibilităţile de sprijinire a
acestora, promovarea moralei creştine.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,16%), cu o
minoritate de adventiști de ziua a șaptea (4,22%). Pentru 4,29% din populație, nu este cunoscută
apartenența confesională.
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3.13. Sănătate
Analiza privind asistenţa medicală în comuna Movila Banului a scos în evidenţă
urmatoarele informaţii:
-

nu exista reţea în domeniu privat

-

la nivel local există 2 cabinete medicale individuale de medicina generală

-

în comună există şi un dispensar veterinar

-

cel mai apropiat spital se află la aproximativ 20 km în oraşul Buzău

3.14. Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurală
3.14.1. Agricultură
Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultura, precum şi lipsa formelor de
asociere conduce la perpetuarea unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de exploataţiile de
subzistentă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte de exploataţiile comerciale. În cazul
exploataţiilor comerciale se poate constata ca există încă un dezechilibru, în ceea ce priveşte
suprafaţa agricolă utilizată de exploataţiile familiale (individuale) şi întreprinderile agricole (cu
personalitate juridică), ultimele reuşind în mare parte să se adapteze nevoilor unei agriculturi
performante, ca urmare a investiţiilor realizate în perioada de pre-aderare.
Asa cum sunt puse în evidenta de rezultatele Recensământului General Agricol din
2002 si ale Anchetei Structurale în Agricultura din 2005, principalele probleme ale agriculturii
româneşti sunt: existenţa unui sector foarte mare al agriculturii de subzistentă şi semisubzistenţă (format din mici exploataţii agricole individuale), cu o dotare insuficientă cu
echipamente şi utilaje agricole, în care se obţin randamente relativ scăzute, ceea ce
determină o utilizarea incompletă a forţei de muncă. O altă problemă este şi ponderea ridicată
a autoconsumului. Aceasta situaţie este completată de un sector al marilor întreprinderi agricole
comerciale (exploataţii cu personalitate juridică), pe baza concesionării şi arendării terenurilor
(care exploatează aproximativ jumătate din suprafaţa agricola utilizată), sector relativ bine dotat
tehnic, care obţine producţii ridicate, dar care încă nu utilizează pe deplin potenţialul agricol al
terenurilor exploatate.

Sectorul

intermediar,

al

exploatatiilor

familiale

comerciale

(exploataţii agricole individuale de dimensiuni mai mari) este prea puţin dezvoltat, în
comparaţie cu situaţia din alte tari membre UE.
Fondul funciar agricol al comunei constituie principala resursă naturală pentru
preocupările productive ale populaţiei locale.
Ca oportunităţi investiţionale în comuna Movila Banului se înscrie reluarea unor culturi
agricole tradiţionale, pe lânga cele de: cartofi, porumb, plante furajere, legume. În acelaşi timp
se vorbeşte şi de dezvoltarea sectorului legumico-pomicol al comunei, prin modernizarea
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tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre de colectare, prelucrare
şi valorificare a acestor produse.
Suprafaţa agricola a comunei este de 6.077 ha, din care:
- Teren arabil – 5.536 ha
- Păşune – 459 ha
- Vii – 82 ha
Suprafata teritorial administrativa
Teritoriul comunei Movila Banului dispune de o ofertă naturală deosebit de favorabila
pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţiune economica de baza, cu un profil complex, dominat
de producţia de cereale, plante tehnice si creşterea animalelor.
Potenţialul economic al comunei Movila Banului este predominant agricol, cea
mai mare parte a populaţiei avand locuri de munca în exploataţiile agricole.
3.14.2. Producţia vegetală
Culturile cele mai pretabile sunt cele de grâu, porumb, floarea soarelui, soia şi răpiţă.
Pentru dezvoltarea agriculturii sunt necesare investiţii pentru amenajarea unor parcuri de maşini
şi utilaje.
Suprafeţele arabile apartinătoare

comunei

Movila

Banului sunt

cultivate

preponderent cu grâu, porumb ,floarea soarelui , orz şi orzoaică , dar si rapiţă , etc.
Culturi agricole, Movila Banului
În ceea ce priveşte componenţa agricolă, obiectivul este să se îmbunătăţească şi
valorifice resursele agricole ale comunei într-un standard superior. Astfel se doreşte şi atragerea
de fonduri pentru procurarea unor utilaje agricole performante şi schimbarea destinaţiei unor
terenuri agricole (închiriere sau concesionare).
3.14.3. Pomicultura si Legumicultura
În comuna Movila Banului pomicultura nu este dezvoltată, livezile şi pepinierele
pomicole fiind aproape inexistente şi fără însemnătate economică. Dezvoltarea pomiculturii
reprezintă o oportunitate investiţională importantă, având în vedere potenţialul pedo-climatic
al zonei din care face parte localitatea Movila Banului.
Legumicultura este un sector relativ dezvoltat, comparativ cu alte localităţi rurale.
Suprafaţa cultivată cu legume este de peste 20 ha, dar există şi alte terenuri disponibile pentru
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extinderea culturilor. Cele mai cultivate legume sunt tomatele, ardeiul, ceapa, vinetele,
arpagicul, pepenii. Clima permite cultivarea legumelor, însă este nevoie de investiţii în sisteme
de irigaţii. Pe lângă acestea se doreşte realizarea de investiţii în tehnologie modernă de cultivare,
solarii, centre de colectare şi prelucrare a produselor.
3.14.4. Zootehnia
O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna Movila Banului o
are suprafaţa de păşune existentă.
Efectivul de animale al comunei însumeaza 520 de bovine, 752 de porcine,
2.400 de ovine, 75 caprine, 127 de cabaline, 200 familii de albine. Hrana animalelor este
asigurată parţial de cele peste 692 ha de păşune, precum şi de suprafeţele cultivate cu
plante de nutreţ. Efectivul de păsări al comunei se împarte în 9.500 capete (găini, gâşte, raţe şi
curci).
Familii
Localitatea
Movila Banului

Bovine
520

Ovine
2.400

Total comună

520

2.400

Caprine
75
75

Porcine
752

Păsări
9.500

Cabaline albine
127
200

752

9.500

127

200

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Movila
Banului se doreste înfiinţarea unor asociaţii pentru crescătorii de animale şi pentru producatorii
mici în vederea reprezentării intereselor acestora. Totodată este necesară şi atragerea
investitorilor în domeniul prelucrării laptelui, a cărnii de porc şi a cărnii de vită.

3.15. Economia
Analiza realizată pe baza cifrelor statistice este doar una cantitativă ea bazându-se pe
numărul agenţilor economici, şi nu pe cifra de afaceri, profit sau număr de angajaţi.
O scurtă analiză a activității sectorului productiv în comunaMOVILA BANULUI se
impune din două motive:
• datorită contribuției semnificative pe care funcţionarea unor astfel de entități pe
teritoriul unei localități îl are în general pentru dezvoltarea și autonomia respectivei comunități;
• datorită faptului ca aderarea la Uniunea Europeană se materializează în fonduri
nerambursabile, care pot fi accesate în cea mai mare parte de sectorul de producţie.
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În mediul rural, se desfăşoară o serie de activităţi neagricole ( prelucrarea unor materii
prime agricole, comerţ, transporturi etc.), care au un impact pozitiv asupra comunităţilor
rurale, contribuind la asigurarea de venituri complementare si la creşterea gradului de utilizare
a forţei de muncă.
}n prezent este nevoie de o serie de măsuri ce trebuiesc luate de primărie si consiliul
local de a atrage cât mai multe societăți să desfășoare activitatea pe teritorul comunei intrucât
ara aduce mai multe beneficii cu mar fi:
a) reducerea numărului de șomeri din zonă
b) creșterea nivelului de trai al populației
c) creșterea bugetului local.
Ponderea cea mai ridicată de societăți care activează pe raza comunei Movila Banului
este detiunta se societățile care activează in domeniul agricol sau conex.
Numar agenti economici
0,32% din totalul agentilor economici din
Judetul Buzau

102 agenti economici
Cifra de afaceri
127,2 milioane lei (28,9 milioane euro)

0,68% din cifra de afaceri din Judetul
Buzau

Numar angajati
0,24% din totalul de angajati din Judetul
Buzau

131 angajati
Profit
6,4 milioane lei (1,4 milioane euro)

0,50% din profitul net realizat in Judetul
Buzau

Top firme din Movila Banului, Judetul Buzau dupa cifra de afaceri
Denumire societate
AGRO-EST MUNTENIA
SRL
SEBAGRO 2007 S.R.L.
ALEX CNX AGRO SRL
DAVID PRODCOM
PANIF SRL
GEN MARY AGRO SRL

Adresa
CIORANCA 131, Movila Banului,
Judetul Buzau
- -, Movila Banului, Judetul Buzau
CIORANCA 102, Movila Banului,
Judetul Buzau
Com. MOVILA BANULUI -, Movila
Banului, Judetul Buzau
CIORANCA 35, Movila Banului,
Judetul Buzau

Cifra afaceri anul 2019
100,4 milioane lei (22,8 milioane
euro)
11,2 milioane lei (2,5 milioane
euro)
2,1 milioane lei (474.523 euro)
1,8 milioane lei (403.984 euro)
1,5 milioane lei (335.603 euro)
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Top firme din Movila Banului, Judetul Buzau dupa profit
Denumire societate
SEBAGRO 2007 S.R.L.
ALEX CNX AGRO SRL
AGRO-EST MUNTENIA SRL
GEN MARY AGRO SRL
ROKA SPIN ALPIN S.R.L.

Adresa
- -, Movila Banului, Judetul
Buzau
CIORANCA 102, Movila Banului,
Judetul Buzau
CIORANCA 131, Movila Banului,
Judetul Buzau
CIORANCA 35, Movila Banului,
Judetul Buzau
Str. Narciselor 63, Movila
Banului, Judetul Buzau

Profit
1,7 milioane lei (392.372
euro)
931.131 lei (211.621 euro)
881.450 lei (200.330 euro)
549.949 lei (124.988 euro)
430.361 lei (97.809 euro)

Domeniile cu cea mai mare cifra de afaceri Movila Banului, Judetul Buzau
Domeniu
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de
seminte oleaginoase

Cifra de afaceri
100,4 milioane lei (22,8 milioane
euro)
17,1 milioane lei (3,9 milioane euro)

CAEN: 161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala

1,9 milioane lei (442.042 euro)

CAEN: 1061 - Fabricarea produselor de morarit
CAEN: 4711 - Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun

1,8 milioane lei (403.984 euro)
1,5 milioane lei (351.671 euro)

Domeniile cu cel mai mare profit Movila Banului, Judetul Buzau
Domeniu
CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de
seminte oleaginoase
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
CAEN: 161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala
CAEN: 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
CAEN: 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale

Profit

3,5 milioane lei (790.623 euro)
881.450 lei (200.330 euro)
620.478 lei (141.018 euro)
598.756 lei (136.081 euro)
156.158 lei (35.490 euro)
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Principalele obiective generale în dezvoltarea comunei Movila Banului, pe termen lung
şi mediu sunt:
-

dezvoltarea infrastructurii de bazǎ;

-

creşterea potenţialului economic

-

îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;

-

valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;

-

creştera competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în industrie, investiţii

şi în special în agriculturǎ;
-

stimularea spiritului întreprinzǎtor;

-

protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului natural;

-

asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în

localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);
-

reabilitarea drumurilor;

Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ prioritarǎ în
dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea teritoriului cât şi în politica
fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori– microîntreprinderi, dar mai ales a
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau
antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ şi valorificǎ resurse naturale locale.
3.16. Administraţia locală
Conducerea Primăriei comunei MOVILA BANULUI este reprezentată de către domnul
Primar MOISE DORIN-ROMICĂ, împreună cu Domnul Viceprimar PAUL DUMITRU, Administrator
public DONE CATALIN şi Secretar .
Primǎria MOVILA BANULUI este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor Legii nr.
215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi în
conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local MOVILA BANULUI privind aprobarea organigramei, a
numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarul, administratorul public, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu
de specialitate constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria
MOVILA BANULUI care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale.
Consiliul Local MOVILA BANULUI, prin primǎria comunei realizeazǎ atribuţiile conferite
de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.
Serviciile furnizate de Primǎria comunei MOVILA BANULUI cetǎţenilor sunt:
-

asistență socială;
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-

urbanism;

-

registru agricol, cadastru;

-

arhivar;

-

consilier achiziíi;

-

SPCLEP;

-

audit;

-

compartiment financiar contabil;

-

biblioteca;

-

SVSU;

-

poliţie locală;

Consiliul Local MOVILA BANULUI este format din 13 consilieri locali. În urma alegerilor
desfășurate în anul 2016, componența Consiliului Local MOVILA BANULUI arată astfel:


9 consilieri PNL;



3 consilieri PSD;



1 consilier ALDE.

Marea problemă a primarului şi a Administraţiei Publice locale a fost şi va fi bugetul
local. Primarul, prin implicarea sa directă şi printr-o bună colaborare cu Consiliul Judeţean
Buzău şi cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, a încercat să găsească toate sursele
financiare posibile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse.
Obiectivele realizate sunt de importanţă majoră pentru strategiile de dezvoltare
propuse.
Important este că primarul acestei comune a realizat aceste lucruri cu muncă asiduă şi
cu responsabilitate, cu sprijinul Consiliului Local MOVILA BANULUI şi al angajaţilor primăriei.
Potrivit legii, primăria comunei MOVILA BANULUI îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii:


atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societăţilor comerciale;



atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a comunei;



atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;



atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;



atribuţii privind cooperarea inter-instituţională;



alte atribuţii prevăzute de lege.

Toate informaţiile de interes public utile pentru cetăţenii comunei sunt prezentate şi
actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse la
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cunoştinţa celor interesaţi diferite informaţii de interes public: hotărâri ale Consiliului local,
declaraţii de avere, organigrama, programul de funcţionare al serviciilor publice, datele de
contact ale instituţiei şi ale reprezentantului legal.
Primăria dispune de un sistem informatizat şi de reţea de calculatoare. Există baze de
date la nivelul instituţiei, îndeosebi la nivelul serviciului economic al primăriei.
3.17. Analiza SWOT
Vom încerca să stabilim punctele tari şi slabe ale comunei, precum şi oportunităţile
prezente și viitoare, dar, şi ce s-ar întâmpla, dacă am urmări planul de dezvoltare propus de
prezenta strategie.
De la bun început trebuie spus că, fără o strategie, nu te poţi nici dezvolta, nici atrage
investitori şi nici fonduri europene. De aceea, conducerea primăriei MOVILA BANULUI a înţeles
pericolul şi a facut demersuri pentru realizarea acestei Strategii de Dezvoltare Locală. Ceea ce
dorim noi să evidenţiem, sunt concluziile, analiza informaţiilor cunoscute şi sinteza lor printr-o
altă perspectivă, mai aplecată spre dezvoltare, spre cerinţele secolului XXI, spre programe şi
proiecte. Analiza de faţă stă la baza întregii lucrări şi este forma modernă de a justifica proiecte.
Marea artă a acestei analize este să transformăm, ceea ce până ieri era o imposibilitate, într-o
victorie.
Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce
priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsă unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă
haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai
bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au
fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării
strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea
documentului strategic.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul
administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să
identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi), Threats
(riscuri).
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Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor
de dezvoltare a comunei, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a
impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul
cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din
direcţia concurenţei; de regulă, sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are niciun control.
Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi
pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de
prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma
acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.
Unele “oportunităţi” şi „ameninţări” vor apărea din „punctele tari” şi „punctele slabe”
ale comunei.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la
bază elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
1. Viaţa economică a comunei MOVILA BANULUI, trebuie revigorată şi dezvoltată în
toate domeniile sale: agricultură, viticultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative care să asigure venituri
şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile agricole, construirea şi
modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub forma unor mici ateliere de artizanat,
meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi reciclarea deşeurilor.
Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a comunei,
aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece produce efecte benefice, atât asupra comunităţii
locale, cât şi la nivel naţional. O economie sănătoasă şi prosperă a comunei MOVILA BANULUI ar
determina o creştere a bunăstării membrilor ce alcătuiesc această comunitate.
2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie făcute
după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
- raportul valoarea investiţiei / efecte economico - financiare produse;
- raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor.
Ameliorarea posibilităţilor de transport prin executarea de drumuri locale noi, care să
permită accesul la drumurile publice, judeţene şi naţionale, alimentarea cu apă potabilă şi gaze
naturale a satelor din comuna MOVILA BANULUI, prin amenajarea reţelei de apă, a rezervoarelor
şi captărilor de apă potabilă, construirea reţelei de canalizare şi amenajarea staţiilor de epurare
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a apelor uzate şi tratarea acestora, în paralel cu realizarea unor proiecte integrate de
infrastructură - care vor contribui la ameliorarea şi conservarea protecţiei mediului, sunt
obiective majore ce trebuie corelate cu o serie de măsuri care să vizeze îmbunătăţirea prelucrării
şi comercializării produselor agricole.
3. Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea atractivităţii
comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să
le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit.
În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva potenţialului
investitor în economia locală a comunei MOVILA BANULUI.
Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională, venituri crescute ale
locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia resurselor financiare necesare
demarării unor proiecte de reabilitare / extindere a infrastructurii fizice şi sociale, de protecţie
a mediului pentru promovarea zonei, etc.
Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a riscurilor
care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei MOVILA BANULUI, fiind împărţită pe
capitolele de mai jos, în vederea atragerii investitorilor şi investiţiilor în zonă.
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Analiza SWOT

1. POZIŢIE GEOGRAFICĂ, ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Posibilităţi reduse de cofinanţare a proiectelor
din fonduri europene nerambursabile.
Resurse financiare locale insuficiente pentru
Aşezare bună, acees direct la drumul
sprijinirea şi promovarea unor investiţii.
european E 85
Lipsa unui mecanism de informare/consultare
Administraţia publică locală receptivă şi
a cetăţenilor, a practicii consultării publice la
deschisă
nivel de sat şi de comunâ
Existenţa unui portofoliu de proiecte care
Interes scăzut şi acces limitat la informaţiile
vizează modernizarea infrastructurii tehnico –
privind legislaţia şi oportunităţile de finanţare
edilitare şi sociale, care urmează a fi
şi creditare a unor proiecte edilitare,
promovate în vederea obţinerii finanţării
economice, sociale şi de mediu
Existenţa site-ului comunei
Lipsa acţiunilor de promovare activă a imaginii
şi numelui comunei
Lipsa unei strategii de dezvoltare locală
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Programe guvernamentale pentru agricultură,
mediu, sănătate, turism, învăţământ etc.
Competiţia altor comune, oraşe, asociaţii
Posibilitatea accesării finanţărilor
intercomunale etc. pentru obţinerea de
nerambursabile oferite de Programele
fonduri europene
Operaţionale Sectoriale (P.O.S.)
Competiţia altor localităţi pentru obţinerea de
Construcţia Coridorului IX Paneuropean,
resurse din redistribuţia bugetară
Ploieşti – Albiţa – element de potenţial în
Costuri mari de conformare la standardele de
dezvoltarea zonei
mediu
Posibilitatea înfiinţării Grupurilor de Acţiune
Lipsa de interes şi implicare în rezolvarea
Locală (GAL) care va contribui la atragerea de
problemelor comunităţii
finanţări şi dezvoltarea de parteneriate pentru
implementarea unor proiecte în comun.
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2. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Spor natural negativ al populaţiei, scăderea
constantă a numărului de locuitori
Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei
prezent în toate satele componente,
Ponderea scăzută a populaţiei active în total
Forţă de muncă disponibilă şi accesibilă la
populaţie
costuri relativ reduse, cu o paletă relativ
Nivel ridicat al numărului de pensionari şi
diversificată de calificări
persoane întreţinute în total populaţie inactivă
Sold migrator pozitiv înregistrat consta nt pe
Lipsa locurilor de muncă
o perioadă relativ îndelungată
Nivel de instruire şi de calificare, scăzute
Repartiţie echilibrată a populaţiei pe sate, nu
Implicare redusă a mediului privat în
există sate depopulate
elaborarea şi implementarea politicilor şi
strategiilor în domeniul resurselor umane
Estomparea/pierderea tradiţiilor locale
Creşterea numărului de persoane asistate
social
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieţei muncii, economiei
Programe de formare profesională derulate
locale şi asistenţei sociale
prin direcţiile deconcentrate ale Ministerului
Riscul deprofesionalizării forţei de muncă
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Migraţia forţei de muncă tinere şi mature spre
organizate la nivel de judeţ
mediul urban şi către spaţiul comunitar
Adaptarea învăţământului la necesităţile
Neadaptarea /adaptarea lentă a populaţiei
pieţei muncii
rurale mature şi vârstnice la provocările
Posibilitatea calificării forţei de muncă prin
mediului economic şi social, la fenomenul
şcoli de arte şi meserii
mobilităţii şi reconversiei profesionale
Finanţări nerambursabile în domeniul
Prezenţa în apropiere a unor centre urbane
resurselor umane
poate conduce la intensificarea fenomenului
de migraţie a forţei de muncă spre acestea
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3. RESURSE ECONOMICE ŞI DE MEDIU
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Ponderea mare a activităţilor agricole şi de
creştere a animalelor desfăşurate în gospodării
individuale de subzistenţă în detrimentul
exploataţiilor agricole
Venituri scăzute ale populaţiei şi implicit putere
Mediu natural putin poluat
de cumpărare scăzută.
Existenta unei comunităţi de afaceri
Activităţi economice puţin diversificate,
reprezentată de agenţi economici cu
pondere mică a celor cu valoare adăugată mare
activitate în zonă.
şi a prestărilor de servicii pentru populaţie
Existenţa pe teritoriul comunei a 5536 ha
Număr mic de unităţi de colectare, stocare şi
teren arabil
procesare a produselor primare din zonă;
Teren şi spaţii disponibile pentru dezvoltarea
inexistenţa unei forme organizate de colectare
de activităţi economice
şi valorificare a produselor autohtone
Condiţii prielnice de dezvoltare a zootehniei
Grad relatv scăzut de mecanizare a agriculturii
Posibilitatea realizării unor compleze
Slaba conştientizare a populaţiei şi agenţilor
zootehnice
economici privind gestionarea adecvată a
Asezare pe drum national si in viitor pe langa
deşeurilor
autostrada.
Lipsa gazelor naturale necesare dezvoltarea
Zona cu potential ridicat in legumicultura
activitatii economice.
Imposibilitatea atragerii si sustinerii de
investitori in activitati neagricole datorita
inexistentei in comuna de terenuri care nu au
destinatie agricola.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Programe de finanţare ale din fonduri
nerabursabile europene dar si
guvernamentale
Interes redus al investitorilor pentru demararea
Creşterea cererii de produse ecologice
de afaceri în comună
Creşterea cererii de servicii destinate
Costuri mari de conformare la standardele de
persoanelor şi firmelor
mediu
Tendinţa de concentrare a terenurilor
Posibilitatea reducerii surselor de finanţare ca
agricole
efect al crizei economice
Subvenţiile acordate agricultorilor şi
Manifestarea din ce în ce mai accentuată a
crescătorilor de animale
condiţiilor nefavorabile de mediu
Posibilitatea accesării de fonduri
Modificari continue legislative se duce la
nerambursabile de către întreprinzătorii care
reticienta societatilor de a investi
activează în mediul rural (Programul Naţional
Lipsa de subventii pentru activitatile agricole.
de Dezvoltare Rurală)
Oportunităţi de finanţare pentru proiecte
privind utilizarea surselor de energie
neconvenţionale
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4. INFRASTRUCTURĂ TEHNICO EDILITARĂ, DE MEDIU, SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Drumurile neasfaltate
Toate localităţile duc lipsǎ de spaţii verzi
amenajate şi plantaţii de protecţie;
Dezinteresul agenţilor economici pentru
protejarea mediului şi creşterea calităţii
acestuia;
Inexistenţa sistemului de canalizare;
Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;
Localităţi aparţinătoare în număr de 3: Movila
Slabǎ diversificare a societăţilor în domeniile
Banului, ca reşedinţă de comună;
industriei uşoare şi alimentaţiei;
existenţa unor legǎturi directe între comuna
Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare a
Moavial banului şi municipiul Buzau si
apelor uzate pentru satele Cioranca si
Bucuresti
Limpezis;
Cǎi de acces: E85
Lipsa retelei de apa si canalizare pentru
Gospodăriile racordate la reţeaua electrică în
Satele Limpezis si Movila Banului
procent mare;
Educaţia ecologică este superficială;
Existenţa reţelelor de cablu TV si internet,
Insuficienta preocupare a agenţilor economici
prin fibra optica, în comuna Movial Banului;
în recuperarea şi refolosirea ambalajelor.
Existenţa infrastructurii de telefonie mobilă şi
Infrastructura de transport slab dezvoltată;
fixă în comuna Movial Banului în procent
Lipsa instalaţiilor de producere a apei
mare;
potabile;
reţea de iluminat public;
Colectarea neselecţionatǎ a deşeurilor, în
Eforturi ale autoritǎţilor locale de aplicare
vederea reciclǎrii, refolosirii, recuperǎrii sau
riguroasǎ a legislaţiei privind protecţia
valorificǎrii lor;
mediului;
Colectarea şi depozitarea deşeurilor în locuri
Existenţa alimentǎrii cu apǎ, electricitate;
care nu respectă legislaţia europeană de
Existenţa unităţilor medicale umane.
mediu;
Lipsa reteli de gaze naturale in intraga
comuna
Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;
Educaţia ecologică superficială, neimplicarea
factorilor de decizie în formarea unor opinii
viguroase;
Lipsa unei Sali de sport in Sat Movila Banului.
Lipsa de drumuri agicole pietruite.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
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Existenta programelor de finanţare care
vizează dezvoltarea infrastructurii
(alimentare cu apă, canalizare, staţie de
epurare ape, drumuri comunale).
Alimentarea cu gaze naturale a satelor
componente;
Modernizarea drumurilor comunale;
Extinderea şi modernizarea trotuarelor în
comună;
Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de
epurare în paralel cu realizarea unor proiecte
integrate de infrastructură care vor contribui
la ameliorarea şi conservarea protecţiei
mediului;
Îmbunătăţiri funciare în vederea asigurării şi
amenajării pajiştilor necesare asigurării
hranei animalelor;
Modernizarea infrastructurii rutiere prin
programe judeţene;
Mărirea suportului financiar acordat de
Uniunea Europeană prin Fonduri
nerambursabiek pentru finanţarea
proiectelor de infrastructură şi mediu;
Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare comunitare ale Uniunii Europene
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în
mediul rural

Schimbări frecvente şi contradictorii ale
cadrului legislativ
Lipsa unei monitorizări continue a
oportunităţilor de finanţare a programelor de
infrastructură
Uzura şi degradarea contunuă a
infrastructurii în absenţa investiţiilor pentru
modernizare
Obligaţia sistării activităţii de depozitare a
deşeurilor şi ecologizarea depozitelor
neconforme
Costuri mari de conformare la standardele de
mediu
Posibilitatea reducerii fondurilor pentru
investiţii publice ca efect al crizei economice
Pânza freatică la mică adâncime afectează
calitatea apei, construcţiile şi cimitirul
Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin fonduri nerambursabile
Informaţii sumare legate de normele
europene de mediu în rândul IMM;
Schimbările climatice;
Instabilitatea legislaţiei;
Indiferenţa faţă de protecţia mediului.
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5. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Suprafaţa teritorial administrativǎ a Competitivitatea redusă a producţiei
comunei Movila Banului este de 6532 ha agricole;
este împǎrţitǎ în: teren arabil 5536 ha, Infrastructura slab dezvoltată;
pǎşune 459 ha,vii 82 ha si terenuri neagricole Agricultura practicată este una de
455 ha
subzistenţă;
potenţial agricol ridicat (existenţa culturilor Ponderea mare a persoanelor vârstnice care
agricole);
lucrează în agricultură;
existenţa suprafeţelor de pǎşuni şi fâneţe
În sectoarele din agricultură utilarea tehnică
Posibilitatea
extinderii
activităţilor este precară;
agrozootehnice;
Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a
Proprietatea privată asupra terenului produselor specifice;
suprafeţei agricole şi a efectivului de Criza relaţiilor de producţie;
animale;
Sistemul de colectare, prelucrare şi
Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi valorificare superioară a produselor
îngrǎşǎmintelor;
specifice se face în cantităţi mici;
Condiţii naturale propice dezvoltării Imposibilitatea producătorilor agricoli de a
agriculturii capabile să obţină produse acumula capital şi de a demara activităţi care
ecologice;
să le aducă venituri suplimentare.
Costuri scăzute pentru terenurile agricole;
Fondurile financiare insuficiente pentru
Producţii semnificative de pomi fructiferi;
modernizarea şi popularea infrastructurii
Potenţial pentru dezvoltarea unui puternic zootehnice;
sector zootehnic;
Criza mijloacelor de producţie;
Existenţa forţei de muncǎ disponibilǎ la Grad scâzut de mecanizare;
costuri rezonabile;
Promovarea insuficientă a produselor
Existenţa forţei de muncă în comună;
alimentare şi nealimentare tradiţionale;
Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi prin Lipsa inovării în agricultură;
utilizarea redusă a îngrăşămintelor.
Dificultăţi de comercializare a producţiei
agricole;
Serviciile de consultanţă se confruntă cu
numărul scăzut de specialişti.
OPORTUNITĂŢI
AMENINTĂRI
Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Numărul de concurenţi în creştere pentru
Dezvoltare Rurală;
produsele agroalimentare de pe piaţa
Investiţiile din agricultură şi practicarea Uniunii Europene;
agriculturii
moderne,
de
mare Fenomene naturale: inundaţii, eroziune şi
productivitate;
alunecări de teren;
Existenţa
unei
finanţări
europene Migraţia forţei de muncă şi părăsirea
importante pentru agricultură ţintite pe activităţilor agricole;
categorii specifice;
Declinul cercetării – dezvoltării în vitivultură
Aprobarea Programului Naţional – Cadru de la nivel naţional;
Restructurare şi Modernizare a unor unităţi Orientarea tinerilor spre alte domenii de
de profil zootehnic şi din industria activitate;
alimentară;
Dezechilibrul accentuat între preţurile
imputurilor tehnologice (îngrăşăminte,
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Sprijinul oferit de AFIR cu privire la accesarea
fondurilor europene;
Înfiinţarea complexelor agrozootehnice
pentru creşterea animalelor (ovine şi
bovine);
Înfiinţare ferme apicole;
Promovarea produselor tradiţionale locale
pe piaţa regională;
Dezvoltarea agriculturii bio şi eco;
Existenţa
cadrului
legislativ
pentru
întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
agricole;
Accesarea Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi Fondului European
pentru Pescuit pentru proiectele de
investiţii.

pesticide, seminţe, lucrări mecanice) şi
preţurile de valorificare a produselor
agricole a determinat în ultimele decenii o
puternică decapitalizare a producătorilor
agricoli;
Creşterea suprafeţei terenurilor agricole
neutilizate;
Absenţa unui cadru legal pentru protejarea
producţiei agricole interne;
Cadrul legislativ instabil;
Slaba informare a producătorilor agricoli cu
privire la normele europene;
Concurența reprezentată de comunele
învecinate;
Resurse
financiare
reduse
pentru
subventionarea agriculturii
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CAPITOLUL 4. Strategia de dezvoltare propusă
4.1. Viziunea comunitară
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul
sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia
comunităţii în cauză, este consultarea publică. Acest proces, prin care practic are loc consultarea
locuitorilor comunităţii, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate,
identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate
de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are
avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de
dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în
dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. Cercetarea
realizată la nivelul comunei MOVILA BANULUI, județul BUZAU a înregistrat opiniile şi atitudinile
populaţiei , cu privire la:


satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;



condiţii de viaţă şi migraţie;



încredere în instituţii şi participare cetăţenească;



percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei MOVILA BANULUI s-a utilizat
pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a
fost chestionarul. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n
faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de
interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea
elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de
inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în primă
fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă
personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii
ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele
răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup.
În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu pe care s-a elaborat
studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu
anumite întrebări şi momentul în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind colectate
sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad de libertate în desfăşurare,
putând să decidă asupra căror subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul
unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările 65
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cheie pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei
MOVILA BANULUI care au statutul de persoane - cheie în comunitate, persoane cu o imagine mai
vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în
comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact accentuat asupra
comunităţii în ansamblu. De asemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost
gradul de disponibilitate al persoanelor pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o
participare integral voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind
posibilitatea exprimării opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte.
Prin urmare criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă,
fără a avea un impact direct asupra rezultatelor studiului.
Din prelucrarea răspunsurilor la chestionare au rezultat informaţii prezentate de o manieră
succintă în tabele şi grafice. Principalele rezultate detaliate ale chestionarelor sunt prezentate în
continuare.
1. Cât de multumiți sunteţi de condițiile de viaţă din comuna dumneavoastră?
La această întrebare din totalul de personae care au completat chestionarele 6.90% au
menţionat că sunt foarte nemulţumite de condiţiile de viaţă existente în comună, 58.62 de
persoane sunt parţial mulţumite iar restul de 34.48 de persoane au declarat că sunt foarte
mulţumite de condiţiile de trai existente în comuna Movila Banului. Din punct de vedere al
procentajelor situaţia se prezintă astfel:
1. Cât de mulţumiţi sunteţi de condiţiile de viaţă din comuna dumneavoastră?
Foarte nemulțumit
6.90%
Parțial mulțumit
58.62%
Foarte mulțumit
34.48%
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Foarte
nemulțumit
7%

Foarte mulțumit
34%

Parțial mulțumit
59%

2. După părerea dumneavoastră calitatea vieţii în comună s-a îmbunătăţit sau s-a
înrăutăţit în ultimii 3 ani?
2. După părerea dumneavoastră calitatea vieţii în comună s-a îmbunătăţit sau s-a
înrăutăţit în ultimii 3 ani?
S-au făcut progrese mari
75.86%
S-au făcut progrese, dar limitate
24.14%
Nu s-au făcut în opinia mea progrese vizibile

0.00%
0.00%
0.00%

S-a regresat
Nu ştiu

S-a regresat
0%

Nu ştiu
0%

Nu s-au făcut în
opinia mea
progrese vizibile
0%

S-au făcut
progrese, dar
limitate
24%

S-au făcut
progrese mari
76%

După cum se poate un procent de 100% din respondenţi, au subliniat faptul că în ultimii
trei ani, în ceea ce priveşte calitatea vieţii din comună, s-au făcut progrese mari (mari sau limitate)
67
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

3. Credeţi că în următorii ani calitatea vieţii în comuna dumneavoastră se va
îmbunătăţi sau se va înrăutăţi?
La această întrebare majoritatea persoanelor respondente şi-au manifestat încrederea şi
speranţa într-un viitor mai bun, după parerea lor, calitatea vieţii din comună se va îmbunătăţi în
următorii ani. La polul opus se află o minoritate nu ştiu ce le rezervă viitorul. Iată situaţia din
punct de vedere procentual:
3. Credeţi că în următorii ani calitatea vieţii în comuna dumneavoastră se va îmbunătăţi sau
se va înrăutăţi?
Se va îmbunătăţi
96.4%
Nu se va schimba
0.0%
Se va înrăutăţi
0.0%
Nu ştiu
3.6%
După cum se poate observa, majoritatea celor care au răspuns, 80% cred şi speră în
îmbunătăţirea calităţii vieţii în următorii ani. Un procent de 10% din răspunsuri nu cred că va
exista o schimbare, fie ea în bine sau în rău, şi de aceea au răspuns că situaţia nu se va schimba iar
3% dintre respondenţi sunt mai sceptici şi cred că situaţia se va înrăutăţi. Se poate observa că un
procentaj destul de scăzut din răspunsuri, 7% au răspuns că nu ştiu ce să răspundă la această
întrebare.
Se va înrăutăţi
0%

Nu ştiu
4%

Nu se va schimba
0%

Se va îmbunătăţi
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4. Cât de multumiţi sunteţi de condiţiile de mediu din imediata dumneavoastră
vecinătate?
În ceea ce priveşte condiţiile de mediu din localitate, persoanele care au răspuns au avut
de ales între cinci variante de răspuns. Astfel, 35.70% de persoane au răspuns ca sunt foarte
mulţumiţi în privinţa mediului înconjurător din comună, 39.30% au spus că sunt mulţumiţi, 21.40
de persoane au răspuns ca sunt parţial multumiţi,3.60% sunt nemulţumiţi iar foarte nemulţumit
doar un singur respondent. Iată cum stă situaţia din punct de vedere procentual:
4. Cât de multumiţi sunteţi de condiţiile de mediu din imediata dumneavoastră vecinătate?
35.70%
Foarte mulţumit
39.30%
Mulţumit
21.40%
Parţial mulţumit
3.60%
Nemulţumit
0.00%
Foarte nemulţumit

Cât de mulțumiți sunteți de condițiile de mediu din imediata dumneavoastră vecinătate?
Nemulţumit
4%
Parţial mulţumit
21%

Foarte nemulţumit
0%

Foarte mulţumit
36%

Mulţumit
39%

5. Cât de importante sau neimportante sunt pentru dumneavoastră următoarele
aspecte ale calității vieții?
La această întrebare cei care au răspuns au avut trei variante de răspuns: foarte
important, important și neimportant, la mai multe aspecte ale calității vieții după cum urmează:
oferta locurilor de muncă, venitul/posibilitățile de câștig, oferta în domeniul educației și pregătirii
profesionale, posibilitatea de a face cumpărături, asigurarea de servicii de transport în comun,
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grădinițe și creșe, locuri de joacă pentru copii, școli și alte instituții de învătământ, siguranța
traficului, asigurarea asistenței medicale, bazine de înot și baze sportive, parcuri și spații verzi,
zone fără poluare fonică, instituții de cultură și manifestări culturale, poluarea aerului, siguranța
publicăși protecția împotriva criminalității, oferta de locuințe, amenajarea locurilor publice și a
străzilor, îngrijirea clădirilor și a imaginii localității. Din punctul de vedere al celor intervievați cele
mai importante aspecte ale calității vieții ar fi cele legate de Poluarea aerului, Siguranţa publică/
protecţia împotriva criminalităţii, asigurarea asistenței medicale, Amenajarea locurilor publice şi a
străzilor toate având un procentaj de peste 89% ca fiind foarte importante.
În continuare prezentăm rezultatele statistice la această intrebare:
5. Cât de importante sau neimportante sunt pentru
dumneavoastră următoarele aspecte ale calităţii vieţii?

Foarte
important

Mediu

Neimportant

Oferta locurilor de muncă

68.97%

10.34%

20.69%

Venitul/ posibilităţile de câştig

68.97%

13.79%

17.24%

Oferta în domeniul educaţiei şi pregătirii profesionale

72.41%

10.34%

17.24%

Posibilităţile de a face cumpărături

75.86%

24.14%

0.00%

Asigurarea de servicii de transport în comun

68.97%

27.59%

3.45%

Grădiniţe, creşe

79.31%

17.24%

3.45%

Locuri de joacă pentru copii

79.31%

20.69%

0.00%

Şcoli şi alte instituţii de învăţământ

82.76%

17.24%

0.00%

Siguranța traficului

79.31%

17.24%

3.45%

Asigurarea asistenței medicale, cabinete, policlinici

89.66%

10.34%

0.00%

Bazine de înot şi baze sportive

44.83%

44.83%

10.34%

Parcuri şi spaţii verzi

75.86%

24.14%

0.00%

Zone liniştite, fără poluare fonică

86.21%

13.79%

0.00%

Instituţii de cultură/ manifestări culturale

68.97%

27.59%

3.45%

Poluarea aerului

93.10%

6.90%

0.00%

Siguranţa publică/ protecţia împotriva criminalităţii

93.10%

6.90%

0.00%

Oferta de locuinţe

44.83%

51.72%

3.45%

Amenajarea locurilor publice şi a străzilor

89.66%

10.34%

0.00%

Îngrijirea clădirilor şi a imaginii localităţii

86.21%

13.79%

0.00%

Grafic am avea o astfel de reprezentare:
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100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Foarte important

Mediu

Neimportant

6. Vă rugăm să specificaţi cât de multumiţi sau nemulţumiţi sunteţi de fiecare dintre
următoarele aspecte referitoare la condiţiile de viaţă din comuna dumneavoastră.
În cadrul acestei întrebări, persoanele respondente au avut posibilitatea să îşi exprime
mulţumirea sau nemulţumirea cu privire la anumite aspecte ale condiţiilor de trai din comuna lor.
Aceste aspecte sunt practic aceleaşi cu cele exprimate la întrebarea anterioară, de data
aceasta însă respondenţii au putut nota aceste aspecte în patru moduri: foarte mulţumit, parţial
mulţumit, nemulţumit şi nu pot spune.

Rezultatele obţinute, exprimate în procente sunt

următoarele:

Oferta locurilor de muncă
Venitul/ posibilităţile de câştig
Oferta în domeniul educaţiei şi pregătirii
profesionale
Posibilităţile de a face cumpărături
Asigurarea de servicii de transport în comun
Grădiniţe, creşe
Locuri de joacă pentru copii
Şcoli şi alte instituţii de învăţământ
Siguranța traficului
Asigurarea asistenței medicale, cabinete,
policlinici
Bazine de înot şi baze sportive
Parcuri şi spaţii verzi
Zone liniştite, fără poluare fonică

Foarte
important
27.59%
17.24%

Mediu

Neimportant

34.48%
51.72%

37.93%
31.03%

28.57%

50.00%

21.43%

26.67%
27.59%
62.07%
68.97%
62.07%
41.38%

63.33%
62.07%
31.03%
20.69%
34.48%
44.83%

10.00%
10.34%
6.90%
10.34%
3.45%
13.79%

44.83%

48.28%

6.90%

35.71%
37.93%
41.38%

21.43%
44.83%
37.93%

42.86%
17.24%
20.69%
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Instituţii de cultură/ manifestări culturale
Poluarea aerului
Siguranţa publică/ protecţia împotriva
criminalităţii
Oferta de locuinţe
Amenajarea locurilor publice şi a străzilor
Îngrijirea clădirilor şi a imaginii localităţii

34.48%
41.38%

24.14%
41.38%

41.38%
17.24%

31.03%

58.62%

10.34%

13.79%
34.48%

37.93%
37.93%

48.28%
27.59%

41.38%

27.59%

31.03%

După cum se poate observa respondenţii sunt foarte mulţumiţi în special de câteva dintre
aspecte şi anume: Locuri de joacă pentru copii, Şcoli şi alte instituţii de învăţământ, Grădiniţe,
creşe toate acestea întrunind peste 60% din răspunsuri. De partea cealaltă, a aspectelor de care
sunt nemulţumiţi respondenţii, se află în trei categorii destul de importante şi anume: Oferta de
locuinţe, Venitul/ posibilităţile de câştig, 27.59%. Din punct de vedere al unei reprezentări sub
formă de grafic situaţia se prezintă astfel:

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Foarte mulţumit

Parţial mulţumit

Nemulţumit

Nu pot spune

7. Vă rugăm să descrieţi comuna pornind de la următoarele caracteristici
Prin această întrebare s-a urmărit crearea unei imagini asupra comunei Movila Banului aşa
cum este ea văzută de către persoanele care au participat la această anchetă. Posibilităţile de a
răspunde la această întrebare erau trei: se potriveşte pe deplin, parţial şi deloc. Caracteristicile
folosite pentru o cât mai bună caracterizare a comunei au fost: un mediu potrivit copiilor, plăcută,
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dezvoltată economic, curată, un mediu potrivit tinerilor, ospitalieră, deschisă spre lume, modernă,
tolerantă, legată de tradiţii, atentă la mediul înconjurător, aşezată strategic, un mediu propice
familiei şi lipsită de violenţă. Rezultatele la această întrebare se prezintă astfel:
Vă rugăm să descrieţi comuna pornind de la următoarele caracteristici:

7. Vă rugăm să descrieţi comuna pornind de la următoarele caracteristici
Se potriveşte
deplin

Parţial

Deloc

Liniştită

69%

31%

0%

Un mediu potrivit copiilor

55%

45%

0%

Plăcută

48%

52%

0%

Dezvoltată economic

17%

55%

28%

Curată

41%

45%

14%

Un mediu potrivit tinerilor

31%

55%

14%

Ospitalieră

41%

59%

0%

Deschisă spre lume

48%

38%

14%

Modernă

28%

48%

24%

Tolerantă

55%

45%

0%

Legată de tradiţii

45%

48%

7%

Atentă la mediul înconjurător

45%

38%

17%

Aşezată strategic

48%

48%

3%

Un mediu propice familiei

59%

41%

0%

Lipsită de violenţă

34%

62%

3%

Analizând rezultatele se pot observa caracteristicile cele mai esenţiale care se potrivesc
pe deplin comunei Movila Banului: liniştită și plăcută, ambele întrunind un procentaj de peste
5%. La polul opus, printre caracteristicile care nu se potrivesc cu comuna Movila Banului se
numără: dezoltata economic si moderna
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80%
70%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

Se potriveşte deplin

Parţial

Deloc

8. Cât de multumiţi sunteţi de activitatea de până acum a Primarului comunei
dumneavoastră?
Scopul acestei întrebări era foarte clar, dorindu-se să se afle care este părerea
respondenţilor vis a vis de activitatea de până acum a primarului comunei Movila Banului. Din
totalul de răspunsuri validate, 57% de persoane au răspuns că sunt foarte multumiţi de activitatea
primarului, 43% au răspuns ca sunt mulţumiţi iar 0 persoane s-au declarat nemulţumite de
activitatea edilului comunei. Iată rezultatele întrebării din punctul de vedere al procentajelor:
8. Cât de mulţumiţi sunteţi de activitatea de până acum a Primarului comunei
dumneavoastră?
0%
Nemulţumit
43%
Mulţumit
57%
Foarte mulţumit
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Nemulţumit
0%

Mulţumit
43%

Foarte mulţumit
57%

Nemulţumit

Mulţumit

Foarte mulţumit

9. Aţi avut în acest an contact (direct, telefonic sau în scris) cu vreun compartiment al
Primăriei din comună?
Întrebarea de faţă precum şi următoarea întrebare doresc să identifice relaţiile pe care le
au localnicii cu serviciile Primăriei. Mai precis, aici, se doreşte aflarea frecvenţei contactelor
dintre locuitorii comunei şi serviciile Primăriei. Situaţia procentuală se prezintă astfel:
9. Aţi avut în acest an contact (direct, telefonic sau în scris) cu vreun compartiment al
Primăriei din comună?
50%
Da, de mai multe ori pe lună
21%
Da, de mai multe ori pe an
25%
Mai rar, dar numai de câteva ori pe an
4%
Cel mult odată pe an
4%
Niciodată
Din rezultate reiese că majoritatea celor intervievaţi, 4 % nu au contactat încă niciodată
serviciile primăriei, 29% au contactate mai rar cu serviciile primăriei numai de câteva ori pe an, iar
cei care au contactat serviciile primăriei de mai multe ori pe an sunt în proporţie de 71%.

75
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

Mai rar, dar
numai de
câteva ori pe an
24%

Cel mult odată
pe an
4%

Niciodată
3%

Da, de mai
multe ori pe
lună
48%

Da, de mai
multe ori pe an
21%

10. Cu ce serviciu/ birou aţi avut contact? Dacă aţi avut contact cum aţi fost serviţi de
colaboratorii serviciului respectiv?
Această întrebare continuă întrebarea anterioară, de această dată dorindu-se a se afla cu
care dintre serviciile primăriei au avut contact respondenţii şi ce părere au despre modul în care
au fost serviţi de către aceştia. Din perspectiva rezultatelor cel mai contactat serviciu din primărie
este serviciu salubrizare, Compartiment financiar contabil , impozite taxe si achizitii publice fiind
contactat de 90% dintre cei care au răspuns la acest chestionar. Următoarele servicii ale primăriei
în ordinea răspunsurilor ar fi: compartiment starea civila, compartiment administrativ
gospodaresc, compartiment sevicii publice (iluminat public), Compartimentul agricol, cadastru,
urbanism , 86% răspunsuri, Compartimentul asistenţă socială si autoritate tutelara 72% răspunsuri şi

Analizând rezultatele chestionarelor a reieşit următoarea statistică la această întrebare:
10. Cu ce serviciu/ birou a-ţi avut contact? Daca a-ţi avut contact cum a-ţi fost serviţi de
colaboratorii serviciuluirespectiv?
Mulţumitor Satisfăcător
serviciu salubrizare
Compartimentul asistenţă socială si autoritate tutelara
Compartimentul agricol, cadastru, urbanism
compartiment starea civila

90%
72%
86%
86%

10%
28%
14%
14%

Nesatisfăcăt
or
0%
0%
0%
0%
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compartiment administrativ gospodaresc

86%

14%

0%

compartiment sevicii publice (iluminat public)

86%

14%

0%

Compartiment financiar contabil , impozite taxe si
achizitii publice

90%

10%

0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mulţumitor

Satisfăcător

Nesatisfăcător

11. Cât de importante consideraţi dumneavoastră urmatoarele aspecte referitoare la
Primărie?
Aspectele la care face referire această întrebare sunt: buna informare a cetăţenilor de
către personal, prelucrarea mai rapidă a cererilor petiţiilor, debirocratizarea activităţilor,
acordarea de consultanţă cetăţenilor, colaboratori prietenoşi, formulare pe înţelesul tuturor,
birouri cu aspect plăcut, informaţii în timp util despre documentaţia necesară, zone de aşteptare
plăcute, clădiri adecvate pentru persoanele cu handicap, un birou unic pentru informaţii,
posibilitatea de a rezolva anumite cereri într-un singur loc, scurtarea timpului de aşteptare,
simplitatea modului de găsire a birourilor, program de lucru adecvat publicului ajutarea
cetăţenilor în completarea formularelor.
11. Cât de importante consideraţi dumneavoastră următoarele aspecte referitoare la
Primărie?
Foarte
Puţin
Neimportante
Importante importante
97%
3%
0%
Buna informare a cetăţenilor de către personal
97%
0%
3%
Prelucrarea mai rapidă a cererilor şi petiţiilor
97%
3%
0%
Debirocratizarea activităţilor
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Acordarea de consultanţă cetăţenilor
Colaboratori prietenoşi
Formulare pe înţelesul tuturor
Birouri cu aspect plăcut
Informaţii în timp util despre documentaţia
necesară
Zone de aşteptare plăcute
Clădiri adecvate pentru persoanele cu handicap
Un birou unic pentru informaţii
Posibilitatea de a rezolva anumite cereri într-un
singur loc
Scurtarea timpului de aşteptare
Simplitatea modului de găsire a birourilor
Program de lucru adecvat publicului
Ajutarea cetăţenilor în completarea formularelor

97%
93%
97%
79%

3%
3%
3%
17%

0%
3%
0%
3%

97%

3%

0%

93%
100%
93%
97%
97%
83%
100%
100%
97%

7%
0%
7%
3%
3%
17%
0%
0%
3%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

După cum se poate vedea, aspectele menţionate mai sus au un procentaj de peste 79%
ceea ce dovedeşte interesele clare ale localnicilor vis a vis de reducerea timpului de aşteptare,
ajutarea în completarea formularelor şi acordarea de asistenţă precum şi buna informare din
partea primăriei. Foarte puţini dintre respondenţi au declarat ca neimportante vreuna din
aspectele prezentate, drept dovadă avem faptul că la răspunsul acesta nici una din aspecte nu
depăşeşte o cotă a răspunsurilor de 3%.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Foarte Importante

Puţin importante

Neimportante
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12. Vă rugăm să descrieţi activitatea Primăriei pe baza următoarelor afirmaţii
La această întrebare respondenţii au avut de caracterizat activitatea primăriei în funcţie de
câteva criterii bine stabilite. Iată cum arată situaţia procentajelor la această întrebare:

12. Vă rugăm să descrieţi activitatea Primăriei pe baza următoarelor afirmaţii:

Bine organizată
Competentă
Orientată spre cetăţeni
Nebirocratică
Flexibilă
Orientată spre servicii de calitate
Demnă de încredere
Eficientă
Dornică să ajute

Se potriveşte
pe deplin

Se potriveşte
parţial

Nu se potriveşte

71%
66%
76%
52%
66%
72%
72%
66%
72%

29%
34%
24%
48%
34%
28%
28%
34%
28%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

După cum se poate observa în tabelul de mai sus cele cinci caracteristici de care vorbeam
mai înainte se potrivesc pe deplin în proporţie de peste 68% la Primăria Movila Banului. De
partea opusă se află caracteristica de flexibilă care a obţinut doar 32% la categoria se potriveşte
pe deplin, iar la categoria nu se potriveşte deloc a obţinut 0.00%. Iată o prezentare grafică a
rezultatelor întrebării:
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13. Dacă ar trebui să daţi o notă Primăriei, care ar fi aceasta (de la 10 foarte bine, la 1
nesatisfăcător)?
Întrebarea de faţă este în spiritul celor două de dinaintea ei, toate încercând să determine
care este relaţia dintre Primărie şi localnici. După cum se precizează şi în textul întrebării
respondenţilor li s-a solicitat o nota, activitatea Primăriei cu note de la 1 la 10, nota 10
corespunzând calificativului foarte bine iar nota 1 calificativului nesatisfăcător. . Iată rezultatele
întrebării din punct de vedere procentual:
13.Dacă ar trebui să daţi o notă Primăriei, care ar fi aceasta
(de la 10 foarte bine, la 1 nesatisfăcător)?
1
0%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0%

0%

0%

10%

7%

3%

10%

17%

52%

Rezultatele întrebării de faţă exprimă clar lucruri care s-au exprimat şi în cele doua
întrebări anterioare şi anume că localnicii sunt mulţumiţi de activitatea Primăriei, ca drept
dovadă stând notele date de respondenţi: nota 9 în proporţie de 17%, nota 10 în proporţie de
52%. Iată şi o prezentare grafică a răspunsurilor date la această întrebare:
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14. Cât de mult vă interesează activitatea Consiliului Local al comunei dumneavoastră?
Această întrebare face parte dintr-un calup de 4 întrebări care au drept scop
determinarea relaţiei existente între localnicii care au răspuns la întrebările chestionarului şi
Consiliul Local al comunei. În întrebarea de faţă se cere respondenţilor să precizeze care este
interesul lor vis a vis de activitatea pe care o desfăşoară Consiliul Local al comunei. Iată situaţia
procentuală a răspunsurilor:
14. Cât de mult vă interesează activitatea Consiliului Local al comunei
dumneavoastră?
Nu mă interesează

0%

În mică măsură

17%

În mare măsură

83%

După cum reiese din calcule, majoritatea celor care au răspuns au mărturisit că sunt
interesaţi în mică măsură de activitatea Consiliului Local, 83%, iar cei care au spus că sunt interesaţi
în mare măsură au fost 17%. La polul opus, a celor care au răspuns cu nu mă interesează s-au aflat
0 % dintre respondenţi. Iată şi o prezentare grafică a celor analizate mai sus:
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Nu mă
interesează
0%

În mică măsură
17%

În mare măsură
83%

15. Cât de multumiţi sunteţi de activitatea de până acum a Consiliului Local al comunei
dumneavoastră?
Întrebarea de faţă este a doua din cele patru referitoare la activitatea Consiliului Local al
comunei Movila Banului. Întrebarea este foarte directă şi urmăreşte să vadă cât de apreciată este
activitatea Consiliului Local în comună şi în ce măsură această activitate este în concordanţă cu
dorinţa localnicilor.

15. Cât de multumiţi sunteţi de activitatea de până acum a Consiliului Local al
comunei dumneavoastră?
Nemulţumit

3%

Mulţumit

52%

Foarte mulţumit

45%

După cum se poate observa 52% dintre respondenţi au răspuns că sunt mulţumiţi de
activitatea Consiliului Local, 45 % au spus că sunt foarte mulţumiţi în timp ce 3 % dintre
respondenţi au declarat că sunt nemulţumiţi. Deci iată că majoritatea celor intervievaţi sunt fie
mulţumiţi fie foarte mulţumiţi de activitatea Consiliului Local şi doar o mică parte dintre ei sunt
nemulţumiţi. Această situaţie transpusă într-o prezentare grafică ar arăta asffel:
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Nemulţumit
3%
Foarte
mulţumit
45%
Mulţumit
52%

16. Cât de mulţumiţi sunteţi de modul în care Consiliul Local informează cetăţenii cu
privire la măsurile şi hotărârile pe care le ia?
Această întrebare vizează în special modul în care Consiliul Local al comunei informează
cetăţenii despre deciziile şi hotărârile pe care le ia. Iată cum arată datele statistice:

16. Cât de mulţumiţi sunteţi de modul în care Consiliul Local informează cetăţenii cu
privire la măsurile şi hotărârile pe care le ia?
Nemulţumit
Mulţumit
Foarte mulţumit

21%
38%
41%

După cum putem observa din analiza datelor reiese că majoritatea respondenţilor, 38%
sunt mulţumiţi iar 41% sunt foarte mulţumiţi de modul în care Consiliul Local al comunei
informează cetăţenii. Totuşi la această întrebare înregistrăm o uşoară creştere a procentului celor
nemulţumiţi, respectiv 21% dintre respondenţi. Iată un grafic care exprimă rezultatele obţinute
la această întrebare:
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Nemulţumit
21%
Foarte
mulţumit
41%

Mulţumit
38%

17. De unde aveţi informaţii despre activitatea Consiliului Local al comunei
dumneavoastră?
La această întrebare, ultima în legătură cu activitatea Consiliului Local, respondenţii au
avut de ales din mai multe modalităţi de informare asupra activităţii Consiliului Local al comunei.
Aceste modalităţi sunt: de la posturile de radio şi TV, de la vecini, colegi, cunoştinţe, de la panoul
de informaţii şi nu am informaţii. Iată răspunsurile date de către localnici la această întrebare:

17. De unde aveţi informaţii despre activitatea Consiliului Local al comunei
dumneavoastră?
Din online - internet

53%

De la vecini, colegi, cunoştinţe

18%

De la panoul cu informaţii

20%

Nu am informaţii

10%

După cum a reieşit din analiza datelor obţinute, majoritatea respondenţilor au declarat că
cele mai folosite mijloace de la care ei primesc informaţii despre activitatea Consiliului Local sunt
de la online – 53 % şi de la vecini, colegi, cunoştinţe 18%.
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Nu am
informaţii
10%
De la panoul cu
informaţii
20%
Din online internet
53%

De la vecini,
colegi,
cunoştinţe
17%

18. Care aspecte au cunoscut o îmbunătăţire vizibilă după alegerile locale din anul
2016?
Prin această întrebare s-a dorit să se afle care din aspectele menţionate în textul întrebării
au cunoscut o îmbunătăţire după alegerea noului Primar şi a noului Consiliu Local, odată cu
alegerile din 2016. Aspectele propuse spre analiză sunt: curăţenia localităţii, întreţinerea străzilor,
administrarea pieţei, întreţinerea parcurilor şi a spaţiilor verzi, întreţinerea unităţilor de
învăţământ, servirea cetăţenilor de către funcţionarii publici, altele. Iată care au fost rezultatele
la această întrebare:
18. Care aspecte au cunoscut o îmbunătăţire vizibilă după alegerile locale din anul 2016?
Curăţenia localităţii
Întreţinerea străzilor
Administrarea pieţei
Întreţinerea parcurilor şi a spaţiilor verzi
Întreţinerea unităţilor de învăţământ
Servirea cetăţenilor de către funcţionarii publici
Altele

19%
16%
18%
23%
16%
8%
19%

După cum putem observa din tabelul de mai sus rezultatele sunt împărţite. Părerile celor
care au răspuns la întrebare sunt aproape împărţite în mod egal între aspectele date. Sase dintre
cele şapte aspecte deţin însă un procentaj cu ceva mai ridicat, peste 15%, Iată şi o reprezentare
grafică a rezultatelor:
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16%
Întreţinerea
unităţilor de
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23%

Întreţinerea
parcurilor şi a
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19. În ce fel s-a schimbat orientarea spre cetăţeni a Consiliului Local de la ultimele
alegeri locale din anul 2016?
Întrebarea de faţă aduce din nou în discuţie activitatea Consiliului Local al comunei Movila
Banului şi mai ales modalitatea în care s-a schimbat orientarea sa spre nevoile şi doleanţele
cetăţenilor după alegerile locale din 2016. Iată în continuare tabelul ce reprezintă opţiunile
respondenţilor la această întrebare din punct de vedere al procentajelor:
19. În ce fel s-a schimbat orientarea spre cetăţeni a consiliului local de la ultimele alegeri
locale din anul 2016?
S-a îmbunătăţit substanţial
S-a îmbunătăţit dar nu suficient
A rămas aceeaşi
S-a înrăutăţit
S-a înrăutăţit substanţial
Nu ştiu

59%
38%
0%
0%
0%
3%

După cum se poate observa, în urma răspunsurilor date de către persoanele intervievate,
59 % dintre ei au declarat că orientarea spre cetăţeni a consiliului local de la ultimele alegeri locale
din anul 2016 s-a îmbunătăţit, dar nu suficient iar 38 % au spus ca s-a îmbunătăţit substanţial. La
polul opus, a celor care nu sunt mulţumiţi de orientarea Consiliului Local, 3%.
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A rămas aceeaşi
0%

Nu ştiu
3%

S-a înrăutăţit
substanţial
0%

S-a îmbunătăţit
dar nu suficient
38%

S-a înrăutăţit
0%

S-a îmbunătăţit
substanţial
59%

20. Cât de adevărate sunt pentru dvs., următoarele afirmaţii referitoare la administraţia din
comună?
Această întrebare, după cum se poate observa, doreşte să determine părerea celor care
au răspuns la chestionare vis a vis de întreaga administraţie a comunei per ansamblu.
Respondenţii au avut de notat câteva afirmaţi clare la adresa administraţiei cu calificative:
adevărat, mai puţin adevărat şi neadevărat. Dintre cele 6 afirmaţii cuprinse în întrebare, care a
fost notată ca fiind adevarată de cei mai mulţi dintre respondenţi a fost faptul că administraţia
întreţine un dialog deschis cu toate persoanele, instituţiile care participă la viaţa comunei având
99 de răspunsuri. Iată în continuare statistica cu răspunsurile la această întrebare:

20. Cât de adevarate sunt pentru dvs. următoarele afirmaţii referitoare la administraţia din
comună?

Primăria este un prestator de servicii modern
Îşi orientează toate activităţile după necesităţile
partenerilor (cetăţeni, agenţi economici, turişti)
Întreţine un dialog deschis cu toate persoanele,
instituţiile care participă la viaţa satului
Informează activ, corect şi în timp util, despre toate,
necesităţile şi interesele determinate.
Invită pe toţi cei implicaţi să ia parte la procesul
decizional şi la implementarea deciziilor

Adevărat

Parţial
Adevărat

Neadevărat

48.28%

51.72%

0.00%

55.17%

41.38%

3.45%

72.41%

27.59%

0.00%

55.17%

41.38%

3.45%

62.07%

37.93%

0.00%
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Lucrează efectiv şi eficient

68.97%

31.03%

0.00%

După cum se poate observa majoritatea celor care au răspuns la această întrebare au notat aceste
caracteristici ca fiind adevărate în proporţie de peste 50 %. Din punct de vedere al notării
caracteristicilor cu răspunsul neadevărat putem spune că în general procentul acestora este relativ
mic, în general sub 4% Iată şi o reprezentare grafică a rezultatelor acestei întrebări.
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21. După părerea dumneavoastră a încercat Primăria îndeplinirea acestor scopuri în
ultimii doi ani?
Această întrebare este în strânsă legătură cu cea anterioară, acum însă dorindu-se a se afla
dacă Primăria a încercat să îndeplinească caracteristicile de mai sus, transformându-le în
adevărate scopuri care trebuiau urmărite. De data aceasta nu s-au mai luat în parte caracteristicile
de la întrebarea anterioară ci s-au luat toate, per ansamblu. Cei care au răspuns la această
întrebare au avut cinci variante de răspuns: da, în mare măsură; da; nu, nu s-a schimbat nimic; nu,
din contră situaţia s-a înrăutătit; nu ştiu. Iată cum se prezintă situaţia din punct de vedere al
procentelor:

21. După părerea dumneavoastră a încercat Primăria îndeplinirea acestor scopuri în ultimii
doi ani?
Da, în mare măsură

62%
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Da

31%

Nu, nu s-a schimbat nimic

0%

Nu, din contră situaţia s-a înrăutăţit
Nu ştiu

0%

Nu, din contră
situaţia s-a
înrăutăţit
0%

7%

Nu ştiu
7%

Nu, nu s-a
schimbat nimic
0%

Da, în mare
măsură
62%
Da
31%

După cum se poate observa, în urma calculelor efectuate, 62% dintre respondenţi au
declarat că Primăria a încercat îndeplinirea scopurilor prezentate la întrebarea anterioară, iar
31% au optat pentru răspunsul da, în mare măsură. De partea cealaltă, a celor care cred că nu sa schimbat nimic există un mic procentaj la fel si situaţia s-a înrăutăţit nu există nici un răspuns.
22. Ce lucrări credeţi că ar trebui să facă cu prioritate, consiliul local în următorii ani:
Această întrebare doreşte să implice în mod real cetăţenii comunei în realizarea unui plan
de viitor pentru dezvoltarea comunei. Pentru aceasta s-au pus la dispoziţia respondenţilor un
număr de zece lucrări de modernizare şi dezvoltare a comunei, pe care ei au avut posibilitatea să
le noteze în funcţie de importanţa lor pe o scală de la 1 la 10. Cele zece lucrări care trebuiau notate
sunt: Reparaţii drumuri comunale, Extinderea reţelei de apă potabilă, Realizare reţelei de gaz,
Extinderea/realizare reţelei de canalizare, Îmbunătăţirea bazei materiale a învăţământului şi
asistentei sanitare, Amenajare gropi de gunoi ecologice, Colectarea selectivă a deşeurilor,
Îmbunătăţirea transportului de personae, Amenajarea de noi baze sportive, imunatatirea
serviciilor sociale. Iată care au fost răspunsurile:
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22. Ce lucrări credeţi că ar trebui să facă cu prioritate, consiliul local în următorii ani?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reparaţii drumuri comunale
72.41% 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.90% 0.00% 0.00% 10.34%
Extinderea reţelei de apă potabilă
31.03% 3.45% 37.93% 3.45% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45% 13.79%
Extinderea reţelei de gaz
51.72% 31.03% 0.00% 0.00% 3.45% 0.00% 0.00% 3.45% 0.00% 10.34%
Extinderea reţelei de canalizare
44.83% 0.00% 6.90% 20.69% 3.45% 3.45% 6.90% 0.00% 3.45% 10.34%
Îmbunătăţirea bazei materiale a
27.59% 0.00% 17.24% 6.90% 27.59% 3.45% 6.90% 0.00% 6.90% 3.45%
învăţământului şi asistentei sanitare
Amenajare gropi de gunoi ecologice
17.24% 3.45% 0.00% 3.45% 20.69% 20.69% 0.00% 10.34% 6.90% 17.24%
Colectarea selectivă a deşeurilor
31.03% 10.34% 0.00% 10.34% 6.90% 0.00% 3.45% 24.14% 6.90% 6.90%
Îmbunătăţirea transportului de persoane
20.69% 3.45% 3.45% 0.00% 24.14% 13.79% 0.00% 0.00% 24.14% 10.34%
Reamenajarea bazelor turistice
13.79% 0.00% 3.45% 3.45% 3.45% 10.34% 0.00% 6.90% 3.45% 55.17%
48.28% 3.45% 0.00% 3.45% 3.45% 0.00% 20.69% 10.34% 3.45% 6.90%
imunatatirea serviciilor sociale
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După cum se poate observa în topul preferinţelor celor care au răspuns la întrebări se află
repararea drumurilor comunale cu 72.41%, urmată de extinderea reţelei de canalizare cu 44.83%
dintre răspunsuri şi imunatatirea serviciilor sociale cu 48.24% din răspunsuri.
23. Împărţirea pe sexe
Întrebarea de faţă precum şi următoarele patru întrebări au scopul de a face cunoscută
fiecare persoană care a completat un astfel de chestionar din punct de vedere al sexului, anului
naşterii, situaţiei civile şi a situaţiei familiale. Din datele pe care le-am colectat în urma acestei
întrebări am putut vedea că din 100 de respondenţi 66% sunt bărbaţi şi 34 % sunt femei. Iată
această proporţie exprimată în procente:
23. Sexul
Feminin
Masculin

34%
66%

24. În ce an sunteţi nascuţi?
Această întrebare este cea de-a doua din seria întrebărilor de cunoaştere a respondentului.
Din această întrebare s-a putut afla vârsta celui care a răspuns mai jos au fost definite mai multe
grupe de varsta .
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Varsta

<24
25-45
46-60
>60

3.45%
27.59%
44.83%
24.14%

25. Starea civilă?
La această întrebare respondenţii au avut de ales din cinci categorii de răspunsuri care au
acoperit în mare parte răspunsurile posibile vis a vis de această întrebare. Categoriile pentru care
respondenţii puteau opta sunt:
•

necăsătorit/ă,

•

căsătorit/ă şi locuim împreună

•

căsătorit/ă dar locuim separat

•

divorţat/ă,

•

văduv/ă

Cei mai mulţi dintre respondenţi au optat pentru categoria căsătorit/ă locuim împreună,
pentru care s-au primit 62% de răspunsuri. Iată care au fost răspunsurile la această întrebare din
punct de vedere procentual:
25. Starea civilă
Necăsătorită

21%

Căsătorit/ă şi locuim împreună

62%

Căsătorit/ă dar locuim separat

3%

Divorţat/ă

7%

Vaduv/ă

7%

După cum se poate observa în tabel, majoritatea respondenţilor- 62%, sunt căsătoriţi şi
locuiesc împreună iar cel de-al doilea loc în ordinea răspunsurilor date îl ocupă două categorii: a
celor necăsătoriţi şi a celor văduvi, având un procentaj de 7%
26.Aveţi copii?
Întrebarea de faţă are un caracter precis şi anume de a afla dacă şi câţi copii au cei care
au răspuns la chestionare. Variantele dintre care au putut alege respondenţii au fost: nu, un
copil, doi copii, trei sau mai mulţi copii. Majoritatea celor care au răspuns se încadreaza în
categoria doi copii- 34% persoane. Iată din punct de vedere procentual, cum stă situaţia:
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26. Aveţi copii?
Nu

21%

Un copil

31%

Doi copii

34%

Trei sau mai mulţi copii

14%

27. Din câte persoane (inclusiv eventualii copii) se compune familia dumneavoastră?
Scopul acestei întrebări era de a observa, afla din câte persoane sunt alcătuite familiile
respondenţilor, pentru a putea observa care este structura socială şi numărul de membrii într-o
familie din Movila Banului. Din evaluarea răspunsurilor date s-a putut vedea că din punct de
vedere al numărului de persoane, care alcătuieşte o familie în această comună, avem variaţii
destul de ridicate. Astfel cel mai mic număr de membrii în cadrul unei familii a fost 1 iar cel mai
mare număr de membrii într-o familie a fost 6.
28. Cum aţi evalua situaţia economică a familiei dumneavoastră, astăzi?
Prin această întrebare precum şi prin următoarele două întrebări s-a dorit să se scoată în
evidenţă starea economică a respondenţilor la momentul actual, în urmă cu un an şi apoi cum văd
ei viitorul din acest punct de vedere. Cei care au răspuns la această întrebare au avut de ales
dintre cinci variante de răspuns: foarte rea, rea, parţial bună, bună şi foarte bună. După analiza
răspunsurilor date s-a observat că majoritatea oamenilor care au răspuns s-au situat la categoria
parţial bună- 60 persoane şi a existat un singur răspuns la categoria foarte rea. Să vedem mai
departe cum arată situaţia la nivel procentual:

28. Cum aţi evalua situaţia economică a familiei dumneavoastră, astăzi?
Foarte rea

0%

Rea

10%

Parţial bună

38%

Bună

45%

Foarte bună

7%

După cum se poate observa în tabelul de mai sus preponderenţi sunt cei care au o
situaţie economică parţial bună- 38% şi cei care au o situaţie bună- 45%. O situaţie economică
foarte bună nu au decât 7% iar cei care au o situaţie rea sunt 10%. Iată şi o reprezentare grafică
a stării de fapt:
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29. Cum evaluaţi situaţia economică a familiei dumneavoastră în prezent, faţă de anul
trecut?
Această întrebare stă în strânsă legătură cu cea anterioară şi doreşte să arate care este
starea economică a locuitorilor comunei în comparaţie cu anul anterior. Variantele de răspuns
sunt în mare cam aceleaşi cu cele de la întrebarea anterioară dar, de această dată răspunsurile
sunt diferite. Astfel, dacă la întrebarea de dinainte majoritatea respondenţilor au declarat că
starea lor economică este, în principal, parţial bună şi bună la această întrebare ei au optat pentru
răspunsul la fel- 56 răspunsuri. Iată care sunt procentajele răspunsurilor date la această întrebare:
29. Cum evaluați situaţia economică a familiei dumneavoastră în prezent, faţă de anul
trecut?
Simţitor mai rea

0%

Ceva mai rea

0%

La fel

76%

Ceva mai bună

24%

Simţitor mai bună

0%

După cum se poate vedea din totalul răspunsurilor date la întrebare, 76% dintre persoane
declară că situaţia lor economică este la fel faţă de anul anterior, 24% spun că situaţia lor este
ceva mai bună ia. Iată şi o reprezentare grafică a celor spuse:
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30. Cum apreciaţi că va fi situaţia economică a familiei dumneavoastră în viitor?
Ultima dintre cele trei întrebări legate de situaţia economică a locuitorilor comunei,
doreşte să prezinte care este viziunea oamenilor din comună vis a vis de viitorul situaţiei lor
economice. Variantele de răspuns la această întrebare sunt complet identice cu cele de la
întrebarea anterioară iar răspunsurile date sunt asemănătoare, cu câteva diferenţe. Pe primul loc
la această întrebare se află răspunsul La fel care a acumulat 54% de răspunsuri. În continuare
prezentăm rezultatele, în procente, la această întrebare:
30. Cum evaluați situaţia economică a familiei dumneavoastră în viitor?
Simţitor mai rea

0%

Ceva mai rea

4%

La fel

54%

Ceva mai bună

25%

Simţitor mai bună

18%

Din tabel se poate observa clar că majoritatea respondenţilor sunt optimişti în privinţa
viitorului lor economic sperând că va fi ceva mai bun şi de aceea au ales în proporţie de 25 % acest
răspuns. Cei care cred că situaţia lor economică nu va suferi schimbări majore şi va rămâne la fel
sunt 54% dintre respondenţi, iar 18% speră că situaţia va fi simţitor mai bună. De această dată nu
există nici o persoană care crede că situaţia va fi ceva mai rea sau chiar simţitor mai rea. Iată şi o
reprezentare grafică a răspunsurilor date la această întrebare:
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31. Cum se defineşte cel mai bine activitatea dumneavoastră profesională?
Această întrebare şi următoarele două fac parte tot din categoria întrebărilor referitoare
la aflarea de date despre cei care au completat chestionarele, de data aceasta dorindu-se a se
cunoaşte situaţia şi pregătirea profesională precum şi timpul pe care respondenţii l-au petrecut
în comuna Movila Banului.
Această primă întrebare doreşte să prezinte situaţia profesională în care se află
respondenţii la momentul în care au completat chestionarul. Ei au avut posibilitatea de alege un
răspuns din cele şase care au fost stabilite în prealabil şi care au luat în considerare toate aspectele
vieţii profesionale. Cele şase variante de răspuns sunt: angajat/ , elev/ă, student/ă, casnică,
pensionar/ă, şomer/ă, în căutare de serviciu; liber profesionist. Iată care au fost răspunsurile la
această întrebare, cuantificate în procente:
31. Cum se defineşte cel mai bine activitatea dumneavoastră profesională?
Angajat/ă

48%

Elev/ă, student/ă

3%

Casnică, pensionar/ă

41%

Şomer/ă

3%

În căutare de serviciu

3%

Liber profesionist/ă

0%

După cum se poate observa cei mai mulţi dintre respondenţi sunt angajaţi- 48% fiind
urmaţi îndeaproape de cei care sunt casnici- 41.
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32. Care este diploma de absolvire cu cel mai înalt grad?
Este a doua întrebare din acest gen de întrebări şi prin ea se doreşte să se afle nivelul de
pregătire profesională şi intelectuală la care se află cei care au răspuns chestionarului.
Respondenţii au avut de ales din cinci categorii de răspunsuri care au luat în considerare toate
aspectele pregătirii intelectuale: sunt încă elev/ă , nu am nici o diplomă de absolvire, diploma de
şcoală generală, diplomă de şcoală profesională, diplomă de bacalaureat, diplomă de studii
postliceale, diplomă de absolvire a facultăţii. Iată ce au răspuns cei intervievaţi:
32. Care este diploma de absolvire cu cel mai înalt grad?
Sunt încă elev/ă
Nu am nici o diplomă de absolvire

0%
7%

Diplomă de şcoală generală, diplomă de şcoală profesională

41%

Diplomă de bacalaureat, diplomă studii postliceale

38%

Diplomă de absolvire a facultăţii

14%

După cum se poate observa din tabel majoritatea oamenilor sunt deţinătorii unei diplome
de şcoală generală sau profesională- 41%. Cei care au diplomă de bacalaureat sau diplomă de
studii post-liceale sunt cam o treime faţă de cei anteriori adică 38% fiind întrecuţi de cei care nu
au nici o diplomă de absolvire cu 7% dintre răspunsuri. Cei care au o diplomă de absolvire a
facultătii sunt puţini, doar 14%.
33. De cât timp locuiţi în comună?
Întrebarea de faţă are un obiectiv foarte clar şi anume acela de a arăta perioada pe care
respondenţii au petrecut-o în această comună. Posibilităţile de răspuns au fost dinainte stabilite
în aşa fel încât să poată da posibilitatea respondenţilor să se situeze într-o categorie clară care
poate fi precis cuantificată. Variantele de răspuns au fost următoarele: de la naştere, sub 10 ani,
de mai mult de 10 ani. Iată în continuare răspunsurile primite sub forma unui tabel cu date
procentuale:
33. De cât timp locuiţi în comună?
De la naştere

69%

Sub 10 ani

17%

Mai mult de 10 ani

14%
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Rezultatele prezentate în tabel duc la concluzia că majoritatea celor care au răspuns
trăiesc în comună de la naştere- 69%. A doua categorie ca şi procentaj este cea a persoanelor
care locuiesc în Movila Banului sub10 ani- 17%
34. Vi se pare că locul dumneavoastra de muncă este sigur sau nesigur?
Această întrebare este penultima întrebare a chestionarului şi doreşte să identifice
siguranţa pe care cei care au răspuns o au la locul lor de muncă. Variantele de răspuns au fost
selectate foarte precis pentru a putea face o interpretare cât mai bună a răspunsurilor.
Variantele de răspuns sunt: este sigur, este nesigur, nu am loc de muncă. Iată în continuare
rezultatele:

34. Vi se pare că locul dumneavoastră de muncă este sigur sau nesigur?
Este sigur

51.72%

Este nesigur

3.45%

Nu am un loc de muncă

44.83%

Cei care au un loc de muncă, pentru 51.72% dintre ei locul de muncă este sigur iar pentru
3.45% locul de muncă este nesigur. Iată şi o reprezentare grafică a rezultate

CHART TITLE

Nu am un loc
de muncă
45%
Este sigur
52%

Este nesigur
3%
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Implementarea, monitorizarea şi
evaluarea strategiei
5.1. Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada
2021-2027.
La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse de finanțare
pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare optime pentru un
proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna cunoaștere a legislatiei naționale
în vigoare, a legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente
finanțărilor UE, precum și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru
un obiectiv de investiție local, în cazul de față la nivelul comunei MOVILA BANULUI, pot fi
luate în considerare una sau mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul județului Buzau;
c. Bugetul de stat;
d. Programe guvernamentale;
e. Fonduri europene
f. Granturi;
g. Institutii financiare interne și internationale;
h. Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc);
Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de posibile
proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei MOVILA BANULUI in vederea dezvoltarii
localitatii și imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea responsabila pentru
implementarea acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi orientata spre mobilizarea
tuturor părtilor de interes in vederea unirii eforturilor și obtinerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin identificarea
celor mai potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a licitatiilor și respectarea
procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict asupra executarii
bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati
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personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de resurse și servicii publice
și transmiterea unor activitati catre sfera privata.
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a nevoilor
comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale,
indiferent de sursa de finantare.
În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile comunei
MOVILA BANULUI în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodata, o serie de previziuni cu
privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de proiecte prezentată în continuare nu
este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte considerate importante pentru localitate.
Orice nou proiect (față de cele menționate în portofoliu) va putea fi implementat în perioada
2021-2027, dacă va fi considerat oportun și necesar.

100
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

1. Schimbari climatice
1 . PREVENIREA, COMBATEREA ȘI GESTIONAREA RISCULUI DE DEȘERTIFICARE/SECETĂ PRIN REALIZAREA DE INVESTIȚII SPECIFICE ÎN
AMENAJĂRI DE IRIGAȚII/UMECTARE ÎN VEDEREA CONSERVĂRII ȘI REFACERII ECOSISTEMELOR NATURALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

Obiective
Conservarea si
refacerea ecositemelor
naturale

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

Rezultatele obţinute
- o colaborare mai
eficientă
între
autoritatea
publică
locală şi cetăţenii
comunei;

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
MOVILA BANULUI;
- locuitorii din alte
commune ce
traversează
localitatea MOVILA
BANULUI; agenții
economici.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

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

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Proiectul privind conservarea si refacerea
terenurilor agricole este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală
și are ca principal scop dezvoltarea
turismului în zonă. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
implementarea
acestui
proiect.
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2. PREVENIREA, COMBATEREA ȘI GESTIONAREA RISCULUI DE EROZIUNE A SOLULUI PRIN REALIZAREA DE INVESTIȚII SPECIFICE PENTRU
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI ÎN VEDEREA CONSERVĂRII ȘI REFACERII ECOSISTEMELOR NATURALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

Obiective
Combaterea
eroziunii solului
- introducerea in circuitul
agricol a suprafetelor
degradate

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

Rezultatele obţinute
- o colaborare mai
eficientă
între
autoritatea
publică
locală şi cetăţenii
comunei;

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
MOVILA BANULUI;
- locuitorii din alte
commune ce
traversează
localitatea MOVILA
BANULUI; agenții
economici.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

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

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Proiectul privind conservarea si refacerea
terenurilor agricole este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală
și are ca principal scop dezvoltarea
turismului în zonă. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
implementarea
acestui
proiect.
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3. LUCRĂRI DE COLECTARE, DE TRANSPORT ȘI DE EVACUARE ÎN EMISAR A APEI ÎN EXCES PENTRU A ASIGURA COMBATEREA RISCULUI DE
INUNDAȚII ȘI DE FOLOSIRE OPTIMĂ A SOLULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

Obiective
lucrari de indiguire si
evacuarea apei

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

Rezultatele obţinute
- o colaborare mai
eficientă
între
autoritatea
publică
locală şi cetăţenii
comunei;

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
MOVILA BANULUI;
- locuitorii din alte
commune ce
traversează
localitatea MOVILA
BANULUI; agenții
economici.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

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

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Proiectul privind conservarea si refacerea
terenurilor agricole este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală
și are ca principal scop dezvoltarea
turismului în zonă. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
implementarea
acestui
proiect.
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2. Mediu
4. REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SAT LIMPEZIS SI SAT CIORANCA COM MOVILA
MANAGERUL
BANULUI
DE
PROIECT/SOLICITAN
T

Consiliul local Movila
Banului

Obiective
crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare;
- prevenirea poluării
apei;
- reteaua de canalizare din
Sat Limpezis vine in
completarea proiectului de
analizare a comunei Movila
Banului.

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

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

CATEGORIA
PROIECTULUI

Investiții

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii comunei
Movila Banului;
- potenţialii
investitori;
- agenții
economici din
zonă.

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.
DESCRIEREA
PROIECTULUI
Activităţile
proiectului
Realizarea studiului de
fezabilitate
Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului Pregătirea
şi
depunerea cererii de
finanţare Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud- Est

Buzau

Movila
Banului

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectul
ui

30 luni

Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectarea şi realizarea
retelei de canalizare va avea efecte benefice
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea
de noi locuri de muncă, care vor stabiliza forta de
muncă în zonă şi vor creste calificarea acesteia.
Zona va deveni mai atractivă pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în SDL. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă extindere canalizare
menajera.
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5. PROIECT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR LA NIVEL LOCAL ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ECONOMIEI CIRCULARE
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA BANULUI

Obiective
-îmbunătăţirea calităţii
mediului
prin
reducerea cantităţii de
deşeuri transportată şi
depozitată la rampele de
deşeuri,
prin
compostarea individuală
- descompunerea
aerobă a biodeșeurilor, în
propriile
gospodării.
reducerea poluării;
- este reciclarea individuală
prin digestie aerobă şi
conversie în fertilizator
organic a biodeseurilor
rezultate
din
propriile
gospodării;

CATEGORIA
PROIECTULUI

1.500.000
(suma
maximă
admisă)

Rezultatele obţinute
- îmbunătăţirea calităţii
mediului prin compostarea
individuală în gospodării
private a biodeseurilor,
avand
ca
rezultat
reducerea cantităţii de
deşeuri transportată şi
depozitată la rampele de
deşeuri;
- gestionarea deşeurilor
prin
finanţarea
nerambursabilă din Fondul
pentru mediu.

Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Sud- Est
ROMANIA

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

Durata
proiectulu
i 12 luni

Buzau

MOVILA
BANULUI

Justificarea necesităţii implementării
proiect
Proiectul de implementare
a unui
ului
sistem de colectare, selectare și
compostare a deșeurilor în comuna
MOVILA BANULUI este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală și are ca principal scop
dezvoltarea economică a zonei. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
implementarea unui
sistem de colectare, selectare și
compostare a deșeurilor la nivelul
comunei.
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6. REALIZARE SISTEM DE CU APĂ ÎN SATUL LIMPEZIS SI CIORANCA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Movila
Banului

Obie
ctive
- crearea condiţiilor adecvate
locuitorilor şi consumatorilor
economici care vor beneficia
de
pe
urma
acestei
infrastructuri edilitare;
- asigurarea alimentării cu
apă pentru agenții economici
din zonă;

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATE
GORIA
PROIE
CTULU
I
Investiții

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

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse..

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
- locuitorii
Saut.
grupul ţintă
Limpezis comunei
Movila Banului;
- agenții
economici
din zonă;
- potenţialii
investitori.

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Durata
proiectul
ui
36 luni

Sud-Est

Buzau

Movila Banului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei noi staţii de pompare,
bazin şi foraj în satul Târgşoru Vechi de se
urmărește atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare
de școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă înfiintarea unei noi
staţii de pompare, bazin şi foraj în satul
Târgşoru Vechi pentru comunitatea locală .
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7. PROIECTE DE PREVENIRE A GENERĂRII DE DEȘEURI ȘI REDUCEREA CANTITĂȚII
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Movila Banului

Obiective

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Neevaluată
încă

Rezultatele
obţinute

- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

CATEGOR
IA
PROIECTU
LUI
Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

DESCRIEREA
PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai
proiectului/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

- locuitorii comunei
Movila Banului.
- investitorii;
- agenții economici.

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Durata
proiectulu
i

36 luni

SudEst

BUZAU

Movila Banului

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului

De asemenea, în cadrul consultării
opiniei
publice
realizate
în
procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte important acest proiect
pentru comuna Movila Banului.
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8. PROIECTE DE CREȘTERE A REUTILIZĂRII EFICIENTE ȘI RECICLĂRII DE DESEURI
VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Movila Banului

Obiective

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

Neevaluată
încă

Rezultatele
obţinute

- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

CATEGOR
IA
PROIECTU
LUI
Investiții

SURSA DE FINANTARE

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

DESCRIEREA
PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
ai
proiectului/ grupul ţintă
Activităţile proiectului

- locuitorii comunei
Movila Banului.
- investitorii;
- agenții economici.

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Durata
proiectulu
i

36 luni

SudEst

BUZAU

Movila Banului

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului

De asemenea, în cadrul consultării
opiniei
publice
realizate
în
procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte important acest proiect
pentru comuna Movila Banului.
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9. DEZVOLTAREA UNOR PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DIVERSE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Consiliul local
Neevalua
MOVILA
tă încă
BANULUI

Investiții

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii beneficiari
ai proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
MOVILA BANULUI;
- locuitorii din alte
commune ce
traversează localitatea
MOVILA BANULUI;
agenții economici.

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

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

36 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Proiectul privind dezvoltarea unor
programe şi activităţi diverse pentru
protecţia mediului este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală și are ca principal scop
dezvoltarea turismului în zonă. De
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este
foarte
importantă
implementarea acestui proiect.
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3. Energie și tranziție verde
10 . PROIECT DE IMBUNĂTĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLARE CLĂDIRI PUBLICE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei infrastructuri
edilitare
siguranţa
traficului
pietonal în zonă;

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

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

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

Durata
proiectului
22 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Proiectul eficientizare termica a
cladirilor detinute de instituţiile
publice, este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. iar în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
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11. REALIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE DIN MOVILA BANULUI, LIMPEZIS SI CIORANCA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

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

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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

36 luni

Proiectul de realizare rețea de distribuție
gaze naturale în comuna Movila Banului
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală și are ca principal scop
dezvoltarea turismului în zonă. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
extinderea rețelei de distribuție a gazelor
naturale în comuna Movila Banului.

111
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021 – 2027 COMUNA MOVILA BANULUI

12. PROIECT PRIVIND MĂSURI DE CONSOLIDARE ȘI COMPONENTE REGENERABILE DE TIP PANOURI FOTOVOLTAICE, EOLIENE, ETC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă Investiții

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

- Crearea condiţiilor adecvate - îmbunătăţirea
locuitorilor şi consumatorilor condiţiilor de viaţă a
economici care vor beneficia populaţiei comunei
de pe urma acestei
- diminuarea factorilor
infrastructuri edilitare
de risc pentru populaţie;
- siguranţa traficului pietonal - atragerea de
în zonă;
investitori.

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

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

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

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul Achiziţionare/instalare panouri
fotovoltaice, eoliene pentru energie
electrică în instituţiile publice, parcuri,
intersecţii, terenuri de sport este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. iar în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă
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13. PROIECT PRIVIND ACHIZIȚIONAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR
INTELIGENTE PENTRU PROMOVAREA ȘI GESTIONAREA ENERGIEI ELECTRICE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei
infrastructuri edilitare

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

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

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

Durata
proiectului
22 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul Achiziţionare/instalare
sistemelor inteligente pentru
promovarea si gestionarea energie
electrică în instituţiile publice, este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. iar în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă
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14. ACHIZITIA DE CORPURI DE ILUMINAT CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI DURATĂ MARE DE VIAȚĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma acestei
infrastructuri edilitare

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

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

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

Durata
proiectului
22 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul Achiziţionare/instalare corpuri
iluminat cu eficienta energetica ridicata
în instituţiile publice si sistemul de
iluminat este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. iar în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă
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4. EDUCATIE
15. ACHIZITIA DE CORPURI DE ILUMINAT CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ RIDICATĂ ȘI DURATĂ MARE DE VIAȚĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
crearea condiţiilor
optime
desfășurării
activităților didactice de
predare-învățare;
- asigurarea necesarului
de
clase
pentru
desfășurarea optimă a
actităților școlare;
- dezvoltarea unui
învățământ calitativ;
- crearea de noi locuri
de muncă;
asigurarea calității
vieții.

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea
condiţiilor de
învățământ rural;
- reducerea
fenomenului
migratoriu;
- educarea și
dezvoltarea socială a
elevilor.
.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
Movila Banului;
generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
Movila Banului.

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin construirea centrului de desfășurare
activități didactice de tip “Școala după
şcoală” se urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale dar
și viitoare de școlari și preșcolari. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă construirea centrului
de desfășurare a activităților didactice de tip
“Școala după
şcoală” pentru comunitatea
locală .
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16. ASIGURARE MASĂ CALDĂ ÎN ŞCOLI ŞI GRĂDINIŢE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii
comunei
Movila Banului;
- generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
Movila Banului.

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin construirea baze care sa asigure o masa
calda pentru copii in vederea reducerii
abandonului scolar . Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă
construirea
centrului
de
desfășurare a activităților didactice de tip
“Școala după şcoală” pentru comunitatea
locală .
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17. ÎNFIINŢAREA ŞI DOTARE LABORATOARE DE SPECIALITATE ÎN ŞCOLI: CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, INFORMATICĂ, ETC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Neevaluată
încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților didactice de
predare-învățare;
- asigurarea necesarului
de
clase
pentru
desfășurarea optimă a
actităților școlare;

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea
condiţiilor
de învățământ rural;
- reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
MOVILA
BANULUI;
generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI.

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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

24 luni

Prin modernizarea și dotarea infrastructurii
educaționale se
urmărește atingerea
standardelor
europene
și
deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
modernizarea
și
dotarea
infrastructurii educaționale.
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18. DESFĂŞURAREA DE CAMPANII DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA RISCURILE ABANDONULUI ŞCOLAR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATI
V)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
dezvoltarea
unui
climat şcolar incluziv
- orientarea şcolară şi
profesională eficientă şi
adecvată nevoilor
şi
intereselor elevului;
-dezvoltarea
abilităților
socio-emoționale şi civice,
care să sprijine incluziunea
școlară a elevilor aflați în
risc de abandon școlar şi să
asigure o bună inserție
socială

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
MOVILA
BANULUI;
- generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI.

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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

12 luni

Prin desfăşurarea de campanii de informare şi
conştientizare cu privire la riscurile
abandonului şcolar se urmărește reducerea
fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte
importantă implementarea
acestui proiect pentru toată populaţia şcolară
a localităţii Movila Banului.
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5 - MOBILITATE ȘI REGENERARE URBANĂ, VALORIFICAREA PATRIMONIULUI

19. EXTINDERE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei Movila
Banului;
- elevii comunei
Movila Banului;
- generațíile
viitoare de elevi.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin
proiectare
şi
construire
sală
multifuncţională în satul Gura Crivăţului se
urmărește atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare
de locuitori ai comunei. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este foarte
importantă
modernizarea
și
dotarea
infrastructurii comunei .
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6 - MEDIUL DE AFACERI SI ECOSISTEME ANTREPRENORIALE

20. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL ŞI
SPORTIV
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATI
V)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

crearea
condiţiilor îmbunătăţirea
adecvate
desfășurării condiţiilor de viață în
activităților
economice, mediul rural;
sportive, artistice;
reducerea
fenomenului
migrat
oriu;
.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei Movila
Banului
- elevii comunei
Movila Banului;
.generațíil
e viitoare
de elevi.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă reabilitarea de
parteneriate în vederea dezvoltării comunei
din punct de vedere economic, social și sportiv
.
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21. ÎNFIINŢAREA UNEI COOPERATIVE PENTRU MICII PRODUCĂTORI LOCALI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- Infiintarea de
cooperative pentru
colectarea, pastrarea
distribuirea produselor
agricole.
- reprezentarea
producatorilor agricole

Rezultatele
obţinute
dezvoltarea
producătorilor locali
- accesul populaţiei la
locuri de muncă,
îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei
dezvoltarea
comerţului;
- condiţii de acces şi
circulaţie mai
bune
pentru locuitorii aflaţi
pe partea dreaptă a
râului.

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

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este importantă
modernizarea piaţei comunale pentru
încurajarea producătorilor locali.
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22. ÎNFIINŢAREA CENTRE DE DEPOZITARE SI SELECTARE AGRICOLE ŞI A CELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
SI REALIZAREA DE CENTRE DE DESFACERE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- reprezentarea
producatorilor agricole
-

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

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

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate
a
răspuns
că
este importantă
modernizarea piaţei comunale pentru
încurajarea producătorilor locali.
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23. MODERNIZARE CENTRU CIVIC MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

Neevaluată încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a
populaţiei comunei;
- atragerea de
investitori.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- locuitorii
Realizarea studiului de
comunei Movila fezabilitate
Banului;
Elaborarea proiectului
tehnic
- agenţii
Aprobarea începerii
economici din
proiectului Pregătirea
zonă;
şi
depunerea cererii de
- potenţialii
finanţare Contractarea
investitori.
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, o mare
parte a populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă modernizarea
centrului civic al comunei Movila Banului.
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24. PROIECTE PUBLIC-PRIVAT ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ȘI/SAU PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- valarificare eficienta a
produselor agricole;
sustinerea activitatii
agricole din zona;

Rezultatele
obţinute
- realizarea de centre
de colectare, pastrare si
prelucrare a produselor
agricole

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului.
Producatorii
locali si
nunumai
Sustinerea
mediului
economic

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin proiect se urmareste sustinerea
producatorilor locali de produse agricole.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
Reabilitarea monumentelor istorice din
comuna
Movila
Banului
pentru
comunitatea locală .
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25. PROIECTE REALIZARE PARC INDUSTRIAL
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- parteneriate;
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- Realizarea unui parc
industrial
- atragerea de investitii in
domenii neagricole.

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

- realizarea unui parc - locuitorii
industrial
comunei
Movila Banului.
Producatorii
locali si
nunumai
Sustinerea
mediului
economic

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin proiect se urmareste realizarea unui
parc industrial in vederea atragerii de
investitori care nu activitati neagricole.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
Reabilitarea monumentelor istorice din
comuna
Movila
Banului
pentru
comunitatea locală .
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7 - DIGITALIZARE
26. MODERNIZARE INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ SI DIGITALIZAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANI
A

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și
buna
funcționare
a
administrației
publice
conform
standardelor
europene;
- dotarea birourilor cu
mobilier
nou
şi
cu
calculatoare, imprimante şi
alte
echipamente
IT
necesare acestei instituţii;

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea
confidenţialităţii
în
legatură cu informaţiile sau
documentele de care iau
cunosţintă
în
exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
eficientizarea
serviciilor
oferite
cetățenilor comunei.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- potenţialii
investitori;
- agenții
economici
din zonă;

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă
modernizarea
bazei
informatice în instituțiile publice ale
comunei Movila Banului.
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27. MODERNIZARE INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ SI DIGITALIZAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

- îmbunătăţirea condiţiilor de - elevii comunei
învățământ rural;
Movila Banului;
- reducerea fenomenului
- cadrele
migratoriu;
didactice;
.
generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
Movila Banului.

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin achiziţionarea de tablete şi
dispozitive
electronice
pentru
învăţământ se urmărește atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de
dezvoltare locală. de asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei
de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
relizarea de parteneriate în vederea
obținerii de fonduri pentru susținerea
educației și dezvoltării locale .
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8. MĂSURI DE EDUCAȚIE ȘI OCUPARE
28. FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Crearea
condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - angajatii
adecvate locuitorilor care viaţă a populaţiei comunei
primariei
vor beneficia de pe urma - diminuarea factorilor
Movila Banului;
acestei investiții.
de risc pentru populaţie;
- populatia
- crearea de noi locuri
comunei
de muncă..
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă
formarea
profesională
pentru personalul din aparatul de
specialitate al primarului Comunei
Movila Banului.
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29. ÎNCURAJAREA ȘI SUSȚINEREA POPULAȚIEI ACTIVE NEOCUPATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURI DE CALIFICARE ȘI RECONVERSIE
SOCIALĂ SUSȚINUTE DE FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Crearea
condiţiilor - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii
adecvate locuitorilor care viaţă a populaţiei comunei
comunei
vor beneficia de pe urma - diminuarea factorilor
Movila Banului;
acestei investiții.
de risc pentru populaţie;
- agenții
- crearea de noi locuri
economici din
de muncă..
zonă;
- potenţialii
investitori.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă încurajarea și susținerea
populației active neocupate în vederea
participării la cursuri de calificare și
reconversie socială susținute de furnizori
de formare profesională
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9. MĂSURI PENTRU INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALĂ

30. ÎNFIINTARE CANTINĂ SOCIALĂ ŞI CENTRU ASISTENTA SOCIALA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- persoanele vârstnice pot
beneficia de pe urma
acestei investiţii;
- îmbunătăţirea conditiilor
de viaţă pentru categoria
de vârstă a seniorilor.

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

- îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii
viaţă a populaţiei comunei
comunei
- diminuarea factorilor de risc Movila Banului;
pentru populaţie;
- persoanele
- atragerea de investitori.
vulerabile
în vârstă;

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Înfiintare centru social pentru
personele vârstnice – sat Movila Banului
de se urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea populaţie de
seniori. Proiectul este cuprins ca obiectiv
în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
înfiintarea unui centru social pentru
personele vârstnice în satul Movila
Banului pentru comunitatea locală .
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31. CONSTRUCTIE CENTRU DE COMBATERE A VIOLENTEI DOMESTICE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- persoanele vulnerabile pot
beneficia de pe urma
acestei investiţii;
- îmbunătăţirea conditiilor
de viaţă pentru persoanele
abuzate

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

- îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii
viaţă a populaţiei comunei
comunei
- diminuarea factorilor de risc Movila Banului;
pentru populaţie;
- persoanele
- atragerea de investitori.
vulerabile
în vârstă;

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Înfiintare centru social pentru
personele vârstnice – sat Movila Banului
de se urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea populaţie de
seniori. Proiectul este cuprins ca obiectiv
în Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
înfiintarea unui centru social pentru
personele vârstnice în satul Movila
Banului pentru comunitatea locală .
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32. CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA
TEMPORARĂ A SINISTRAȚIILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
persoanele vulnerabile pot
beneficia de pe urma
acestei investiţii;
- îmbunătăţirea conditiilor
de viaţă pentru persoanele
abuzate

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- persoanele
vulerabile
în vârstă;

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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

30 luni

Prin Înfiintare centru situatii de urgenta
si cazarea sinistratilor– sat Movila
Banului de se urmărește atingerea
standardelor europene in vederea
grupurilor vulnerabile. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul
consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei
de
dezvoltare
locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
înfiintarea unui centru social pentru
personele vârstnice în satul Movila
Banului pentru comunitatea locală
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10. PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALA
33. REALIZARE ŞANŢURI CU RIGOLE DIN BETON, PISTE DE BICICLETE ŞI ALEI PIETONALE ÎN COMUNA MOVILA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

Neevaluată încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute
- reabilitarea si
consolidarea reţelei de
drumuri locale;
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală.De
asemenea,
în
cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că
este
importantă modernizarea retelei de
drumuri locale în comuna Movila
Banului.
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34. EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

Neevaluată încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute
- dezvoltarea comunei
Movila Banului;
reducerea
fenomenului infracțional;
.

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

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin implementarea sistemului de
monitorizare și supraveghere video a
comunei se are în vedere atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
strategia de dezvoltare locală. de
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că, pentru
siguranța cetățenilor, este foarte
importantă implementarea sistemului
de monitorizare și supraveghere video a
comunei
.
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35. REALIZAREA DE NOI LOCURI DE JOACĂ PE RAZA COMUNEI MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
MOVILA
BANULUI;
- generațíile
viitoare de elevi
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI.

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin realizarea de noi locuril de joacă de
pe raza comunei Movila Banului se
încearcă creşterea incluziunii sociale,
prin crearea de oportunităţi pentru ca
elevii de toate vârstele să interacţioneze
atât prin contact social informal, cât şi
prin participarea la activităţile care vor fi
desfăşurate. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală.
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36. REALIZARE REŢEA WIFI ÎN COMUNA MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- agenţii
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori.

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală, o mare
parte a populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă realizarea
reţelei WIFI în comuna Movila Banului.
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37. ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI ACCESORII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

Neevaluată încă

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

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

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

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

Durata
proiectului
18 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă dotarea pentru intervenții în
caz de situații de urgență (autospecială
psi, buldo-excavator, tractor cu remorcă
și alte dotări).
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38. AMENAJAREA DRUMURILOR AGRICOLE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute
- reabilitarea
si
consolidarea reţelei de drumuri
agricole;
- diminuarea factorilor de risc
pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- agenții
economici
din zonă;
- potenţialii
investitori;

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

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

36 luni

Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este importantă
modernizarea retelei de drumuri agricole
în comuna Movila Banului.
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39. MODERNIZAREA PARCURILOR ŞI A LOCURILOR DE JOACĂ DE PE RAZA COMUNEI MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
MOVILA
BANULUI;
- generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI.

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin modernizarea parcurilor şi a
locurilor de joacă de pe raza comunei
Movila Banului se încearcă creşterea
incluziunii sociale, prin crearea de
oportunităţi pentru ca elevii de toate
vârstele să interacţioneze atât prin
contact social informal, cât şi prin
participarea la activităţile care vor fi
desfăşurate. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală.
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40. ÎNFIINŢAREA UNEI ŞCOLI DE ARTĂ ȘI MESERII
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
păstrarea,
prin
programele de școlarizare,
a specificului zonal și a
cerințelor populației pe
care o deservește;
- stimularea
creativității
și talentului;
- învățarea și promovarea
meșteșugurilor
și
îndeletnicirilor tradiționale;
- dezvoltarea schimburilor
culturale pe plan județean,
național și internațional.

Rezultatele
obţinute
- conservarea, valorificarea și
transmiterea valorilor morale,
artistice
și
tehnice ale
comunității locale, precum și ale
patrimoniului cultural național
și universal;
cultivarea
valorilor
și
autenticității creației populare
contemporane
și
artei
interpretative neprofesioniste în
toate genurile muzică,
coregrafie, teatru etc.;

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
MOVILA
BANULUI;
- generațíile
viitoare de
elevi
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI.

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

Durata
proiectului
48 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiinţarea unei şcoli de artă și
meserii se urmăreşte păstrarea, prin
programele de școlarizare, a specificului
zonal și a cerințelor populației pe care o
deservește. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă implementarea acestui
proiect pentru toată populaţia şcolară a
localităţii Movila Banului.
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41. AMENAJAREA UNUI PARC TEMATIC
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- asigurarea calității vieții
- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea activităţilor
de agrement
ale
populaţiei;
- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
în condiții
optime a actităților turistice;
- sporirea gradului de
sănătate
al
populație
comunei.

Rezultatele
obţinute
îmbunătăţirea condiţiilor
desfășurării
activitățílor
turistice;
- creșterea competitivitățíi în
rândul tinerilor;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
- educarea și dezvoltarea socială
a elevilor.
.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- tinerii comunei
Movila Banului
- locuitorii
comunei
Movila Banului.

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Prin Construire Parc Tematic se
urmărește atingerea standardelor
europene și deservirea generațiilor
actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă construirea
unui parc agrement in satul Movila
Banului pentru comunitatea locală .
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42. MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

Activităţile
proiectului

Durata
proiectului

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

36 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este importantă
modernizarea retelei de drumuri
locale în comuna Movila Banului.
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43. CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- elevii comunei
Movila Banului;
- generațíile
viitoare de elevi;
- locuitorii
comunei Movila
Banului.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Prin construire sală de sport
multifuncţională în satul în satul
Movila Banului și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare
de școlari și preșcolari. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este foarte
importantă construire sală de sport
multifuncţională în satul în satul
Movila Banului prin compania
nationala de investitii.
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44. CONSTRUIRE STAŢIE PECO/INCARCARE ELECTRICA ŞI SPĂLĂTORIE AUTO
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- crearea condiţiilor optime
desfășurării
activităților
economice;
- asigurarea calității vieții.

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă;
- creșterea gradului de confort și
siguranță pentru locuitorii
comunei.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI;
- agenţii
economici;
- posibili
investitori

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

Durata
proiectului
36 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Prin Construirea unei staţii PECO şi
a unei spălătorii auto se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă construirea
unei staţii PECO şi a unei spălătorii
auto pentru toată comunitatea
locală.
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45. ÎNTOCMIRE PUZ SI PUG ÎN COMUNA MOVILA BANULUI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;
Stabilirea direcțiilor,
priorităților și
reglementărilor de
amenajare a teritoriului și
dezvoltare urbanistică a
localității;

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele de care iau
cunosţintă
în
exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor oferite
cetățenilor comunei.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI;
- potenţialii
investitori;
- agenții
economici din
zonă.

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este importantă
întocmirea PUG-ului.
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46. ARHIVAREA DOCUMENTELOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

- organizarea eficientă a documentelor
interne
în angajaţii
Primăria Movila Banului;
primăriei;
- îmbunătăţirea condiţiilor de personalul
muncă în cadrul primăriei;
auditor;
locuitorii
comunei
Movila Banului

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

Durata
proiectului
18 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Prin arhivarea documentelor se
urmăreşte asigurarea unui sistem
unitar de evidenţă, inventariere şi
selecţionare
a
documentelor.
Proiectul este cuprins ca obiectiv
în strategia de dezvoltare locală. de
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte importantă
relizarea
acestui proiect.
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47. ÎNFIINŢARE ADĂPOSTURI PENTRU ANIMALELE FĂRĂ STĂPÂN
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- ameliorarea sănătăţii şi
bunăstării
câinilor
în
apăposturi;
- reducerea apariţiei rabiei şi
a altor zoonoze;
- reducerea riscurilor asupra
sănătăţii oamenilor.

Rezultatele
obţinute
- reducerea numărului de câini
fără stăpân;
stoparea
înmulţirii
necontrolate a câinilor fără
stăpân.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- tinerii
comunei;
- potențialii
turiști ce
vizitează
comuna.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Prin
înfiinţarea
adăposturilor
pentru animale fără stăpân se
încearcă reducerea numărului de
câini fără stăpân şi
stoparea
înmulţirii necontrolate a câinilor
fără stăpân. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în strategia de
dezvoltare locală. de asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns
că
este
foarte
importantă relizarea acestui proiect.
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48. LOTURI DE CASĂ PENTRU TINERII CĂSĂTORIŢI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate tinerilor casătoriţi;
- diminuarea procesului
miogratoriu;
- reducerea fenomenului de
depopulare
a
satului
românesc.

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei tinere a
comunei
- crearea de noi locuri de
muncă.-

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
MOVILA
BANULUI;
- potenţialii
investitori;
- agenții
economici din
zonă.

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Stimularea tinerilor de a se muta in
mediul rural. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este importantă
implementarea acestui proiect
pentru viitorul acestei comune.
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49. IMPLEMENTAREA REGISTRULUI AGRICOL NATIONAL (RAN) PE RAZA U.A.T. MOVILA BANULUI BUZAU
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;.

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele de
care iau
cunosţintă
în
exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor
oferite cetățenilor comunei.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii
implementării
proiectului
Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
este importantă realizarea lucrărilor
de cadastru imobiliar intravilan și
extravilan, prin implementarea
Registrului agricol Național (RAN) în
comuna MOVILA BANULUI.
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50. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE
CADASTRU SI CARTE FUNCIARA (INTABULARE GRATUITA A TERENURILOR).
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
Crearea
condiţiilor
adecvate desfășurării unor
activități care să asigure
cerințele cetățenilor și buna
funcționare a administrației
publice
conform
standardelor europene;.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Rezultatele
obţinute
- îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- crearea de noi locuri de
muncă;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică
-pastrarea confidenţialităţii în
legatură cu informaţiile sau
documentele de care iau
cunosţintă
în
exercitarea
funcţiei
în
problemele
cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor
oferite cetățenilor comunei.

- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- agenții
economici din
zonă;
- potenţialii
investitori;

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
realizarea lucrărilor de cadastru în
cadrul Programului Național de
Cadastru și Carte Funciară în
comuna Movila Banului.
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51. ACHIZIŢIONAREA DE MOBILIER STRADAL (BĂNCUŢE, COŞURI DE GUNOI, GHIVECE CU FLORI)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Asigurarea
unui - îmbunătăţirea condiţiilor de - locuitorii
microclimat şi a unui cadru viaţă a populaţiei comunei;
comunei
natural ambiant în acord cu - atragerea de investitori.
Movila Banului;
manifestarea
dorinţelor
cetăţenilor
pentru
a-şi
- agenţii
petrece timpul liber şi pentru
economici din
a reda un aspect plăcut
zonă;
localităţii.
- potenţialii
investitori.

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Amplasarea în comună de jardiniere,
lampadare, bănci, pavaje decorative,
pergole şi altele. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, o mare
parte a populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
amplasare de mobilier urban în
comună.
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52. DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU OBIECTIVE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Rezultatele
obţinute

- crearea condiţiilor optime -îndeplinirea responsabilităţilor
implementării proiectelor la asumate prin contract.
nivelul comunei;

- Primăria
Comunei
Movila Banului;
- locuitorii
comunei
Movila Banului.

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Prin proiectul propus se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea populaţiei comunei Movila
Banului. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că
este foarte important acest proiect
pentru implementarea proiectelor la
nivelul comunei Movila Banului .
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53. SERVICII DE CONSULTANŢĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

- crearea condiţiilor optime -îndeplinirea responsabilităţilor
implementării proiectelor la asumate prin contract.
nivelul comunei;

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- Primăria
Comunei
Movila Banului;
- locuitorii
comunei
Movila Banului.

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

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin proiectul propus se urmărește
atingerea standardelor europene în
vederea accesării şi implementării
ulterioare a proiectelor la nivelul
comunei Movila Banului. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte important
acest proiect atât pentru comunitatea
locală cât şi pentru administraţia
publică locală.
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54. ÎMPREJMUIRE CIMITIR ŞI DOTARE CU AUTOVEHICUL MORTUAR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

- transportul persoanelor - menţinerea în funcţiune
decedate
în
vederea şi întreţinerea cimitirului;
înhumării.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă

Activităţile
proiectului

- locuitorii
Realizarea studiului de
comunei
fezabilitate
Movila Banului. Elaborarea proiectului
tehnic
Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare,
evaluare, control
Auditul proiectului

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
strategia de dezvoltare locală. de
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare
locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă împrejmuirea cimitirului
şi dotare cu autovehicul mortuar.
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55. AMPLASARE INDICATOARE RUTIERE DE INTRARE ŞI IEŞIRE DIN LOCALITATE ÎN TOATE PUNCTELE DE ACCES
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

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

Rezultatele
obţinute
- Reabilitarea şi consolidarea
reţelei de drumuri locale;
- Accesul populaţiei la locuri
de muncă, servicii medicale,
educaţie, cultura, recreere;
îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a populaţiei comunei
- diminuarea factorilor de risc
pentru populaţie;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- reducerea poluării;
- atragerea de investitori.

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

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
amplasare indicatoare rutiere de
intrare şi ieşire din localitate în toate
punctele de acces din comuna
MOVILA BANULUI.
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56. ÎNTOCMIRE EXPERTISE TEHNICE PENTRU CLĂDIRILE DIN COMUNA MOVILA BANULUI CU O VECHIME MAI MARE DE
FUNCŢIONARE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective
- evaluarea capacității
acestora
de
satisfacere a cerinței de
rezistență
și stabilitate
și fundamentarea măsurilor
de intervenție din punct
de vedere tehnic,
economic, funcțional,
urbanistic
și
arhitectural
pentru
reducerea
riscului
seismic al acestora.

Rezultatele
obţinute
- Reabilitarea şi consolidarea
clădirilor.

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

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

Durata
proiectului
12 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
amplasare indicatoare rutiere de
intrare şi ieşire din localitate în toate
punctele de acces din comuna
MOVILA BANULUI.
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57. CONSTRUCTIE CENTRE MEDICALE MOVILA BANULUI SI LIMPEZIS
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local MOVILA
BANULUI

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

Investiții

- buget local;
- buget de stat;
- fonduri europene
- alte surse.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Buzau

MOVILA
BANULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele
obţinute

- creșterea nivelului de - - crearea de noi locuri
sănătate în rândul populației de muncă;
comunei Movila Banului;
- îmbunătățirea condițiilor de
muncă ale angajaților din
administrația publică;
eficientizarea serviciilor
medicale oferite cetățenilor
comunei.

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/
grupul ţintă
- locuitorii
comunei
Movila Banului;
- tinerii
comunei;
- potențialii
turiști ce
vizitează
comuna.

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

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
modernizarea căminului cultural.
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5.2. Cadrul de aplicare a strategiei
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locală se propun măsuri şi
instrumente concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de
a mobiliza parteneriatul şi resursele necesare, precum şi de a asigura succesul strategiei.
Coordonare
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală va fi asumată şi asigurată de
Consiliul Local şi Primarul comunei Movila Banului. Structura care va asigura coordonarea
Strategiei va fi de sine stătătoare, o structură nouă, creată special cu acest scop, care să cuprindă
funcţionari publici cu specializări tehnice, financiar şi juridic, a căror viziune şi experienţă să
permită acoperirea tuturor aspectelor integrate şi extinse pe care le presupune implementarea
unei strategii multisectoriale şi pe termen lung. Structura va fi condusă de Primar si
Administrator public. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant.
Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală - propuneri:
o Asigurarea coordonării şi urmăririi stadiului implementării strategiei;
o Asigurarea unui management eficient în implementarea strategiei, inclusiv a
gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acţiunilor asumate de consiliul
local sau de primar în varii parteneriate;
o Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de
progres, impact şi rezultat a obiectivelor, direcţiilor şi acţiunilor de dezvoltare;
o Asigurarea resurselor tehnice şi administrative necesare bunei implementari
a strategiei;
o Organizarea monitorizării, evaluarii şi revizuirii periodice a implementarii;
o Elaborarea rapoartelor de implementare şi de revizuire perioadică, după graficul de
raportare agreat;
o Urmărirea realizării, implementării şi impactului planului de comunicare şi
promovare a strategiei
Punerea în aplicare
Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care
implică şi afectează întreaga comunitate. Dată fiind amploarea şi diversitatea acţiunilor intra
şi inter- sectoariale ale strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care să
faciliteze atingerea obiectivelor de dezvoltare ale strategiei.
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1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor acţiunilor şi proiectelor
propuse de strategie, cu date şi informaţii privind modul de abordare – în corelare cu alte acţiuni
sau prin parteneriate strategice, resursele financiare necesare şi surse posibile pentru asigurarea
lor, legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea
implementării acţiunii.
2. Planificarea în timp a planului de acţiuni, pe termen scurt şi pe întreaga perioadă de
planificare, indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând priorităţile
identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.
3. Parteneriatul local continuă şi extinde eforturile de implicare şi consultare a
diverselor grupuri de interese locale din perioada de elaborare a strategiei, fiind expresia
răspunderii asumate de acele entităţi sau grupuri de entităţi în ceea ce priveşte contribuţia
directă şi planificată la transpunerea strategiei. Pentru a asigura succesul strategiei, aceasta
trebuie să devină un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local şi Primar, ci şi pentru
entităţile cuprinse în parteneriatul local, un document care să le ghideze propriile planuri de
viitor.
4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul Local şi Primar,
precum şi de către Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a strategiei către comunitatea locală
şi alte entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra strategiei,
va informa şi educa populaţia, grupurile de interese şi de iniţiativă, astfel încât să se asigure
implicarea prin propriile proiecte şi susţinerea strategiei.
Monitorizare şi evaluare
Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop asigurarea
eficienţei şi calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare a strategiei şi a
componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă majoră,
modificări ale elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau neaşteptate din
partea participanţilor la strategie sau proiect, activitatea de monitorizare va genera acţiuni de
ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente şi
raţionale soluţii de remediere şi readucere a strategiei sau proiectelor pe sensul de
implementare prevăzut şi, astfel, să se asigure realizarea impactului aşteptat.
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Evaluarea rezultatelor şi impactului
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsura strategia şi proiectele
componente şi-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi intangibile sunt cele
prevăzute, în termeni de eficienţă, calitate şi cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunităţii
proiectului/acţiunii.
b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efetuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare.
c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după
anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. Această
evaluare poate servi ca justificare pentru noi priecte care să consolideze sau să corecteze
rezultele realizate.
Revizuire
Strategia de dezvoltare locală va fi revizuită periodic, pentru a se evalua succesul
eforturilor de implementare şi a se lua toate măsurile ca planul să rămână valabil pe măsură ce
comunitatea evoluează. Se vor opera ajustările, rafinările şi actualizările necesare, astfel încât
cetăţenii să fie convinşi de modul în care comunitatea lor se dezvoltă în sensul progresului social,
economic şi de mediu.
Revizuirea strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de
schimbări rapide la nivelul întregii societăţi româneşti. Prima revizuire se recomandă la finele
perioadei de “termen scurt” – 2023. Revizuirea va cuprinde toate etapele de elaborare.
o Exerciţiul de revizuire va ţine cont de următoarele elemente:
o Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei până la
momentul revizuirii;
o Evoluţia bugetului local;
o Legislaţie nouă cu efecte directe asupra comunei
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o Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte directe
asupra comunei.
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de
implementare, care să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie continuate
sau atacate în următorul ciclu de 12 luni şi efectele acestora asupra exerciţiului bugetar.
Parteneriat
Strategia de dezvoltare locală va fi pusă în aplicare prin intermediul unui parteneriat
larg la nivel local care va cuprinde reprezentanţii tuturor grupurilor de interese şi iniţiative vizate
de strategie prin obiectivele, direcţiile şi acţiunile de dezvoltare.
Principiul parteneriatului presupune, pe lângă implicarea directă a comunităţii,
prin cunoştinţe, experienţă, proiecte proprii şi participarea la consultările publice pe care
autoritatea publică locală le va organiza atât în contextul implementării strategiei, cât şi în
cel al aplicării legislaţiei privind transparenţa decizională în adminstraţie şi impactul proiectelor
asupra mediului.
În ceea ce priveşte implementarea strategiei printr-un parteneriat colaborativ şi
eficient, este necesară continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunităţii în
proiectele relevante şi stimularea contribuţiilor cetăţenilor, grupurilor şi organizaţiilor la
atingerea viziunii şi obiectivelor de dezvoltare locală. Amploarea, caracteristicile şi
multidisciplinaritatea acţiunilor şi proiectelor concrete de implementare sunt cele care dictează
componenta parteneriatului:
1. Autoritatea publică locală, respectiv Consiliul Local şi Primarul;
2. Instituţii publice, cum ar fi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială de la nivelul judeţului, Consiliul Judeţean;
3. Instituţii de învăţământ, cu precădere preuniversitare;
4. Operatorii de utilităţi;
5. Reprezentanţii băncilor şi investitorilor
6. Asociaţii patronale, sindicate
7. Reprezentanţii cetăţenilor
8. Organizaţii civice din diverse domenii
9. Mass-media locală/judeţeană
10. Reprezentanţii cultelor
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Primăria va încuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea de şanse.
Din cauza slabei reprezentări la nivel local a unor organizaţii sau instituţii cu specializări
relevante şi de mare importanţă pentru implementarea cu succes a strategiei, se recomandă
invitarea unor agenţii guvernamentale sau neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze
permanente, fie ocazional, la dezbaterile pe profil. Astfel, se recomandă invitarea Agenţiei
pentru Dezvoltare Regională, a Camerei de Comerţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi a
altora.
Această structură numeroasă va fi încurajată să preia strategia ca pe un ghid propriu
de dezvoltare, iar Primăria va face eforturile necesare pentru coagularea într- o entitate care să
participe pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultată de orice cetăţean, exemplare ale strategiei fiind
disponibile la sediul Primăriei.
5.3. Monitorizarea şi ajustarea strategiei
La nivelul autoritǎţilor administratiei publice locale, funcţia de monitorizare şi evaluare
va fi asiguratǎ de personalul propriu. Acesta va pregăti trimestrial rapoarte de monitorizare şi
evaluare pentru fiecare proiect şi le va transmite Consiliului Local şi Consiliului Judeţean în nu
mai mult de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului.
Raportul trimestrial va prezenta performanţele proceselor şi va conţine douǎ seturi de
date:
-

informaţii corespunzǎtoare trimestrului încheiat;

-

informaţii cumulate, corespunzǎtoare trimestrelor parcurse din anul

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