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Cuvânt înainte,
Dragi cetăţeni,
De la data aderării la Uniunea Europeană (UE), România participă ca membru cu
drepturi depline la Politica de Coeziune a UE. România beneficiază astfel, prin
intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru susţinerea dezvoltării
economice a ţării.
Autorităţile locale pot accesa, astfel, fonduri nerambursabile ca să îşi poată
îndeplini cât mai bine datoria faţă de cetăţeni, însă şi autorităţile locale trebuie să fie
receptive la acest lucru. Aceasta pentru că sprijinul acordat de UE impune respectarea
anumitor reguli şi rigori financiare, care condiţionează accesarea acestor fonduri. În
acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni
strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare a comunei şi care să se constituie
într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se
confruntă comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazat
pe potenţialul local de dezvoltare.
Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management
utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate,
reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale
armonioase.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele
cu care se confruntă comuna abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi
planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european.
Stabilirea Portofoliului de Proiecte al comunei Movila Banului, pentru perioada
2014 - 2020, s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare
existente şi a posibilităţilor de dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării
durabile, respectiv acelea că schimbările în bine care se vor realiza să poată fi
observabile sub toate aspectele vieţii.
Primarul comunei Movila Banului
Ing. FRUSINA GHINEA
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare a comunei Movila Banului pentru perioada 2014 – 2020
urmăreste dezvoltarea durabilă prin valorificarea potentialului local pentru a fi în
concordanţă cu obiectivul general al Planului Naţional de Dezvoltare 2014 - 2020, care
vizează „reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economic între
România şi Statele Membre ale Uniunii Europene” (sursa: PNDR 2014-2020).

I.1 Dezvoltarea rurală. Uniunea Europeana
Mai mult de 56% din populaţia celor 28 de state membre ale Uniunii Europene
trăieşte în zonele rurale, care acoperă 91% din teritoriul european. Aceasta face ca
politica de dezvoltare rurală să fie un domeniu de importanţă vitală. Creşterea
animalelor şi silvicultura rămân factori esenţiali pentru utilizarea terenurilor şi
gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, reprezentând, în acelaşi timp,
o platformă pentru diversificarea economică în comunităţile rurale. Consolidarea politicii
de dezvoltare rurală a devenit astfel o prioritate pentru Uniune. Multe din zonele rurale
se confruntă cu probleme semnificative, cum ar fi venitul mediu pe cap de locuitor, care
este mai scăzut în zonele rurale decât în cele urbane, competenţele sunt în număr mai
mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat. Gospodarirea mediului rural implică
de cele mai multe ori un cost financiar. Politica de dezvoltare rurală a UE vizează
soluţionarea problemelor cu care se confruntă zonele rurale şi exploatarea potenţialului
acestora. Teoretic, fiecare stat membru poate decide şi aplica politici de dezvoltare
rurală complet independente. Dar aceasta abordare nu ar funcţiona bine în practică. Nu
toate ţările Uniunii Europene ar putea să îşi permită politica de care au nevoie. Mai mult
decât atât, multe dintre aspectele abordate de politica de dezvoltare rurală nu se
limitează strict la teritoriul naţional sau la o regiune anume (de exemplu, poluarea nu
are graniţe, iar lupta pentru un mediu durabil a devenit o preocupare la nivel European
şi internaţional). De asemenea, politica de dezvoltare rurală se leagă de o serie de alte
politici elaborate la nivelul UE.
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Europa trebuie să își repună economia pe o traiectorie de creștere sustenabilă.
Acest lucru necesită o combinație de consolidare bugetară, de reforme structurale și de
investiții în favoarea unei creșteri sustenabile din punct de vedere al mediului.
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european
(FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) urmăresc
obiective politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele membre
și Comisie. Ele constituie principala sursă de investiții la nivelul UE pentru a ajuta
statele membre să restabilească creșterea și să asigure o redresare bogată în locuri de
muncă, garantând totodată o dezvoltare durabilă, în conformitate cu obiectivele
strategiei Europa 2020.
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) atribuie obiective clare
pentru aceste instrumente. Comisia consideră că aceste obiective pot fi urmărite în mod
mai eficace dacă cele cinci fonduri sunt mai bine coordonate pentru a evita
suprapunerile și a maximiza sinergiile, dacă ele sunt integrate pe deplin în guvernanța
economică a Uniunii Europene și contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europa
2020 prin implicarea părților interesate la nivel național, regional și local.
Acesta este motivul pentru care Comisia a propus un regulament privind
dispozițiile comune pentru toate cele cinci fonduri. Propunerea prevede o coordonare
mult mai strânsă a fondurilor pentru a obține:
concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin
intermediul unui set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui;
simplificare prin modalități de planificare și de punere în aplicare mai coerente;
mai mare atenție acordată rezultatelor, prin intermediul unui cadru și a unei
rezerve de performanță;
armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în
materie de costuri, pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari și
autoritățile de management.
În plus, propunerea prevede adoptarea de contracte de parteneriat care vor
stabili angajamentele partenerilor la nivel național și regional. Aceste contracte vor fi
corelate cu obiectivele strategiei Europa 2020 și cu programele naționale de reformă.
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Acestea vor stabili „o abordare integrată pentru dezvoltarea teritorială, susținută de
toate fondurile aparținând cadrului strategic comun”.
În scopul de a facilita dezvoltarea contractelor de parteneriat și a programelor,
propunerea prevede adoptarea unui cadru strategic comun (CSC). CSC ar trebui să
sporească coerența între angajamentele politice asumate în contextul strategiei Europa
2020, precum și investițiile pe teren. El ar trebui să încurajeze integrarea, definind
modalitățile de colaborare între fonduri. El va constitui o sursă de orientare strategică,
care va trebui tradusă de către statele membre și regiuni în programarea fondurilor
aparținând CSC, în contextual necesităților, oportunităților și provocărilor lor specifice.

I.2 Dezvoltarea rurala. Romania
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în
contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020.
Europa 2020

reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada

2010-2020. Urmărind obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă,
sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele
membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi
incluziunii sociale si îmbunătăţirea competitivităţii în general. Pe baza acestui
document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional
sub forma unui Plan Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie
la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între
instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea
componentei de formare profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a
informaţiei. De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune accent pe
scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu
în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la
reducerea sărăciei şi crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o
creştere favorabilă incluziunii.
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Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, PNDR îşi propune să
răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune legate de securitatea
alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială
echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un
mod strategic toate cele şase priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să
sprijine într-un mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor
rurale din România. România se confruntă cu provocări enorme în atingerea
potenţialului său economic şi social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi
la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi
semnificativ mai mic în zonele rurale.
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale
persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei,
un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a
produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în
agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor
economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă
orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii
şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor
regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune
socială; o administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu
exacerbate de schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele
rurale şi, în general, a teritoriului naţional.
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I.3 Strategia de dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând
cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul
European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii
Europene, careia i-a fost adaugată o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002.
În anul 2005, Comisia Europeana a demarat un proces de revizuire a Strategiei,
publicând, în luna februarie, o evaluare critică a progreselor înregistrate dupa 2001,
care punctează si o serie de direcţii de acţiune de urmat în continuare. Documentul a
evidenţiat şi unele tendinţe nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului
înconjurător, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respective
schimbările climatice, ameninţările la adresa sănătăţii publice, sărăcia şi excluziunea
socială, epuizarea resurselor naturale şi erodarea biodiversitatii. Ca urmare a
identificării acestor probleme, în iunie 2005, şefii de state şi guverne ai tărilor Uniunii
Europene au adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale dezvoltării durabile, care
încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, pentru creşterea economică şi crearea
de noi locuri de muncă drept o componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzator al
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dezvoltarii durabile. După o largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13
decembrie 2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001.
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia
reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europa extinsă. Documentul este conceput
într-o viziune strategică unitară şi coerentă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea
continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor
comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod
eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în
vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale, prosperităţii,
protecţiei mediului şi coeziunii sociale.
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei
Naționale a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a
fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în
scopul schimbării comportamentului în societatea europeană şi, respectiv, în societatea
românească şi implicării active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a
cetațenilor în elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării
durabile.
Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi
statelor sale membre, implicând toate componentele instituţionale la nivel comunitar şi
naţional. Este subliniată, de asemenea, importanţa unei strânse conlucrări cu societatea
civilă, partenerii sociali, comunităţile locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor
dezvoltării durabile.
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I.3.1 Obiective:
Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de
impactul negativ asupra mediului;
Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității
culturale, egalității de sanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivității
pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate şi unor locuri de muncă
abundente şi bine plătite;
Îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituţiilor
democratice în slujba păcii, securității şi libertății, a principiilor şi practicilor
dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

I.3.2 Principii:
Promovarea şi protecția drepturilor fundamentale ale omului;
Solidaritatea în interiorul generațiilor şi între generații;
Cultivarea unei societăți deschise şi democratice;
Informarea şi implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional;
Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;
Coerența politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, național şi global;
Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluări de impact şi
consultarea factorilor interesați;
Utilizarea cunostințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice şi
investiționale;
Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor stiinţifice incerte;
Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.
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I.4 Planificarea strategică
Planificarea strategică este procesul de pregătire şi argumentare publică a
misiunii, priorităţilor de îndeplinit în teritoriu, focalizarea pe problemă şi implicarea unui
complex de actori publici, privaţi, politici naţionali şi internaţionali. Tot acest demers are
ca ţintă creşterea calităţii vieţii.
Planificarea strategică urmăreşte să menţină o viziune clară a destinelor
comuniţătii şi a teritoriului în termeni cât mai concreţi şi precisi. Are obiectivul de a
orienta activităţile tuturor celor implicaţi în destinele comunităţii în beneficiul şi în
interesul comunităţii. Strategia de Dezvoltare Locală se subscrie cerinţelor de
dezvoltare ale Comunităţii Europene pe principii de Dezvoltare Durabilă. Formularea
programelor de dezvoltare locale solicită creşterea gradului de responsabilitate şi
implicarea factorilor decidenţi, identificarea şi valorificarea resurselor proprii şi atrase,
prin care se răspunde la cerinţele comunităţii locale.
Obiectivele dezvoltării locale pot fi realizate de către parteneri locali care sunt cei
mai interesaţi în rezolvarea problemelor proprii ariilor lor de acţiune şi sunt organizaţi în
parteneriat al dezvoltării locale.
Dezvoltarea locală presupune, deci, existenţa unui cadru normativ procedural, al
unui parteneriat local şi al unei strategii de dezvoltare locală. Referitor la cadrul
normativ-procedural, acesta permite manifestarea descentralizarii activităţilor şi
creşterea autonomiei locale. Principiul subsidiarităţii subliniază necesitatea atribuirii
oricărei obligaţii publice celui mai scăzut nivel de autoritate posibil, care are capacitatea
să şi-o asume efectiv şi eficient. Decizia, la nivelul parteneriatului local, presupune
consultare şi confruntare colectivă, precum şi contribuţie individuală în aplicarea ei. Se
bazează pe un volum mare de informaţii, având componente economice, tehnice,
sociale etc
Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trasături
care se recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele
şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele : imagine asupra viitorului,
creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare,
orientare spre câştig durabil.
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Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi un produs
care promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe plan local:
1. administraţia publică locală;
2. comunitatea locală;
3. sectorul privat;
4. reprezentanţii societăţii civile
cu scopul de a analiza, împreună, problemele legate de dezvoltare, de imaginea creată
pentru viitor/previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor de
dezvoltare, a proiectelor, precum şi de implementarea, monitorizarea şi evaluarea
acestora.
De asemenea, trebuie amintite şi dacă este posibil respectate, principiile
adoptării deciziilor potrivit Agendei 21 Lisabona:
Democraţia
Administraţia locală este controlată de populaţia locală, prin intermediul reprezentanţilor
săi aleşi.
Subsidiaritatea
Deciziile trebuie adopate la un nivel cât mai apropiat posibil de populaţia afectată.
Responsabilitatea
Trebuie definită clar responsabilitatea faţă de decizii. Competenţele pentru adoptarea
deciziilor trebuie adoptate din start.
Transparenţa
Procesul de adoptare a deciziilor trebuie sa fie transparent.
Participarea Publică
Participarea cetăţenilor în adoptarea deciziilor este un aspect-cheie în elaborarea unei
Agende 21 locale.
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Movila Banului reprezintă
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga
comunitate locală. Astfel, se va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective
superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată, prin acest mijloc se vor evita
abaterile datorate urgenţelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite
momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul economico-social al
comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare,
prin care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se
vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca, la final, strategia de
dezvoltare locală să fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei Movila Banului.
Importanţa acestui aspect este dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii
în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline
şi conştiente a acesteia.
În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administraţia publică locală
lansează procedura de consultare a comunităţii din localitatea Movila Banului asupra
propunerii finale.
Metodologic, prezenta strategie are la bază şi se fundamentează pe urmatoarele
instrumente şi proceduri de lucru:
o analiza de continut;
o analiza de date statistice din surse organizate şi realizate de consultant;
o comparaţii de date statistice inseriate şi pe scale evolutive;
o interviuri în profunzime cu factori decizionali şi de opinie din structura
domeniilor cheie analizate în cadrul studiului;
o analiza SWOT;
o interpretări aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politică,
strategie şi norme acţionale europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale.
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La fel de importantă în procesul de cercetare este validitatea internă şi externă
pentru că se prezintă concluziile din datele colectate şi se preocupă de idea - dacă
fenomenul cercetat este reprezentativ.
Auditul comunei Movila Banului respectă şi se conformează sinergic în
desfăşurarea sa cu documente legislative şi de politica de dezvoltare, reper atât la nivel
european şi naţional, cât şi regional-local. Dezvoltarea, pe termen mediu şi lung a
comunei Movila Banului, trebuie sa fie in contextul geo-strategic, instituţional,
administrativ, economic, social şi cultural european, iar obiectivele şi priorităţile
acţionale ale acestuia trebuie construite în conformitate deplină cu Strategia de la
Lisabona (revizuită) a Uniunii Europene sau cu Planul Naţional de Dezvoltare al
Romaniei pentru perioada 2014 – 2020.
Viziunea de dezvoltare a comunei Movila Banului trebuie să înglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunităţii locale şi cetăţenilor comunei,
ca viitori cetăţeni europeni. În aceste condiţii, Movila Banului trebuie să se dezvolte ca
un sat european, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie –
infrastructură, industrie, agricultură, servicii publice şi comerciale, resurse umane,
asistentă socială, educaţie, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze
şi să mobilizeze activ la nivel regional potenţialul existent. Valorificarea acestuia, în
paralel cu iniţierea, susţinerea şi materializarea unor demersuri acţionale şi
investiţionale, se poate realiza prin atragerea de surse publice şi private.
Astfel, se propune ca localitatea Movila Banului să se impună ca un actor local.

I.5 Legislaţie
I.5.1 Legislaţia europeana
1. Regulamentul nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014 – 2020
2. Regulamentul nr. 1299/2013 al Parlamentului European privind dispoziţii
specifice pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională
pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
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3. Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European privind Fondul de
coeziune şi de abrogare a Regulamentului nr. 1084/2006
4. Regulamentul nr. 1301/2013 al Parlamentului European privind Fondul european
de dezvoltare regionala şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investiţiile pentru creşterea economică şi locuri de muncă şi de abrogare a
Regulamentului nr. 1080/2006
5. Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European de stabilire a unor
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a
unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului nr. 1083/2006 al Consiliului
6. Regulamentul nr. 1304/2013 al Parlamentului European privind Fondul social
european şi de abrogare a Regulamentului nr. 1081/2006 al Consiliului
7. Regulamentul nr. 1305/2013 al parlamentului European privind sprijinul pentru
dezvoltarea rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului nr. 1689/2005 al Consiliului
8. Regulamentul nr. 1302/2013 al Parlamentului European de modificare a
Regulamentului nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare
teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea
constituirii şi funcţionării unor astfel de grupuri
9. Regulamentul nr. 1306/2013 al Parlamentului European privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole commune
10. Regulamentul nr. 1291/2013 al Parlamentului European de instituire a
Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) – „Orizont 2020”
11. Regulamentul nr 1293/2013 al Parlamentului European privind instituirea unui
program pentru mediu si politici climatice (LIFE)
12. Regulamentul nr. 1295/2013 al Parlamentului European privind instituirea
programului „Europa creativă”

14

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

13. Regulamentul nr. 1316/2013 al Parlamentului European de instituire a
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
14. Regulamentul nr. 1287/2013 al Parlamentului European de instituire a unui
program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a intreprinderilor mici şi mijlocii

I.5.2 Legislaţia naţională
1. Condiţionalităti ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020 în
România
2. Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 20142020 in România
3. Diagrama cadrului partenerial în România
4. Broşura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020
5. Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020
6. EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică
şi favorabilă incluziunii
7. Obiective pentru strategia Europa 2020
8. Programul naţional de reforma al României 2011 – 2013
9. Programul de convergenţă al României 2011-2014
10. Recomandarea privind Programul naţional de reforma din 2011 al României şi de
emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă actualizat al
României pentru perioada 2011-2014
11. Recomandare privind Programul naţional de reforma din 2011 al României şi de
emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergentă actualizat al
României pentru perioada 2011-2014
Transport
1. Master Planul General de Transport

15

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

2. Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de
transport de interes national şi European
3. Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 si 2020, 2030
4. Plan strategic integrat în domeniul transporturilor şi infrastructurii
5. Strategia de tansport intermodal în România 2020
6. Strategia sectorială pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul
Ministerului Transporturilor
7. Programul prioritar de construcţie a autostrazilor din România şi a drumurilor
naţionale cu patru benzi de circulaţie.
Educaţie
1. Strategia Naţională de Cercetare şi Inovare 2014 – 2020
2. Planul Naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (PNCDI)
3. Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar
4. Strategia de formare profesională continuă pe termen scurt şi mediu
5. Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare
6. Strategia Naţională de Ocupare
Sanătate
1. Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Asistenţă socială
1. Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români pentru
perioada 2012-2020
2. Planul Naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale
3. Strategia Naţională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 20142020
4. Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi
5. Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
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6. Strategia naţională antidrog, în perioada 2005 – 2012

I.5.3 Alte norme legislative interne:
1. Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală
2. HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de
Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)
3. Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România
4. H.G. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a
instrumentelor structural
5. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
6. HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de
implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii
prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale
ale Uniunii Europene alocate României.
7. Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare
implementare instrumente structural
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea
Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru
economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii
Europene alocate României
9. Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
10. H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul implementării instrumentelor structural
11. H.G. 06 Stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor
structurale.
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Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Naţional
şi Regional de Dezvoltare, Primăria Comunei Movila Banului îşi va desfăşura activitatea
în urmatoarele direcţii:
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază.
2. Protecţia mediului.
3. Întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei.
4. Regenerarea rurală.
Condiţii de implementare a strategiei:
• acordul şi sustinerea planului de către cetăţeni;
• susţinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a
serviciilor;
• informarea permanenta a cetăţenilor privind progresul implementării planului.
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CAPITOLUL II
PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI
MOVILA BANULUI
II.1 Localizare
Comuna
Banului
partea

este
de

Movila
situată

sud-

vest

în
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.
Formarea regiunii în care se găseşte comuna Movila Banului trebuie pusă în
legătură cu evoluţia paleogeografică şi geologică a întregii Câmpii Române şi mai ales
cu evoluţia reţelei hidrografice a acesteia.
Teritoriul comunei aparţine structurii geomorfologice majore, Câmpia Română
Orientală, respectiv părţii vestice a acesteia, zonă situată în lunca comună a rîurilor
Buzău, Călmăţui şi Sărata denumită Câmpia Buzău-Călmăţui.
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.
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Din punct de vedere administrativ, de comuna Movila Banului aparţin satele:
Movila Banului, Cioranca si Limpezis.
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
Localitatea este ferită de riscul inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită
structurii solului şi a reliefului.
Fiind aşezată în apropierea municipiului Buzău, poziţia aceasta privilegiată a
determinat ca în ultima vreme un număr tot mai mare de familii să se stabilească aici,
construindu-şi case.
Specificul comunei este:
Agricol - cultivarea de cereale, porumb şi plante tehnice
Zootehnic - păsări şi animale crescute în gospodării
Distanţe din centrul comunei:
E85 şi DJ 203 - traversează localitatea
Gara Buzău - 25 km
Aeroport Otopeni – 75 km
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II.2 Cadrul natural şi calitatea factorilor de mediu
II.2.1 Cadrul natural
Comuna Movila Banului este dezvoltată pe un teren cu văi largi şi dune de prafuri
nisipoase, forma de relief dominantă fiind câmpia.
Inălţarea în bloc a regiunii, de la sfârşitul pliocenului şi până la pleistocen, a
stimulat crearea unui relief de o mare complexitate, cu evidente caractere de tinereţe,
permanent în schimbare.
Din
morfologic,
Călmăţui

punct

de

Câmpia
este

o

vedere
Buzău-

regiune

de

acumulare, căci Câmpia Română
şi în special zona de divagare sunt
rezultatul acţiunii reciproce dintre
mişcările tectonice negative cu
amplitudini şi variaţii diferite şi
procesul de acumulare efectuat de
râul Buzău, Călmăţui şi Sărata.
O specificitate a zonei este prezenţa unor vechi văi largi ale râului Sărata,
sinuoase, care în perioadele cu precipitaţii mari se prezintă cu fenomene de stagnare a
apei la suprafaţă, provocând formarea unor bălţi.
Litologica pe verticală începe la suprafaţă cu depozite fine de argilă şi prafuri
nisipoase până la circa 4 m adâncime, având vârstă cuaternară, cu intercalaţii nisipoase
şi pietriş în adâncime. În partea centrală a comunei Movila Banului se întâlneşte o argilă
prăfoasă, de 2,50 m grosime, urmată de o argilă mâloasă, caracteristică suprafeţelor
bălţite.
Nivelul primului strat poate să se ridice până la 3 m în sezoanele cu precipitaţii
abundente.
Configuraţia terenului comunei Movila Banului prezintă o suprafaţă arabilă situată
pe o câmpie puţin ondulată, dar care prezintă o înclinaţie orientată de la nord spre sudvest, expoziţia generală a terenului fiind sudică.
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Mai întâlnim, de asemenea, terenuri cu păşune, fâneaţă şi păduri, dar
suprafeţele lor sunt restrânse.

II.2.2. Clima si calitatea aerului
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, 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 3475°C. Această valoare indică, din punct de vedere termic, că terenul
comunei este bun pentru toate culturile agricole.
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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 - sudest 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.
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;
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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.

II.2.3. Vegetatia si fauna
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.
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.
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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.

II.2.4 Solurile
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.
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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 roşiilor.

II.2.5 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.

II.2.6. Resurse naturale
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.

II.3. Repere istorice
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
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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. În comună funcționa o școală cu 66 de
elevi (din care 6 fete) și 2 biserici, la Limpeziș și Movila Banului.
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.
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CAPITOLUL III
ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

Pentru a analiza situaţia curentă s-a iniţiat evaluarea mediului economico social
şi a potenţialului local pentru a forma şi implementa politici şi programe, bazate pe
oportunităţi locale şi adresate necesităţilor zonale.
Domeniile de analiză au fost grupate astfel: situaţia economică, caracteristicile
demografice, caracteristicile forţei de muncă, poziţia geografică, infrastructura fizică şi
de comunicaţii, mediul de afaceri, resursele educaţionale, sistemul social, urbanismul,
patrimoniul, calitatea vieţii şi a mediului. Domeniile menţionate au fost împărţite în
diverse categorii pentru a cuprinde o paleta cât mai largă şi reprezentativă a vieţii
economico-sociale a comunei Movila Banului:

1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurală:
Agricultura
Producţia vegetală
Pomicultura
Zootehnie
Silvicultura
2. Infrastructura şi Mediu
Infrastructura de transport
Infrastructura de utilităţi
Sănătate
Mediu
3. Economic
Comerţ
Servicii
4. Educaţie şi cultură
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Învăţământ
Cultura
5. Resurse Umane
Populaţia
Piaţa muncii

III.1. Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurală
III.1.1. 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 alta parte de exploataţiile
comerciale. În cazul exploataţiilor comerciale se poate constata ca există încă un
dezechilibru, în ceea ce priveşte suprafaţa agricola 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 semi-subzistenţă (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
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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 tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea unor centre
de colectare, prelucrare şi valorificare a acestor produse.
Suprafaţa teritorial administrativă a comunei este de 6.731 ha, din care:
-

Teren arabil – 5.536 ha

-

Păşune – 692 ha

-

Vii – 82 ha

-

Luciu de apă – 62 ha

Suprafata teritorial administrativa

Arabil
Pasune
Vii
Luciu de apa
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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.
Ca structura terenurile arabile sunt preponderente cu un procent de 82% din
suprafaţa, urmând păşunile cu 10%.
Potenţialul economic al comunei Movila Banului este predominant agricol, cea
mai mare parte a populaţiei avand locuri de munca în exploataţiile agricole.

III.1.2. 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 (1423 ha), porumb (1933 ha), floarea soarelui (920 ha), orz şi
orzoaică (467 ha), dar si rapiţă (105 ha).

Culturi agricole, Movila Banului

Grau
Porumb
Floarea Soarelui
Orz
Orzoaica
Rapita
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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).

III.1.3. 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 14 ha, dar există şi alte terenuri
disponibile pentru 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.

III.1.4. 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).
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Efectivele de animale din gospodăriile comunei Movila Banului, se prezintă
astfel:
Localitatea

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline

Familii
albine

Movila Banului

520

2.400

75

752

9.500

127

200

Total comună

520

2.400

75

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.

Efectivul de animale, Movila Banului

Pasari
Bovine
Caprine
Ovine
Porcine
Cabaline
Familii de albine
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III.2. Infrastructura şi Mediu
III.2.1. Infrastructura de transport
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

transport

în

de
comun

(autobuze) şi microbuze.
Reabilitarea
drumurilor

comunale,

extinderea şi modernizarea
trotuarelor fac parte din
proiectele prioritare ale comunei Movila Banului în perioada 2014-2020.

III.2.2. Infrastructura de utilităţi
Alimentarea cu apa
În satul de reşedinţă a comunei Movila Banului, gospodăriile sunt deservite de
reţeaua de alimentare cu apă recent realizată pe o distanta de 7,5 km alimentată din
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
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circa 80% din fântâni seaca şi apar difuncţionalităţi în aprovizionarea cu apa a
locuitorilor şi gospodăriilor.
Extinderea reţelei de alimentare cu apa potabilă face parte din proiectele
prioritare ale comunei Movila Banului în perioada 2014-2020.

Canalizare
Gospodăriile din satele apartinatoare comunei Movila Banului 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
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posturi de tip aerian. Reţelele electrice sunt pe stâlpi de beton precomprimat tip RENEL,
iar iluminatul public se realizează pe lămpi cu vapori de mercur.

Telefonie 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 DOLCE si DIGI
pe intreg teritoriul localitatii.

III.2.3. 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

III.2.4. Mediu
Activitatea umană are efecte complexe asupra mediului natural, atât pozitive, cât
şi negative. Solul este prima resursă ce poate fi transformată intens datorită factorului
antropic. Există o serie de activităţi prin care se ajunge la degradarea solurilor. Între
acestea se enumeră:
Aplicarea unor agrotehnici necorespunzatoare care duc la tasarea solului;
Poluarea solului prin tratamente chimice intense şi iraţionale (pesticide,
îngrăşăminte chimice) ce afectează pânza freatică;
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Poluarea solului şi a pânzei freatice prin deversarea şi împrăştierea de
dejecţii animale.
Defrisările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural atât
din punct de vedere peisagistic, cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio-pedoclimatic, fondul forestier având un rol foarte important în păstrarea acestui echilibru.
Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adăugânduse toxicitate unora dintre materialele aruncate.

Agrotehnici
necorespunză
toare

Tratamente
chimice

- alunecări de teren

-degradare fizică,
chimică, biologică
- infertilitate
Defrişări

- poluarea apei
freatice

Deversări
necorespunzătoa
re ale dejecţiilor

III.3. Economic
Potenţialul economic cât şi structurile economice pentru valorificarea acestuia
sunt modeste, dominant agricole, ceea ce conferă comunei Movila Banului un suport
redus de dezvoltare în perspectivă. Aceasta situaţie se amplifică prin poziţia localităţii
într-o zonă caracterizată prin diverse disfunctionalităţi demografice, economice, sociale
şi de echipare edilitară, dar acesta nu este un impediment pentru locuitorii din Movila
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Banului. Suportul economic
al comunei este asigurat, în
principal, de fondul agricol
care

ocupă

83,12%

din

suprafaţa totală a teritoriului
administrativ.

Potenţialul

economic actual al asezarii
este

predominant

cea

mai

mare

agricol,
parte

a

populaţiei având locuri de
muncă

în

exploataţiile

agricole particulare şi în alte
societăţi agricole. Dintre societăţile agricole prezente la nivelul comunei amintim:
SC SEBAGRO 2007 SRL
SC AGRIROMEST SRL
SC GAVRONET SA
SC LIVIU AGRICOLA SA
SC GEN MARY AGRO SRL
SC ALEX VNX AGRO SRL
PFA MERFU LEONARD
Sectorul zootehnic este dezvoltat la nivelul gospodăriilor.
În prezent activitatea economică pe raza comunei se prezintă după cum
urmează:

III.3.1. Comerţ şi servicii
Comertul este prezent doar în satul de reşedinţă de comună, fiind alcatuită din
dotări şi spaţii comerciale şi de alimentaţie publică cu caracter privat, dar acestea nu se
constituie într-un adevărat centru comercial. Nu există nici un târg amenajat, care să
aibă o activitate cu caracter regulat. Spaţiul destinat pieţei, amplasat în satul de
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reşedinţă este folosit doar
ocazional de o foarte mică
parte a locuitorilor pentru
vânzarea legumelor şi a
fructelor.
În
societăţile
comerciale
existente
se
desfac în proporţie de 90%
produse alimentare şi 10%,
cele nealimentare. Astfel,
locuitorii sunt nevoiţi să
meargă în municipiul Buzău
sau în oraşul Pogoanele pentru a se aproviziona.
Serviciile sunt prezente în comuna Movila Banului prin activităţi nu tocmai
diversificate oferite populaţiei: prelucrarea primară a produselor agricole (moara),
prelucrarea brută a lemnului, service auto, etc.

III.4. Turism
Pentru dezvoltarea turismului şi agroturismului zonal este necesară asigurarea
spaţiilor de cazare pentru turişti - construitrea de pensiuni, moteluri, hoteluri, case de
vacantă, campinguri. Existenţa pe teritoriul localităţii a bălţii Galves poate spori
interesul turistic al localităţii, prin practicarea turismului de pescuit şi de vânătoare.
Prezentăm mai jos, principalele evenimente ale comunităţii precum şi
periodicitatea desfăşurării acestora:

EVENIMENTUL

DATA SI PERIODICITATEA

Ziua Petuniilor – sărbătoarea comunei

24 iulie, în fiecare an

Târg săptămânal de animale, cereale,
produse alimentare şi nealimentare, sat
Limpeziş

Săptămânal, în ziua de joi si vineri
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Hramurile bisericilor şi sărbătorile creştine importante de peste an cu traditiile
şi obiceiurile lor constituie de asemenea evenimente ale comunităţii locale, dar
acestea au loc în incintele bisericilor şi ale gospodăriilor.

III.5. Educaţie şi cultură
III.5.1. Învăţământ
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 38 de cadre didactice.
Reţeaua de învăţământ a comunei este redată în tabelul urmator:
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ÎNVĂŢĂMÂNT

NUMĂR

Unităţi de învăţământ - total

6

Şcoli

3

Grădiniţe

3

Instituţiile de învăţământ de pe raza comunei sunt reprezentate de grădiniţe, şcoli
primare şi gimnaziale. Gradul de confort a multora dintre aceste unităţi de învăţământ
nu este unul care să răspundă standardelor Uniunii Europene în acest domeniu,
neavând apă curentă şi instalaţie de canalizare, iar încălzirea se face încă cu ajutorul
sobelor şi a lemnului, neavând încălzire centrală. Multe din aceste unităţi de învăţământ
necesită reparaţii şi investiţii majore.
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.

III.5.2. Cultura
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.
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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,
locuitorilor

majoritatea
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.
Printre

cele

mai

importante evenimente care
constituie patrimoniul cultural
al localităţii, se numără sarbatoarea locala anuala ce are loc inpe 24 iulie, denumita
“Ziua Petuniilor”.
Alte institutii importante din comuna Movila Banului: Primaria, Politia, Posta.
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III.6. Resurse Umane
III.6.1. Populaţia
Comuna Movila Banului se încadrează în categoria unităţilor administrativteritoriale de talie medie. Populaţia totală a comunei este de 2.640 persoane. Studiile
anterioare demografice au arătat, că în zona locuitorii sunt dispusi astfel:
Satul Movila Banului – 1329 locuitori
Satul Limpeziş – 1061 locuitori
Satul Cioranca – 250 locuitori

Repartitia populatiei pe sate conform
ultimului recensamant
250, 10%

1329, 50%
1061, 40%

Movila Banului
Limpezis
Cioranca

Pe categorii de etnie, populaţia stabilă a comunei Movila Banului se prezintă
astfel:
-

Români – 2.324

-

Romi – 202

-

Alta etnie - 114
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Componenţa etnică a comunei

88%
Romani
Romi
Alta etnie
8%
4%

Evoluţia populaţiei în ultimii ani
Localitate

Populaţie 2008

Populaţie 2011

Populaţie 2014

Movila Banului

2.793

2.726

2.640

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
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.
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Evoluţia populaţiei comunei
2800
2750
2700
2650
2600
2550
Anul 2008
Anul 2011
Anul 2014

Evolutia populatiei comunei

Anul 2008
2793

Anul 2011
2726

Anul 2014
2640

III.6.2 Piaţa muncii
Comuna Movila Banului dispune de un potenţial uman relativ sporit de locuitori
activi, în cadrul căruia activităţile agricole constituie principala sursa de venituri şi de
ocupare a resurselor de muncă. Declinul volumului de activităţi locale în ramurile de
bază are consecinţe negative asupra folosirii resurselor de muncă, asupra calităţii vieţii
populaţiei şi a asigurării resurselor financiare necesare realizarii unor programe de
modernizare a localităţii. În cadrul localităţilor comunei nu sunt satisfacute posibilităţile
de ocupare integrală a potenţialului forţei de muncă, deplasările pentru exercitarea
activităţii spre parcul industrial Buzău sunt numeroase şi determina menţinerea
fenomenului de navetism.
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CAPITOLUL IV
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT, este un instrument de a analiză atât a mediului intern cât şi a
celui extern în care acţionează o organizaţie sau în care se plasează o
localitate/regiune/ţară. Denumirea reprezintă un acronim provenit din limba engleză,
însemnând: Strenghts (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunităţi) şi Threats (ameninţări).
Efectuarea analizei SWOT asupra comunei Movila Banului a permis identificarea
factorilor relevanţi aferenţi fiecăreia dintre cele patru categorii menţionate, iar rezultatele
nu s-au rezumat numai la menţionarea factorilor care descriu situaţia economică şi
socială curentă şi condiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la identificarea celor mai
importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică şi
coeziunea socială a localităţii în perioada 2014-2020.
La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi analizele
prezentate în strategiile şi planurile naţionale, regionale şi judeţene prezentate în
capitolele anterioare, iar pe de altă parte informaţiile culese la faţa locului, furnizate de
reprezentanţi ai instituţiilor publice existente la nivel local.
Acest lucru a permis identificarea unor concluzii importante legate de direcţiile
strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune exploatări a
potenţialului economic, social şi de mediu al localităţii.
Pentru a avea certitudine ca politicile şi programele existente corespund
necesităţilor de dezvoltare a comunei Movila Banului, în cadrul limitărilor impunse de
resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care UE susţine politica
de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru
perioada 2014 - 2020.
Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor aparea din "punctele tari" şi "punctele
slabe" ale comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potentiale.
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie să stea
la baza elaborarii strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
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COMUNA
MOVILA BANULUI

1.Dezvoltare
economică

Creare locuri de
muncă

Programe de formare
profesională

2. Dezvoltare

3.Cresterea

infrastructura

atractivităţii

Competitivitate

Confort social

Cultural

Agrement

Viaţa economică a comunei trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură. Consilul Local va trebui să
investească pentru vitalizarea vieţii economice a comunei. Trebuie să fie prioritatea
numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte.
Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie facute
după anumite criterii economice astfel încât să producă cele mai mari efecte benefice:
- siguranţa locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
- raportul valoarea investiţie/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investiţie/numărul beneficiarilor.
Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivităţii
comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le ofera sau pe care ar
putea sa le ofere Movila Banului, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie
îmbunătăţit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.
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IV.1 Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurală
Suprafaţă mare a terenului agricol : 5.536 ha
Suprafeţele arabile care se preteaza unei game largi de culturi agricole :

PUNCTE TARI

grâu (1423 ha), porumb (1933 ha), floarea soarelui (920 ha), orz şi
orzoaică (467 ha), rapită (105 ha).
Agricultura şi zootehnia practicate din cele mai vechi timpuri.
Condiţii pedoclimatice favorabile.
Aşezare favorabilă, în apropierea oraşelor: Pogoanele (37 km), Buzău (24
km), Urziceni (36km).
Acces rapid la E85 şi la o serie de drumuri judeţene.
Relieful, clima şi calitatea solului favorizează dezvoltarea agricolă.
Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din agricultura;
Nu exista sisteme de colectare, prelucrare si valorificare superioară a
produselor agricole;
Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor în

PUNCTE SLABE

agricultura în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a
exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor
existenţi);
Lipsa sistemelor de irigaţii;
Forţa de muncă este îmbătrânită şi insuficientă;
Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a produselor specifice;
Diversificarea slabă a activităţilor economice în zona rurală;
Deficitul

resurselor

financiare

pentru

modernizarea

şi

popularea

infrastructurii zootehnice;
Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă datorită numărului mic
de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii.

48

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

Înfiinţarea de exploataţii agricole;
Înfiinţarea de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor prime rezultate
OPORTUNITĂŢI

din agricultura;
Înfiinţarea de complexuri agro-zootehnice;
Înfiinţarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie;
Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor
agricole şi puncte de colectare cereale;
Înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală;
Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi a
programului FEADR.

AMENINŢĂRI

Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
Cadrul legislativ instabil;
Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;
Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa UE;
Cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din Fondurile Structurale FEADR.
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IV.2 Infrastructură şi mediu
Dumul european E85 si DJ203 traversează localitatea;
Oraşe importante apropiate: Buzău 25 km, Urziceni 36 km, Pogoanele 37

PUNCTE TARI

km;
Telefonia fixă în procent de 70%, în reţeaua Romtelecom;
Infrastructură de telefonie mobilă în procent de 80%;
Existenţa reţelei de cablu TV în comuna Movila Banului, în procent de
70%;
Accesul la internet în procent de 15%;
Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor;
2 cabinete medicale individuale.
Inexistenţa sistemului de canalizare;
Drumuri comunale asfaltate: 2 km
PUNCTE SLABE

Dotarea necorespunzatoare cu echipamente;
Inexistenţă reţea de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale;
Inexistenţa activităţilor în domeniile industriei usoare şi alimentaţiei;
Infrastructura de transport slab dezvoltată;
Interesul scăzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurător;
Educaţia ecologică este superficială;
Insuficienţa preocupare a agenţilor economici în recuperarea şi refolosirea
ambalajelor.
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Modernizare drumuri comunale;
Realizare reţea de alimentare şi distribuţie cu gaze naturale;
Extinderea reţelei de alimentare cu apa potabilă a comunei;
Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor

OPORTUNITĂŢI

reziduale în comună;
Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copii;
Organizarea sistemului de colectare selectivă a spaţiului de depozitare
temporară şi transportul deşeurilor.
Îmbunătăţiri funciare în vederea amenajării pajiştilor necesare asigurării
hranei animalelor
Modernizarea şi reabilitarea reţelei de iluminat public din comuna
Construcţia unei Săli de sport
Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman din
comuna Movila Banului
Regularizarea şi amenajarea albiei pârâului Glaves.
Lipsa resurselor financiare pentru finanţarea şi co-finantarea proiectelor

AMENINŢĂRI

finanţate prin Fonduri Structurale;
Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor
întreprinzători;
Cunostinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura şi
mediu;
Mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului.
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IV.3. Economic
Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
Apropierea de orasele Buzău şi Urziceni;
Existenţa materiilor prime pentru industria alimentară: grâu, porumb,
cartofi, floarea soarelui şi legume;

PUNCTE TARI

Localitatea este traversată de E85 si DJ203;
Productivitate foarte bună a terenurilor agricole, printre cele mai bune din
Câmpia Bărăganului;
Tradiţii locale în creşterea animalelor;
Existenţa unei comunităţi de afaceri locale, în faza incipientă, reprezentată
prin câteva societăţi comerciale în domeniul agricol, servicii şi comerţ;
Starea bună a spaţiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara
activităţi antreprenoriale în zonă;
Existenţa resurselor pentru susţinerea serviciului centrului de consultanţă
în comună.
Infrastructura neadecvată, absenţa canalizării, absenţa reţelei de distribuţie
a gazelor naturale pe anumite porţiuni, stare improprie a unora din
drumurile comunale;
Inexistenţa întreprinderilor în domeniile industriei uşoare şi alimentare;
PUNCTE SLABE

Ponderea ineexistentă a investiţiilor străine;
Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea şi/sau
promovarea unor investiţii;
Slaba informare asupra culturii asociative, a infiinţării de asociaţii;
Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de marketing;
Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi
produselor;
Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru activitatea
de cercetare-dezvoltare;
Slaba informare, cu privire la normele europene.
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Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzator valorificate în
prezent;
Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în
domeniul dezvoltării zootehniei şi a infrastructurii aferente;
Reconversia unor capacităţi economice aflate în conservare în capacităţi
cu profil nou de fabricaţie;
Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate
adaptate condiţiilor locale;
Existenţa

unor

clădiri

şi

terenuri

disponibile

pentru

dezvoltări

OPORTUNITĂŢI

antreprenoriale;
Creşterea asistenţei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri,
prin Fondurile Structurale;
Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de
granturi;
Oportunitatea de infiinţare a unui Grup de Acţiune Locală;
Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subventionată pentru crearea
de noi locuri de muncă în mediul rural;
Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;
Disponibilitatea de a încheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu
investitori locali sau străini;
Prezenţa în zonă, activitatea şi deschiderea la încheierea de parteneriate a
unor organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri
extrabugetare.
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Instabilitatea legislativă;
Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comuna,
datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul
comunei;
AMENINŢĂRI

Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei
care determină decalaje economice mari, greu de recuperat;
Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);
Rata ridicată a dobânzii la credite, printre cele mai mari din Europa;
Reducerea ponderii populaţtiei active şi îmbătrânirea acesteia;
Scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii;
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă la nivel
naţional.
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IV.4. Turism

PUNCTE
TARI

Existenţa condiţiilor dezvoltării turismului ecologic şi de agrement;
Vecinatatea cu oraşul Buzău şi oraşul Urziceni;
Existenta balţii Galves;
Manifestări folclorice: "Ziua Petuniilor”

PUNCTE SLABE

Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine aproape
inexistente;
Insuficienţa locurilor de cazare;
Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;
Lipsa de preocupare a cetăţenilor privind conservarea mediului;
Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea
numărului de turişti pe teritoriul acesteia.

OPORTUNITĂŢÎ

Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;
Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);
Extinderea reţelei de ferme şi gospodării autorizate pentru practicarea
agro-turismului;
Atragerea fondurilor europene prin înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală;
Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin
utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene.

AMENINŢĂRI

Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre,
conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea
altor teritorii, considerate mai interesante de către turişti şi investitorii în
turism;
Nepromovarea suficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;
Migrarea turistică catre alte regiuni care îşi exploatează potenţialul.
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IV.5. Educaţie şi cultură

Existenţa în comuna a 6 unităţi şcolare (3 grădiniţe cu program normal, 3
PUNCTE TARI

şcoli în fiecare sat);
În comuna exista 3 biserici, declarate monumente istorice;
În comună funcţionează în prezent 2 că
mine culturale.

AMENINŢĂRI

OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE

Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in
scadere datorita scaderii demografice a populatiei;
Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, in comuna nu exista
liceu;
Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a
majoritatii locuitorilor comunei.
Amenajare si dotare spaţiu de joaca şi recreere.
Reabilitarea, extinderea şi modernizarea şcolilor şi gradiniţelor din comuna
Existenţa unor programe comunitare şi naţionale de asigurare a accesului
la educaţie pentru populaţiile dezavantajate.
Scaderea gradului de instrucţie scolară a populaţiei tinere;
Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei zilei de mâine;
Creşterea negativă a sporului migratoriu;
Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei.
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IV.6. Resurse umane - piaţa muncii
PUNCTE
TARI

Populaţia comunei Movila Banului în număr de 2.640 din care: populaţie
activă 358 locuitori ;
Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
Rata infracţionalităţii extrem de redusă.
Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre
centre urbane);
PUNCTE SLABE

Lipsa locurilor de muncă
Rata mortalităţii ridicată;
Număr relativ mare al pensionarilor;
Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi
reconversiei profesionale, în special;
Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate,
Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru
reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
OPORTUNITĂŢI

Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa 2014 - 2020 în domeniul
social;
Existenţa strategiei naţionale antisărăcie;
Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de
muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de
creştere);
Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.
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AMENINŢĂRI

Scăderea numărului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viaţa
activa;
Creşterea somajului în rândul tinerilor absolvenţi;
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale in perspectivă;
Estomparea tradiţiilor locale, odată cu trecerea timpului.
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CAPITOLUL V
OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE
DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Strategia de Dezvoltare Locală se adresează comunităţii locale, care şi-a arătat
interesul pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le susţinem, asa cum reiese din
consultarea comunităţii.
Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Movila Banului constau
în:
1.

dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;

2.

protecţia mediului;

3.

întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei;

4.

dezvoltarea şi promovarea turismului;

5.

regenerare rurală.

Formularea strategiei porneşte de la urmatoarele premise:
să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor (locuinţe şi locuri de muncă
la standarde europene);
să ridice standardul calitativ al designului comunei, al construcţiilor, serviciilor şi
al imaginii în general;
să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei,
fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor
sau consultărilor permanente între parteneri;
să permită o anumită flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbări ce au loc
în comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ şi
anticipativ.
În conformitate cu premisele de formulare a strategiei şi cu perspectivele de
dezvoltare a comunei Movila Banului, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât
transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor conduce
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la cresterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi
îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă al comunităţii.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică
datorată pozitiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi
economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creşterea
gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin
revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în
infrastructura, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.)
Având în vedere că o localitate nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci
obiective generale se intemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la
dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum şi
realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:
dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore
de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie
şi operatorii de piaţă;
întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea serviciilor
publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării
durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii;
twining municipal în scopul schimbului de informaţii între comune cu privire la
utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de
proiect); realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic
simultan între sectoare, cât şi pe verticala, având în vedere corelarea şi
integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale
judeţului şi ale regiunii din care face parte;
managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse
energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de
resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural;
utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv
emiterea de reglementari pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în
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sistem de piaţă, evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea în
considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
descentralizarea managementului în sectorul energetic;
design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor
într-un areal, orientarea spaţială a clădirilor, „structuri verzi" în jurul clădirilor,
microclimat, eficienţa energetică;
realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori
pentru a recupera moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii
comunităţi locale;
interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi
locale;
fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de
dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare
spatială;
analiza capacităţii tehnice de execuţie;
evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;
evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale obţinute;
identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;
corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
evaluarea nevoilor comunităţilor sărace si a capacităţii administraţiei locale de a
asigura accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de
bază;
protecţia mediului înconjurător;
realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori
realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera
costurile unei investiţii, dacă există oportunitatea de a obtine profituri viitoare;
asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,
informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de
urbanism, planul de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).
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V.1. Obiective generale
Pentru perioada 2014-2020, comuna Movila banului, judeţul Buzău, şi-a stabilit
următorul sistem de direcţii de dezvoltare şi obiective care vor contribui la realizarea
obiectivului general al Strategiei.
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie „Dezvoltarea durabilă
şi echilibrată a comunei Movila Banului prin abordarea integrată a aspectelor
economice, sociale şi de mediu care vor contribui la valorificarea avantajului
competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu care se confruntă comuna”.
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Movila Banului sunt:
Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură,
zootehnie şi alte ramuri ale economiei;
Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin plantarea
arborilor;
Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din
Uniunea Europeana pe care Romania va trebui să le atingă în totalitate;
Optimizarea sistemului de sănătate local;
Garantarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la
infrastructura (apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie);
Dezvoltarea turismului şi a sectorului conex;
Ajustarea la standardele europene a şcolilor şi grădiniţelor;
Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi
creşterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.
Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care
urmează a fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum
oportunităţile de finanţare disponibile, atât europene cât şi naţionale. Detalierea
obiectivelor şi a modului de atingere a lor se regăseşte mai jos:
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V.2. Obiective specifice
V.2.1. Agricultura si dezvoltare rurală
Agricultura
Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice şi constituirea unor
sisteme pentru adaptabilitatea la condiţile climatice;
Varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de venit la
bugetul local;
Sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a beneficia de
oportunităţile care decurg din aceasta;
Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea lucrării aplicate
pe terenurilor agricole.
Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor din comună;
Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de subzistenţă;
Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei;
Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii
profesionale a fermierilor;
Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole.
Silvicultura
Plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale comunei;
Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei.

V.2.2. Infrastructura şi Mediu
Transport
Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună;
Modernizarea drumurilor comunale care presteaza în folosul public nevoile curente
ale locuitorilor şi activităţilor economice;
Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.
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Utilităţi
Asigurarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru majoritatea populaţiei şi
agenţilor economici din comună;
Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale pentru
majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;
Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună.
Dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice
arondate spaţiului rural;
Restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a acestora;
Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comună conform planului
de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială.

Sănătate
Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală;
Oferirea unor servicii medicale de calitate către cetăţenii comunei Movila Banului ;
Influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la accesarea
serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de timp pentru prevenirea situaţiilor de
urgenţă prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă sănătos.

Mediu
Prevenirea poluarii şi păstrarea calităţii aerului;
Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme
conforme cerinţelor legislative
Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate,
Folosirea echilibrată a resurselor de apă şi prevenirea poluării;
Sustinerea şi informarea practicilor de agricultură ecologică;
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Înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;
Înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apă şi a domeniului public;
Organizarea mecanismelor de colectare selectivă a deşeurilor;
Crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;
Acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru prevenirea
degradării terenurilor.
Amenajarea unui parc comunal.

V.2.3. Economie
Sprijinirea şi promovarea unei industrii diversificate, mobile şi capabile să dea
posibilitatea de implinire profesională şi materială a locuitorilor comunei;
Economie productivă de venit la bugetul local;
Constituirea unei industrii nepoluante şi durabile.
Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi non-agricole, prin pregătirea
de proiecte finanţabile prin PNDR;
Realizarea unui website de promovare a localităţii, cu menţionarea oportunităţilor de
afaceri – (de ex. în comună există zone cu materie primă din care se pot realiza
produse alimentare);
Iniţierea demersurilor pentru

includerea într-un

traseu turistic judeţean a

monumentelor existente în comună;
Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor, etc. prin pregătirea de
proiecte finanţabile prin PNDR.
Comert si Servicii
Diversificarea de servicii oferite catre cetăţenii comunei Movila Banului, prin mărirea
numărului societăţilor comerciale;
Promovarea şi sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea
turiştilor în comună.
Mediu de afaceri
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Promovarea şi sprijinirea investiţiilor cu dezvoltarea de parteneriate şi acordarea de
facilităţi;
Campanii de informare şi conştientizare a mediului de afaceri şi populaţiei;
Protejarea intreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive şi participă la
dezvoltarea zonei.

V.2.4. Turism
Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turiştilor;
Pregătirea prin programe speciale a practicantilor de agroturism zonali;
Construirea de pensiuni şi agropensiuni;
Amenajarea unei zone de agrement în comună;
Sustinerea prin acţiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;
Promovarea de măsuri eficiente de marketing.

V.2.5. Educaţie şi cultură
Învăţământ
Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;
Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;
Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;
Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală ;
Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie;
Accesul la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul
rural;
Organizarea unei baze materiale capabile să multumească nevoile legate de actul
educaţional;
Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale;
Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte.
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Cultura
Instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;
Accesul transparent la sursele de informare tradiţionale şi moderne;
Structura spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă cu necesităţile
şi mijloacele moderne.

V.2.6. Resurse Umane
Populaţia
Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare
nerambursabilă;
Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună;
Organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din comuna cât şi
pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună;
Crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.

Piaţa muncii
Înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate pentru
satisfacerea nevoilor de trăi;
Crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele importante de
pe piaţa forţei de muncă.

Servicii Sociale
Dezvoltarea infrastructurii de tip social;
Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social;
Sustinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în
dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi);
Întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea civilă pentru
rezolvarea problemelor de interes comunitar
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CAPITOLUL VI
PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU
DEZVOLTAREA DURABILĂ

VI.1. Consideraţii generale
Planul Local de Acţiune – este instrument de planificare şi implementare, conţine
un set de elemente pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen determinat în
scopul realizării obiectivelor generale stabilite într-o strategie.
Modul de realizare al Planului Local de Acţiune trebuie să corespundă termenului
fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
Planul Local de Acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan
relativ scurt care are la bază resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de
obicei într-o zona bine stabilită.
Stabilirea Planului Local de Acţiune se va face în intrevale cât mai scurte, astfel
încat ţintele fixate să tină cont de situaţia macroeconomică atât la nivel naţional,
regional şi local cât şi de parerile cetăţenilor comunei. Planul local de acţiune se va
revizui la o perioada de 2 ani, după recomandarea specialistilor, chiar daca a fost
proiectat pe 7 ani, pentru a preveni erorile care pot să apară în privinţa proiectiilor
resurselor unui proiect.

VI.2. Principii si condiţii
Pentru realizarea Planului Local de Acţiune, primăria comunei Movila Banului, ca
autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate
nivelele de decizie şi execuţie, aceasta presupunând atragerea şi furnizarea de resurse
financiare suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente
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mecanisme de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a
responsabilităţilor.
Rezolvarea problemelor curente, cât şi a celor de perspectivă depinde în foarte
mare măsură de gradul de competenţă al conducerii administraţiei publice locale.
Închegarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care
administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii
funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.
În acest sens o principală preocupare a autoritatii publice locale a fost de
armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, autoritatea publică locală a demarat un
amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din
perioada 2014 - 2020.

VI.3. Obiective generale
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Movila Banului
sunt:
Garantarea accesului la infrastructura (apă, distribuţie gaze, căi de transport) al
populaţiei şi al consumatorilor economici;
Organizarea în conformitate cu necesităţile şi standarde europene a şcolilor şi
grădiniţelor;
Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din
Uniunea Europeana pe care Romania va trebui să le atingă în totalitate;
Optimizarea sistemului de sănătate local;
Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie şi
agricultură;
Susţinerea sectorului turistic de agrement în special;
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Construcţia de cămine sociale pentru copii şi bătrâni;
Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunităţi
investiţionale.
Atragerea de investiţii interne/externe prin parteneriat, concesionare sau alte
forme legale, cu suprafeţe de teren aflate în domeniul public/privat al comunei,
pentru a crea cât mai multe locuri de muncă.

VI.4. Consolidarea capacităţii instituţionale a primăriei
Condiţiile de bază ale unei dezvoltări social - economice rapide sunt susţinerea şi
participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor autorităţii publice locale,
precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte rezolvarea
propriilor probleme.
În acest scop autoritatea publică locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi
instituţiile statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat
pe promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituţional.
Activitatea publică locală va fi orientată spre:
Sprijinirea dezvoltării comunităţii în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei;
Susţinerea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea
cu apa, caldură,energie electrică, etc.) ;
Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea
limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;
Controlarea strictă a bugetului local şi distribuirea lui în mod eficient;
Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare
a veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:
Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi
servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;
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Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de
personal angajat în instituţiile bugetare, acolo unde este cazul;
Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi
către sfera privată.

Consolidarea finantelor publice:
Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor
social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei;
Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi
menţinerea echilibrului bugetar;
Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de
interes local;
Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creştere a economiei de
piaţă.
Stabilirea şi promovarea parteneriatului:
Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale;
Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile
social, cultural şi de mediu.
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta în:
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane
Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe
domeniile prioritare dezvoltării comunei.
b. Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională
Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;
Corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent;
Identificarea unui sistem de training adecvat.
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c. Folosirea eficientă a resurselor umane
Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a
regulamentului de ordine internă;
Personalul trebuie să lucreze în domenii de activitate bine definite.

d. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale
Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;
Constientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat;
Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat;
Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea
activităţilor depuse.

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean
Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;
Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii
economici;
Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional;
Crearea unei strategii de comunicare operativă cu cetăţenii;
Implementarea unui sistem de management al calităţii.

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice
Administrarea eficientă a banilor publici;
Dezvoltarea comunei prin implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
Cheltuirea eficientă a veniturilor.

g. Dezvoltarea managementul informaţiilor
Corelarea şi integrarea bazelor de date din instituţie;
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Analizarea nevoilor în domeniul software.

VI.5. Proiecţia financiară

Planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de realizat datorită
schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se poate
exprima exact.
Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat
şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim
de funcţionare.
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Finantare

2 ani

2 ani

Firme Private

Firme Private

Sprijinirea IMM in domeniul
prelucrarii primare a
produselor

Sustinerea dezvoltarii IMMurilor in domeniul zootehniei

2 ani

Cresterea calitatii produselor Buget local Programe de
agricole
finantare

2 ani

2 ani

Buget local Programe de
finantare

2 ani

Perioada de
timp

Buget local Programe de
finantare

Sustinerea infiintarii de
asociatii a producatorilor
comunei

Oferirea de consultanta
specializata pentru
intreprinzatori agricoli

Optimizarea conditiilor
pentru sprijinirea activitatilor Buget local Programe de
finantare
rentabile in zootehnie si
agricultura

Obiective

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat
Parteneriat public privat

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola
Primaria Movila
Banului
Directia Agricola
Primaria Movila
Banului
Directia Agricola
Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Parteneriat public privat

Parteneriat

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Institutii/
departamente
responsabile

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Primaria Movila
Banului
Directia Agricola

Monitorizare
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VI.6. Obiectivele specifice şi acţiuni propuse

VI.6.1. Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurală
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Finantare

Amenajarea unui parc
comunal

Primaria Movila
Banului
Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului
1 ani

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Parteneriat

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Institutii/
departamente
responsabile

3 ani

2 ani

Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale

Realizarea retelei de
alimentare cu gaze naturale
Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale
Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale

2 ani

Buget local /Programe de
finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale

Infiintarea retelei de
canalizare

Realizarea unui sistem de
colectare si depozitare a
deseurilor

2 ani

Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale

2 ani

Perioada de
timp

Extinderea retelei de
alimentare cu apa

Buget local /Programe de
finantare
Modernizare si extinderea
guvernamentale si din
retelei de drumuri comunale
fonduri structurale

Obiective

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Monitorizare
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VI.6.2. Infrastructură şi mediu
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3 ani

2 ani

Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale
Buget local si fonduri
atrase

Sustinerea IMM

Crearea cadrului prielnic
consultantei pentru afaceri

2 ani

Buget local si fonduri
atrase

Incurajarea dezvoltarii
serviciilor din sectorul privat

3 ani

Firme private

Valorificarea bunurilor si
serviciilor generate de
capitalul natural din zona
Movila Banului

3 ani

Firme private

2 ani

Buget local si fonduri
atrase

Sprijinirea firmelor locale
prin asigurarea resurselor
umane

Sustinerea investitorilor
straini care doresc sa
investeasca in zona

Perioada de
timp

Finantare

Obiective

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat public privat

Primaria Movila
Banului

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Monitorizare
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Fonduri atrase

Buget local
Fonduri atrase

Buget local
Programe de finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale

Sustinerea si promovarea
evenimentelor locale

Restaurarea, consolidarea si
conservarea obiectivelor de
patrimoniu cultural si natural
din spatiul rural in vederea
introducerii acestora in
circuitul turistic

Fonduri atrase

Finantare

Stimularea si sprijinirea
practicantilor de agroturism

Promovarea zonei Movila
Banului prin actiuni eficiente
de marketing

Obiective

2 ani

2 ani

1 an

2 ani

Perioada de
timp

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Parteneriat public privat

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Parteneriat

Institutii/
departamente
responsabile

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Monitorizare

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

VI.6.4. Turism
77

Finantare

Buget local Programe de
Modernizarea scolilor si
finantare
gradinitelor din comuna
guvernamentale si din
Movila Banului
fonduri structurale
Extindere si reabilitare camin
cultural, elaborarea de studii
privind patrimoniul cultural Buget local Programe de
finantare
cu posibilitatea de
guvernamentale si din
valorificare a acestora si
fonduri structurale
punerea lor la dispozitia
comunitatii prin intermediul
caminului cultural

Obiective

Parteneriat public

Parteneriat public

Primaria Movila
Banului

3 ani

Parteneriat

Primaria Movila
Banului

Institutii/
departamente
responsabile

3 ani

Perioada de
timp

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Monitorizare
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Perioada de
timp

3 ani

3 ani

Finantare
Buget local /Programe de
finantare
guvernamentale si din
fonduri structurale

Obiective

Amenajarea si dotarea unui
centru de joaca si recreere
pentru copii comunei

Amenajarea si dotarea
Buget local /Programe de
aferenta pentru centre de
finantare
ingrijire batrani si persoane
guvernamentale si din
cu nevoi speciale
fonduri structurale
Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Institutii/
departamente
responsabile

Parteneriat public

Parteneriat public

Parteneriat

Primaria Movila
Banului

Primaria Movila
Banului

Monitorizare
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CAPITOLUL VII
PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE
PENTRU PERIOADA 2014 - 2020

1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului
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DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

Modernizarea drumurilor locale va avea efecte
benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere
cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori
cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.

REZULTATELE OBTINUTE

- reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri
locale;
- accesul populatiei la locuri de munca, servicii
medicale, educatie, cultura, recreere;
- consolidarea terenurilor afectate de alunecari;
- fluidizarea transportului de marfuri cu impact
direct asupra dezvoltarii economice echilibrate

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentialii investitori;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

36 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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2. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA TROTUARELOR IN COMUNA
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE

Prin realizarea acestui proiect se urmareste
imbunatatirea accesului populatiei si agentilor
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economici la infrastructura de baza.
REZULTATELE OBTINUTE

- reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri
locale;
- investitii noi in dezvoltarea comunei.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentiali investitori;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

24 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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3. REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea retelei de apa urmareste sa atinga
urmatoarele obiective:
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- acoperirea necesarului de apa pentru noile
locuinte cuprinse in intravilan;
- utilizarea eficienta a resurselor de apa;
- asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
- asigurarea calitatii corespunzatoare a apei
potabile in toata comuna;
Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila
are ca obiectiv identificarea si realizarea unei
solutii alternative de alimentare cu apa, precum
forajele de mare adancime.

REZULTATELE OBTINUTE

- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

24 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

86

4. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea sistemului de canalizare va avea
efecte benefice asupra dezvoltarii economice a
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zonei prin crearea de noi locuri de munca, care
vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste
calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca
proiectarea si constructiile.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea
impact economic si social direct asupra
comunitatii prin existenta unor resurse financiare
pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in
domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.
Personalul solicitantului se va califica si
experimenta in derularea unor proiecte cu
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si
derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin
aplicarea proiectului de realizare a statiei de
epurare se vor atinge obiectivele:
- imbunatatirea infrastructurii de mediu;
- stabilirea si mentinerea unui program de politici
de evacuare a namolului/biomasei;
- stabilirea si mentinerea unui program de
reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare;
Realizarea retelei de canalizare va avea
urmatoarele rezultate:
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;
- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale;
Lucrarile de realizare a statiei de epurare vor avea
urmatoarele efecte:
- racordarea tuturor zonelor din comuna la
sistemul de canalizare pentru o tratare
corespunzatoare;
- imbunatatirea calitatii apei conform ultimelor
standarde europene;
- namolul rezultat, in cazul in care va fi
corespunzator, in urma procesului de tratare va fi
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utilizat in agricultura.
POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentiali investitori;
- potentiali turisti;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

36 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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5. REALIZAREA RETELEI ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE CU GAZ METAN
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea retelei de alimentare si distributie cu
gaze naturale va avea efecte benefice asupra
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dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi
locuri de munca, care vor stabiliza forta de munca
in zona si vor creste calificarea acesteia.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea
impact economic si social direct asupra
comunitatii prin existenta unor resurse financiare
pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati
industriale. Personalul solicitantului se va califica
si experimenta in derularea unor proiecte cu
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si
derularea ulterioara a altor proiecte similare.
Realizarea retelei alimentare si distributie cu gaze
naturale va avea urmatoarele rezultate:
- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;
- racordarea tuturor zonelor din comuna la
sistemul de alimentare cu gaz ;

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentiali investitori;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

36 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage
credite pentru investitii.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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6. REABILITAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SCOLILOR
DIN COMUNA MOVILA BANULUI
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului de reabilitare, extindere si
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modernizare a scolilor din comuna Movila Banului
sunt:
- Imbunatatirea conditiilor de instruire,
- cresterea gradului de sanatate a populatiei
scolare
- Infiintare campus scolar
- sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea
infrastructurii aferente acestor servicii.
Scoli in comuna Movila Banului la standarde
europene

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- elevii comunei Movila Banului;
- cadrele didactice din comuna Movila Banului

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

24 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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7. REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITELOR DIN COMUNA MOVILA
BANULUI
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului de reabilitare si
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modernizare a gradinitelor din comuna Movila
Banului sunt:
- Imbunatatirea conditiilor de instruire,
- cresterea gradului de sanatate a populatiei
scolare
- sprijinirea incluziunii sociale prin modernizarea
infrastructurii aferente acestor servicii.
Reabilitarea si modernizarea gradinitelor din
comuna Movila Banului

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- copiii comunei Movila Banului;
- cadrele didactice din comuna Movila Banului

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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8. CONSTRUIREA UNEI POLICLINICI
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii
eficiente a actului medical
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- modernizarea si dotarea corespunzatoare a
dispensarului uman din comuna Movila Banului;
- prin construirea si dotarea corespunzatoare a
dispensarului uman se urmareste deservirea
cetatenilor comunei Movila Banului

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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9. CONSTRUCTIE/MODERNIZARE/EXTINDERE SALA SPORT SI AMENAJARE BAZA
SPORTIVA
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE

Realizarea de constructii noi pentru sala de sport

REZULTATELE OBTINUTE

Desfasurarea activitatilor sportive ale tinerilor in
conditiile optime de confort si siguranta.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- tinerii comunei Movila Banului;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

24 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este necesar pentru ca in comuna nu
exista o sala de sport.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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10. CONSTRUIRE, REABILITAREA SI EXTINDEREA CAMINUELOR CULTURALE
DIN COMUNA MOVILA BANULUI
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului de reabilitare si extindere a
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caminului cultural din comuna Movila Banului
sunt:
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor
comunei;
- revigorarea mediului cultural;
- cresterea consumului de cultura in randul fiilor
satului;
- pastrarea si perpetuarea datinilor si obiceiurilor
traditionale.
Reabilitarea si extinderea caminului cultural
Movila Banului

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- tinerii comunei Movila Banului;
- potentiali turisti;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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11. MODERNIZAREA SI REABILITAREA
RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de
baza

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
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- crearea de conditii moderne pentru alimentarea
cu energie electrica;
- optimizare consum de energie in paralel cu
imbunatatirea calitatii iluminatului

REZULTATELE OBTINUTE

- accesul populatiei la infrastructura edilitara;
- optimizare consum de energie in paralel cu
imbunatatirea calitatii iluminatului;
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentiali investitori;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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12. REABILITAREA SI EXTINDEREA BAZELOR SPORTIVE
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Realizarea de constructii noi pentru bazele
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sportive
REZULTATELE OBTINUTE

Desfasurarea activitatilor sportive ale tinerilor in
conditiile optime de confort si siguranta.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- tinerii comunei Movila Banului;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

24 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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13. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Prin amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca
destinat celor mici, se urmareste crearea unui
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cadru prietenos, familiar, dorit si iubit, care
stimuleaza imaginatia si creativitatea. Un loc in
care obiectele de joaca in forma de animale,
pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii
intampina, stimuland si educand simtul artistic al
copiilor.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea
publica locala se asteapta sa atraga atentia celor
cu putere economica pentru a demara proiecte de
mai mare amploare in comunitate.
REZULTATELE OBTINUTE

- acces la centru de joaca a tuturor copiilor
comunei;
- stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor;
- desfasurarea numeroaselor activitati artistice,
festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor)
educative si sportive pentru si impreuna cu copii,

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- copiii comunei Movila Banului;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Implementarea acestui proiect este necesara
pentru contributia la dezvoltarea copiilor comunei
intr-un mediu cat mai favorabil acestora.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

107

14. AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru
populatia rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Prin amenajarea si dotarea unui parc comunal, se
urmareste dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor
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verzi din localitate, precum si imbunatatirea
factorilor de mediu si a calitatii vietii in localitate.
REZULTATELE OBTINUTE

- imbunatatirea factorilor de mediu
- imbunatatirea imaginii comunei;
- cresterea gradului de satisfactie a cetatenilor
comunei.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- toti locuitorii comunei Movila Banului;

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Implementarea acestui proiect este necesara
pentru imbunatatirea conditiilor de viata a
locuitorilor comunei Movila Banului.
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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15. IMBUNATATIRI FUNCIARE IN VEDEREA AMENAJARII PAJISTILOR NECESARE
ASIGURARII HRANEI ANIMALELOR
Consiliul Local

MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT
VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Comasarea terenurilor agricole si forestiere

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

110

de constructii complexe si pedoameliorative care
au drept scop sa promoveze dezvoltarea durabila
a agriculturii din zonele rurale.
- prin aplicarea irigatiilor concomitent cu alte
masuri agrotehnice, productiile agricole se
dubleaza, ceea ce conduce la o crestere
semnificativa a acestora;
- prin amenajarile de indiguire, desecare-drenaj si
combatere a eroziunii solului, se redau circuitului
agricol importante suprafete de teren, efectul fiind
cresterea suprafetei arabile;

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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16. DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN
COMUNA MOVILA BANULUI
MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Consiliul Local

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI
Situatia de urgenta este un eveniment
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exceptional, nonmilitar, care prin amploare si
intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei,
mediului inconjurator iar prin dotarea
corespunzatoare a Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta creste gradul de siguranta al
locuitorilor comunei.
- prin dotarea corespunzatoare a Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta creste gradul
de siguranta al locuitorilor si agentilor economici
din comuna.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

12 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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17. CONSTRUIRE SI DOTARE PIATA AGROALIMENTARA
MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Consiliul Local

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):

Neevaluata inca

SURSA DE FINANTARE

Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

DOMENIU DE APLICABILITATE

Construirea si dotarea piata agroalimentara

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

Piata reprezinta sfera economica in care productia
de marfuri apare sub forma de oferta, iar nevoile
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de consum (productiv sau individual) sub forma de
cerere de marfuri.
REZULTATELE OBTINUTE

- prin construirea si dotarea corespunzatoare a
pietei agroalimentare creste gradul de satisfacere
al locuitorilor si agentilor economici din comuna.

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

- locuitorii comunei Movila Banului;
- potentialii investitori,

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI

24 luni

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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18. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL IN COMUNA
SI DOTAREA ACESTUIA
MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Consiliul Local

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Neevaluata inca
Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

Imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala
oferite de primaria Movila Banului populatiei
vulnerabile din comuna.
-cazare temporara si adapost de urgenta pentru cei fara locuinta si care nu sunt capabili
sa isi asigure conditii decente de viata;
consiliere medicala si educatie pentru sanatate
care sa previna si sa ofere tratament
corespunzator procesului de imbatranire;
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POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI
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club de zi, pentru desfasurarea de activitati
sociale in scopul incurajarii persoanelor in
varsta sa participe la viata sociala;
ajutor la domiciliu, in scopul imbunatatirii
nivelului de calitate a vietii pentru persoanele
varstnice si cele cu probleme de sanatate
- locuitorii comunei;
Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

Strategie de Dezvoltare 2014 – 2020, Movila Banului

117

19. CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI BAZIN DE INOT
MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Consiliul Local

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Neevaluata inca
Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE
REZULTATELE OBTINUTE

POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA

Imbunatatirea serviciilor oferite de primaria Movila
Banului populatiei din comuna.
- Oferirea de servicii pentru populatia rurala
- cresterea gradului de satisfactie a locuitorilor
comunei
- cresterea gradului de atractivitate a comunei
- scaderea numarului de locuitori ce parasesc
zona rurala
- locuitorii comunei;
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ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI
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Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
12 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.
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20. CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN DE BATRANI IN COMUNA
MANAGER DE PROIECT /
SOLICITANT

Consiliul Local

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ):
SURSA DE FINANTARE

Neevaluata inca
Buget local
Fond european pentru dezvoltare rurala

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
FONDUL EUROPEAN

FEADR
Fond European pentru Dezvoltare Rurala

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ORGANISM INTERMEDIAR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala
si Pescuit
LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA
REGIUNEA PROIECTULUI
JUDETUL
LOCALITATEA

Regiunea 2 – Sud Est
Buzau
Movila Banului

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE

REZULTATELE OBTINUTE

Imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala
oferite de primaria Movila Banului populatiei
imbatranite din comuna.
-cazare temporara si adapost pentru batrani fara
ajutor si care nu sunt capabili sa isi asigure
conditii decente de viata;
- consiliere medicala si educatie pentru sanatate
care sa previna si sa ofere tratament
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- corespunzator procesului de imbatranire;
club de zi, pentru desfasurarea de activitati
sociale in scopul incurajarii persoanelor in
varsta sa participe la viata sociala;
POTENTIALI BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA
ACTIVITATILE PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI
JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI

- locuitorii varstnici ai comunei;
Realizarea studiului de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
36 luni
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala.
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta
unanim exprimata a locuitorilor comunei.

