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INTRODUCERE 

 

 

Strategia de dezvoltare economico - sociala durabila constituie un document necesar 

administratiei publice locale din Orasul Beresti pentru a proiecta dezvoltarea localitatii pe termen 

scurt si mediu. Identificarea problemelor, constituirea unui portofoliu de solutii posibile, 

aplicarea solutiilor cele mai potrivite cu ajutorul unor proiecte constituie drumul simplificat cel 

mai potrivit în politica de dezvoltare locala pentru ridicarea standardului de viata a cetatenilor 

comunitatii. 

Dupa aderarea la Uniunea Europeana România trebuie sa faca eforturi deosebite pentru 

integrare. La nivelul Uniunii Europene este elaborata o strategie de dezvoltare globala care 

prevede, printre altele, reducerea diferentelor de nivel de dezvoltare dintre regiuni si construirea 

unei piete comune de consum. Este necesar sa învatam sa traim în marea familie europeana, sa 

constientizam care ne sunt adevaratele nevoi si cum sa procedam pentru a le satisface: fericire, 

confort, sanatate, educatie, cultura etc. 

Odata elaborata o astfel de strategie este mult mai usor de stabilit o ordine de prioritati si 

de alocare optima a resurselor financiare care ... întotdeauna sunt insuficiente. De asemenea, pe 

baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru atragerea de 

resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. 

De aceea este important sa se acorde o atentie deosebita elaborarii acestui document si sa 

se asigure o participare cât mai larga a cetatenilor la elaborarea lui si mai ales la aplicare. 

Prezenta lucrare a fost realizata la solicitarea Consiliului local si a Primariei Orasului 

Beresti. 

 

 

1. Context european, national si regional 

 

1.1. Scurt istoric 

 

 Inainte de a deveni un adevarat obiectiv politic, ideea unificarii Europei nu era decat un 

vis al filozofilor si vizionarilor. Victor Hugo, de exemplu, a lansat ideea “Statelor Unite ale 
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Europei”, fiind inspirat de idealurile umaniste. Visul acesta a fost insa spulberat de razboaiele 

care au devastat continentul in prima jumatate a secolului XX. O noua forma de speranta a luat 

insa nastere din ruinele celui de Al Doilea Razboi Mondial. Cei care au opus rezistenta 

totalitarismului in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial erau hotarati sa puna capat 

antagonismului international si rivalitatilor in Europa si astfel sa creeze conditiile necesare unei 

paci durabile. Intre 1945 si 1950, cativa oameni de stat, precum Robert Schuman, Konrad 

Adenauer, Alcide de Gasperi si Winston Churchill si-au pus in gand sa convinga cetatenii de 

necesitatea intrarii intr-o era noua, cea a unei organizari structurate a Europei Occidentale, bazata 

pe interese comune si fondate pe tratate, care ar garanta statul de drept si egalitatea intre toate 

tarile membre.  

 

 Preluand o idee mai veche a lui Jean Monnet, Robert Schuman (ministru de externe al 

Frantei) propune, la 9 mai 1950, instituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului 

(CECO). Astfel, tarile care odinioara se confruntau pe campul de lupta decid sa plaseze productia 

de carbune si otel sub responsabilitatea unei autoritati supreme comune. Din punct de vedere 

practic, dar si simbolic, spectrul conflictelor a fost transformat in instrument al pacii si 

reconcilierii. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului devine realitate prin Tratatul de la 

Paris de la 18 aprilie 1951. Acesta a creat o piata comuna a carbunelui si otelului intre cele sase 

state fondatoare (Belgia, Republica Federala Germana, Franta, Italia, Luxemburg si Tarile de 

Jos). In data de 25 martie 1957, prin Tratatul de la Roma, “cei sase” au hotarat sa instituie 

Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (Euratom) si Comunitatea Economica Europeana 

(CEE). Cea din urma urmarea construirea unei piete comune mai extinse, incluzand o gama larga 

de bunuri si servicii. Taxele vamale intre cele sase state au fost eliminate in totalitate la 1 iulie 

1968, iar in decursul anilor '60 au fost create si politici comune, in special in domeniile 

comertului si agriculturii. Acest proiect a avut un succes atat de mare incat Danemarca, Irlanda si 

Regatul Unit au hotarat sa se alature. Prima extindere, de la sase la noua membri, a avut loc in 

1973. In acelasi timp s-au introdus noi politici sociale si de mediu, iar in 1975 s-a infiintat 

Fondul European de dezvoltare regionala (FEDR). 

 

 In 1981 Grecia s-a alaturat Comunitatii, urmata de Spania si Portugalia in 1986. Aceasta 

extindere a Comunitatii in Europa de Sud a intarit nevoia de aplicare a programelor de ajutor 
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regional. Recesiunea economica mondiala de la inceputul anilor '80 a adus cu sine un val de 

“europesimism”. Cu toate acestea, speranta a renascut in 1985 cand Comisia Europeana, sub 

presedintia lui Jacques Delors, a prezentat Cartea alba privind calendarul pentru realizarea pietei 

unice europene pana la 1 ianuarie 1993. Acest tel ambitios a fost inclus in Actul Unic European 

semnat in februarie 1986 si intrat in vigoare la 1 iulie 1987.  

 

 Structura politica a Europei s-a schimbat dramatic odata cu caderea Zidului Berlinului in 

1989. Aceasta a condus la unificarea Germaniei in octombrie 1990 si la democratizarea tarilor 

Europei Centrale si de Est prin eliberarea de sub controlul sovietic. In acelasi timp, statele 

membre negociau un nou tratat, adoptat de catre Consiliul European (format din sefii de stat sau 

de guvern) in decembrie 1991, la Maastricht. Prin adaugarea dimensiunii cooperarii 

interguvernamentale (in domenii precum politica externa si securitatea interna) la sistemul 

comunitar existent, Tratatul de la Maastricht a creat Uniunea Europeana (UE). Acesta a intrat in 

vigoare la 1 noiembrie 1993. In 1995, la Uniunea Europeana au aderat inca trei tari – Austria, 

Finlanda si Suedia – ridicand numarul membrilor acesteia la 15.  

 

In acest moment, Europa se confrunta deja cu problemele presante ale globalizarii. Noile 

tehnologii si utilizarea tot mai extinsa a internetului contribuiau la modernizarea economiilor, 

dar, in acelasi timp, au creat tensiuni pe plan social si cultural. Concomitent, somajul si cresterea 

costurilor privind pensiile exercitau presiune asupra economiilor nationale, facand reforma cu 

atat mai necesara. Alegatorii cereau tot mai mult propriilor guverne sa gaseasca solutii practice la 

aceste probleme. In acest context, in martie 2000, liderii UE au adoptat “Strategia de la 

Lisabona”. Aceasta avea rolul de a permite Uniunii Europene sa devina competitiva pe piata 

mondiala alaturi de alti mari factori, precum Statele Unite si statele nou industrializate. 

Obiectivul acesteia era incurajarea inovarii si a investitiilor in afaceri, precum si adaptarea 

sistemelor educationale europene la cerintele societatii informationale. In acest timp, UE era 

angajata in cel mai remarcabil proiect al sau de pana atunci – crearea unei monede unice care sa 

simplifice viata intreprinderilor, a consumatorilor si a calatoriilor. La 1 ianuarie 2002, moneda 

euro a inlocuit vechile monede din 12 tari ale UE care, impreuna, au alcatuit “zona euro”. In 

prezent, euro si dolarul american constituie cele mai importante monede ale lumii. 
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 La mijlocul anilor '90 au inceput pregatirile pentru cea mai mare extindere din istoria UE. 

Si-au depus candidatura sase din fostele state ale blocului sovietic (Bulgaria, Republica Ceha, 

Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia), cele trei state baltice care au facut parte din Uniunea 

Sovietica (Estonia, Letonia si Lituania), una dintre republicile fostei Iugoslavii (Slovenia), 

precum si doua state mediteraneene (Cipru si Malta). UE a salutat sansa de a contribui la 

stabilizarea continentului european si de a extinde beneficiile integrarii europene asupra tinerelor 

democratii. Negocierile au fost deschise in decembrie 1997, iar 10 dintre tarile candidate s-au 

alaturat Uniunii Europene la 1 mai 2004.Bulgaria si Romania au aderat la 1 ianuarie 2007, 

ridicand numarul membrilor UE la 27.Procesul de extindere a UE continua si astazi.In 2005 au 

inceput negocierile de aderare cu Turcia si Croatia. Islanda si-a depus candidatura in 2009 si mai 

multe tari din Balcani au pornit pe drumul care, intr-o zi, ar putea duce la calitatea de membru al 

UE. In 2013 Croatia a devenit al douazeci si optulea membru al Uniunii Europene. 

 

1.1.1. Influenta crizei economice asupra Uniunii Europene 

 

 Uniunea Europeana a fost creata pentru a realiza obiective politice, pe care s-a angajat sa 

le indeplineasca prin cooperare economica. La ora actuala, tendintele demografice in statele 

europene nu sunt foarte favorabile, in comparatie cu celelalte state ale lumii. De aceea, statele 

membre trebuie sa se aproprie tot mai mult pentru a asigura cresterea economica si pentru a se 

mentine competitive la nivel mondial. Nici un stat membru nu este pregatit sa faca fata singur 

concurentei pe plan mondial in domeiul comertului. Pentru a realiza economii de scara si pentru 

a gasi noi clienti, intreprinderile europene au nevoie de o baza mult mai larga decat propriile 

piete, aceasta fiind asigurata de piata unica. Pentru a permite accesul unei parti cat mai maria 

populatiei la aceasta piata europeana de consumatori, UE depune toate eforturile pentru a elimina 

obstacolele din calea comertului si cauta sa degreveze intreprinderile de birocratia inutila. Cu 

toate acestea, acest spatiu de libera concurenta la nivel european trebuie sa aibe drept corolar 

solidaritatea natiunilor europene. Aceasta are consecinte pozitive asupra cetatenilor europeni: 

prin urmare, atunci cand cetatenii din unele regiuni ale Europei sunt victime ale inundatiilor sau 

altor calamitati naturale, bugetul UE prevede fonduri de asistenta in acest sens. “Fondurile 

structurale”, gestionate de Comisia Europeana, incurajeaza si sporesc eforturile depuse de 

autoritatile nationale si locale ale tarilor membre pentru a reduce inegalitatile dintre diversele 
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regiuni la UE. Mijloacele financiare de la bugetul UE si creditele oferite de Banca Europeana de 

Investitii (BEI) sunt alocate pentru a imbunatati infrastructura de transporturi (de exemplu, 

extinderea retelei de autostrazi si a infrastructurii feroviare de mare viteza), contribuind astfel la 

un acces mai bun la regiuni limitrofe si la stimularea schimburilor comerciale transeuropene. 

 

 Criza financiara globala din anul 2008 a declansat cea mai severa recesiune economica 

din istoria Uniunii Europene. Guvernele si institutiile UE au fost nevoite sa actioneze cu 

rapiditate pentru a salva un numar de banci, iar UE a oferit asistenta financiara tarilor cel mai 

grav afectate. Sistemul monedei unice a permis protejarea euro impotriva speculatiilor si a 

devalorizarii. In plus, in 2010, UE si statele membre au initiat un efort concentrat de reducere a 

datoriei publice a acestora. Criza economica de la nivel global a avut consecinte si asupra 

Uniunii Europene in ansamblu. A fost afectata atat economia Uniunii cat si economiile tarilor 

membre. Astfel criza economica: 

 

 a evidentiat deficiente structurale in economia Europei; 

 a anulat progresele precedente; 

 a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe termen lung; 

 a demonstrat interdependenta economiilor europene; 

 a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE in vederea 

rezolvarii de probleme, promovarii cresterii economice si crearii de locuri de munca. 

  

 In timpul crizei economice, statele membre au ajuns la concluzia ca este necesara o noua 

guvernanta economica. Cei trei piloni ai noii guvernante economice sunt:  

 consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si 

include: 

a). prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020; 

b). angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la Pactul 

Euro Plus; 

c). consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a Pactului 

de Stabilitate si Crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente menite sa stopeze 

dezechilibrele macroeconomice; 
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d). adoptarea unei noi metode de lucru numita “semestrul european” care permite discutarea 

prioritatilor economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an. 

 

 asigurarea stabilitatii zonei euro si include: 

a). mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza datoriei 

suverane; 

b). inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul European de 

Stabilitate (MES); 

c). aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in stransa colaborare cu 

FMI 

 

 remedierea sectorului financiar: 

a). in vederea prevenirii aparitiei problemelor si asigurarii ca actorii din sectorul financiar sunt 

supusi unor monitorizari stricte, UE a elaborat reglementari si a creat agentii specifice, 

intreprinzandu-se si alte actiuni, cu scopul de garantare pentru bancile europene a existentei de 

suficiente rezerve de capital, necesare pentru a face fata socurilor din sistem, astfel sistemul 

bancar pastrandu-si functionalitatea in domeniul oferirii de credite intreprinderilor si persoanelor 

fizice. 

 

1.1.2. Strategia de dezvoltare a Uniunii Europene 

 

 Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabila) s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai 

multor decenii, in cadrul unor dezbateri stiintifice aprofundate pe plan international si a capatat 

valente politice precise in contextul globalizarii. 

 

 In istoria recenta, prima semnalare a faptului ca evolutiile economice si sociale ale 

statelor lumii si ale omenirii in ansamblu nu mai pot fi separate de consecintele activitatii umane 

asupra cadrului natural s-a facut in raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat Limitele 

cresterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evolutia a cinci parametri 

(cresterea populatiei, impactul industrializarii, efectele poluarii, productia de alimente si 
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tendintele de epuizare a resurselor naturale), sugerand concluzia ca modelul de dezvoltare 

practicat in acea perioada nu poate fi sustinut pe termen lung. 

 

 Conceptul de dezvoltare durabila are ca premisa constatarea ca civilizatia umana este un 

subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie si energie din cadrul acesteia, de 

stabilitatea si capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaboreaza pe aceasta baza 

urmaresc restabilirea si mentinerea unui echilibru rational, pe termen lung, intre dezvoltarea 

economica si integritatea mediului natural in forme intelese si acceptate de societate. Pentru 

Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabila nu este una dintre optiunile 

posibile, ci singura perspectiva rationala a devenirii nationale, avand ca rezultat statornicirea unei 

noi paradigme de dezvoltare prin confluenta factorilor economici, sociali si de mediu. 

 

 Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 

1997, prin includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la 

Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata 

o dimensiune externa la Barcelona, in anul 2002. In anul 2005, Comisia Europeana a demarat un 

proces de revizuire a Strategiei, publicand, in luna februarie, o evaluare critica a progreselor 

inregistrate dupa 2001, care puncteaza si o serie de directii de actiune de urmat in continuare. 

Documentul a evidentiat si unele tendinte nesustenabile, cu efecte negative asupra mediului 

inconjurator, care puteau afecta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbarile 

climatice, amenintarile la adresa sanatatii publice, saracia si excluziunea sociala, epuizarea 

resurselor naturale si erodarea biodiversitatii.  

 

Ca urmare a identificarii acestor probleme, in iunie 2005, sefii de state si guverne ai 

tarilor Uniunii Europene au adoptat o Declaratie privind liniile directoare ale dezvoltarii 

durabile, care incorporeaza Agenda de la Lisabona, revizuita, pentru cresterea economica si 

crearea de noi locuri de munca drept o componenta esentiala a obiectivului atotcuprinzator al 

dezvoltarii durabile. Dupa o larga consultare, Comisia Europeana 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 reinnoita de Dezvoltare Durabila, 

pentru o Europa extinsa. Documentul este conceput intr-o viziune strategica unitara si coerenta, 
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avand ca obiectiv general imbunatatirea continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si 

viitoare prin crearea unor comunitati sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele 

in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei in vederea 

asigurarii prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. 

 

 Strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, ce reprezinta fundamentul Strategiei Nationale 

a Romaniei in domeniu, completeaza Strategia de la Lisabona si se doreste a fi un catalizator 

pentru cei ce elaboreaza politici publice si pentru opinia publica, in scopul schimbarii 

comportamentului in societatea europeana si, respectiv, in societatea romaneasca. 

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene si statelor sale 

membre, implicand toate componentele institutionale la nivel comunitar si national. Este 

subliniata, de asemenea, importanta unei stranse conlucrari cu societatea civila, partenerii sociali, 

comunitatile locale si cetatenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltarii durabile. 

 

 In acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: 

 

 protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de 

impactul negativ asupra mediului; 

 

 echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii 

culturale, egalitatii de sanse si prin combatarea discriminarii de orice fel; 

 

 prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru 

asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine 

platite; 

 

 indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor 

democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii, a principiilor si practicilor dezvoltarii 

durabile pretutindeni in lume. 
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 Pentru a asigura integrarea si corelarea echilibrata a componentelor economice, ecologice 

si socio-culturale ale dezvoltarii durabile, Strategia UE statueaza urmatoarele principii 

directoare: 

 

 promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 

 solidaritatea in interiorul generatiilor si intre generatii; 

 cultivarea unei societati deschise si democratice; 

 informarea si implicarea activa a cetatenilor in procesul decizional; 

 implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 

 coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si global; 

 integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si 

consultarea factorilor interesati; 

 utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si investitionale; 

 aplicarea principiului precautiunii in cazul informatiilor stiintifice incerte; 

 aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 

 

1.1.3. Europa 2020 

 

 Strategia Europa 2020 a fost adoptata in cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, 

pe fondul unei crize economice profunde si al intensificarii provocarilor pe termen lung, precum 

globalizarea, presiunea asupra utilizarii resurselor si imbatranirea populatiei. Strategia Europa 

2020 propune o noua viziune economica, care sa ajute UE sa iasa din criza si sa edifice o 

economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a fortei de 

munca, de productivitate si coeziune sociala. 

 

 Strategia se fundamenteaza pe trei prioritati tematice, care se intrepatrund si se 

conditioneaza reciproc: 

 

 crestere economica inteligenta: dezvoltarea unei economii bazata pe cunoastere si 

inovatie; 
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 crestere economica durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si competitive; 

 crestere economica favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a 

ocuparii fortei de munca, in masura sa asigure coeziunea economica, sociala si teritoriala. 

 

 Pentru a defini actiunile necesare aplicarii Strategiei Europa 2020, Comisia Europeana a 

propus atingerea, pana in anul 2020, la nivel european, a urmatoarelor obiective: 

 rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani – minimum 75%; 

 nivelul investitiilor in cercetare si dezvoltare – 3% din PIB-ul UE; 

 atingerea obiectivului 20/20/20 (sau 30/20/20, in cazul respectarii anumitor conditii) in 

domeniul schimbarilor climatice si al energiei; 

 rata parasirii timpurii a sistemului educational sub 10%, iar ponderea populatiei cu studii 

superioare si varsta intre 30 si 34 de ani – cel putin 40%; 

 reducerea cu 20 de milioane a numarului cetatenilor europeni amenintati de saracie 

(ceea ce ar corespunde reducerii cu 25% a numarului de persoane cu risc de saracie). 

 

 Pentru a cataliza progresele in cadrul fiecarei prioritati tematice, Comisia Europeana a 

adoptat sapte initiative emblematice, care sa angajeze atat UE, cat si statele membre la actiuni 

concrete, menite sa impulsioneze cresterea economica si crearea de noi locuri de munca: 

 agenda digitala pentru Europa: valorificarea potentialului TIC intr-o Europa slabita de 

criza economica; 

 tineret in miscare; 

 uniune a inovarii; 

 politica industriala integrata in era globalizarii; 

 agenda pentru noi competente si locuri de munca: contributia europeana la ocuparea 

totala; 

 platforma europeana impotriva saraciei si excluziunii sociale: un cadru european pentru 

coeziune sociala si teritoriala; 

 Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. 
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 Cadrul organizatoric european prin intermediul caruia statele membre isi sincronizeaza 

politicile economice si financiare, astfel incat sa atinga obiectivele propuse la nivelul UE si prin 

care este formalizat procesul de monitorizare a implementarii prevederilor Strategiei Europa 

2020 este Semestrul European. Implementarea strategiei prin exercitiul semestrului european 

este monitorizata la nivel european in cadrul reuniunilor Consiliului European. Succesul in 

atingerea obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel national a reformelor 

structurale necesare pentru a accelera cresterea economica inteligenta, durabila si favorabila 

incluziunii. Programele Nationale de Reforma (PNR) reprezinta obligatia fiecarui stat membru 

de a translata la nivel national obiectivele Europa 2020. 

 

1.2. Strategia nationala pentru dezvoltare durabila 

 

 In anul 2008 a fost elaborata Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 

Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca motto ideea "Mentine sanatos ceea ce te mentine sanatos", 

document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 

824 din 8 decembrie 2008. 

 Strategia recomanda mecanisme specifice la nivelul autoritatilor centrale, locale, dar si la 

nivelul societatii civile, sub egida Academiei Romane, pentru monitorizarea implementarii 

obiectivelor stabilite. Documentele programatice si strategii sectoriale elaborate pre- si post- 

aderare ca baza de referinta pentru Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 

Orizonturi 2013-2020-2030: 

 Tratatul de Aderare Romania – Uniunea Europeana; 

 Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND); 

 Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013 (CSNR); 

 Programul National de Reforma; 

 Programul de convergenta; 

 Strategia post-aderare a Romaniei; 

 Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

  

 Strategia de Dezvoltare Durabila (SDD): teme, domenii, obiective UE, obiective 

Romania. 
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a). Provocari cruciale 

 

 I. Schimbarile climatice si energia curata. 

 

 Obiectiv general SDD/UE: prevenirea schimbarilor climatice prin limitarea emisiilor de 

gaze cu efect de sera, precum si a efectelor negative ale acestora asupra societatii si 

mediului; 

 Orizont 2013, obiectiv national: satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt si 

mediu si crearea premiselor pentru securitatea energetica a tarii pe termen lung conform 

cerintelor unei economii moderne de piata, in conditii de siguranta si competitivitate; 

indeplinirea obligatiilor asumate in baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 

8% a emisiilor de gaze cu efect de sera; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare 

la efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile; 

 Orizont 2020, obiectiv national: asigurarea functionarii eficiente si in conditii de 

siguranta a sistemului energetic national, atingerea nivelului mediu actual al UE in 

privinta intensitatii si eficientei energetice; indeplinirea obligatiilor asumate de Romania 

in cadrul pachetului legislativ "Schimbari climatice si energie din surse regenerabile" si la 

nivel international in urma adoptarii unui nou acord global in domeniu; promovarea si 

aplicarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice si respectarea 

principiilor dezvoltarii durabile; 

 Orizont 2030, obiectiv national: alinierea la performantele medii ale UE privind 

indicatorii energetici si de schimbari climatice; indeplinirea angajamentelor in domeniul 

reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera in concordanta cu acordurile internationale si 

comunitare existente si implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor 

climatice. 

 

 II. Transport durabil 

 

 Obiectiv general SDD/UE: asigurarea ca sistemele de transport satisfac nevoile 

economice, sociale si de mediu ale societatii, reducand, in acelasi timp, la minimum 
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impactul lor nedorit asupra economiei, societatii si mediului; 

 Orizont 2013, obiectiv national: promovarea unui sistem de transporturi in Romania, care 

sa faciliteze miscarea in siguranta, rapida si eficienta a persoanelor si marfurilor la nivel 

national si international, in conformitate cu standardele europene; 

 Orizont 2020, obiectiv national: atingerea nivelului mediu actual al UE in privinta 

eficientei economice, sociale si de mediu a transporturilor si realizarea unor progrese 

substantiale in dezvoltarea infrastructurii de transport; 

 Orizont 2030, obiectiv national: apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toti 

parametrii de baza ai sustenabilitatii in activitatea de transporturi. 

 

 III. Productie si consum durabile 

 

 Obiectiv general SDD/UE: promovarea unor practici de consum si de productie 

sustenabile; 

 Orizont 2013, obiectiv national: gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse si 

valorificarea maximala a acestora prin promovarea unui model de consum si productie 

care sa permita o crestere economica sustenabila pe termen lung si aproprierea treptata de 

nivelul mediu de performanta al tarilor UE; 

 Orizont 2020, obiectiv national: decuplarea cresterii economice de degradarea mediului 

prin inversarea raportului dintre consumul de resurse si crearea de valoare adaugata si 

aproprierea de indicii medii de peformanta ai UE privind sustenabilitatea consumului si 

productiei; 

 Orizont 2030, obiectiv national: aproprierea de nivelul mediu realizat la acea data de 

tarile membre UE din punctul de vedere al productiei si consumului durabil. 

 

 IV. Conservarea si gestionarea resurselor naturale 

 

 Obiectiv general SDD/UE: imbunatatirea gestionarii resurselor naturale si evitarea 

exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme; 

 Orizont 2013, obiectiv national: reducerea decalajului existent fata de alte state membre 

UE cu privire la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ cat si 
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calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente in domeniu, conform conceptului 

de dezvoltare durabila si cu respectarea principiului "poluatorul plateste"; 

 Orizont 2020, obiectiv national: atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE la 

parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale; 

 Orizont 2030, obiectiv national: aproprierea semnificativa de performantele de mediu ale 

celorlalte state membre UE din acel an. 

 

 

 V. Sanatate publica 

 

 Obiectiv general SDD/UE: promovarea unor servicii medicale de calitate in conditii de 

egalitate si imbunatatirea protectiei impotriva amenintarilor la adresa sanatatii; 

 Orizont 2013, obiectiv national: imbunatatirea structurii sistemului de sanatate, a calitatii 

actului medical si a ingrijirilor furnizate in cadrul serviciilor de sanatate; ameliorarea 

starii de sanatate a populatiei si cresterea performantei sistemului de sanatate; 

 Orizont 2020, obiectiv national: atingerea unor parametri apropiati de nivelul mediu 

actual al starii de sanatate a populatiei si al calitatii serviciilor medicale dni celelalte state 

membre ale UE; integrarea aspectelor de sanatate si demografice in toate politicile 

publice ale Romaniei; 

 Orizont 2030, obiectiv national: alinierea deplina la nivelul mediu de performanta, 

inclusiv sub aspectul finantarii serviciilor de sanatate, al celorlalte state membre UE. 

 

 VI. Incluziunea demografica si migratia 

 

 Obiectiv general SDD/UE: crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala prin luarea 

in considerare a solidaritatii intre generatii si in interiorul lor si asigurarea cresterii 

calitatii vietii cetatenilor ca o conditie a bunastarii individuale durabile; 

 Orizont 2013, obiectiv national: crearea unui cadru legislativ, institutional si participativ 

modern pentru reducerea riscurilor de saracie si excluziune sociala, promovarea coeziunii 

sociale, egalitatii de sanse si diversitatii culturale, precum si pentru gestionarea 

responsabila a fenomenelor demografice si migratiei; 
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 Orizont 2020, obiectiv national: promovarea consecventa, in noul cadru legislativ si 

institutional, a normelor si standardelor UE cu privire la incluziunea sociala, egalitatea de 

sanse si sprijinirea activa a grupurilor defavorizate; punerea in aplicare, pe etape, a 

Strategiei Nationale pe termen lung privind populatia si fenomenele migratorii; 

 Orizont 2030, obiectiv national: apropierea semnificativa de nivelul mediu al celorlalte 

state membre ale UE in privinta coeziunii sociale si calitatii serviciilor sociale. 

 

 VII. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile 

 

 Obiectiv general SDD/UE: promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel global si 

asigurarea punerii de acord a politicilor interne si externe ale Uniunii Europene cu 

principiile dezvoltarii durabile si angajamentele sale in aceasta privinta; 

 Orizont 2013, obiectiv national: implementarea instrumentelor legislative si institutionale 

aferente statutului Romaniei de tara donatoare de asistenta pentru dezvoltare, conform 

obligatiilor de stat membru al UE; stabilirea prioritatilor si modalitatilor de actiune, si 

alocarea in acest scop a circa 0,25% din venitul national brut (VNB) in 2013 si 0,33% in 

2015; 

 Orizont 2020, obiectiv national: conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei 

si resurselor disponibile in Romania in sluja asistentei pentru dezvoltare, si alocarea in 

acest scop a circa 0,50% din venitul national brut; 

 Orizont 2030, obiectiv national: alinierea completa a Romaniei la politicile Uniunii 

Europene in domeniul cooperarii pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al 

alocarii bugetare ca procent din venitul national brut. 

 

 

 

 

 

 

b). Teme inter- si trans-sectoriale 
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 I. Educatie si formare profesionala 

 

 Orizont 2013, obiectiv national: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii 

prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea 

oportunitatii sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderne, flexibila si 

incluziva; 

 Orizont 2020, obiectiv national: atingerea mediului de performanta UE in domeniul 

educatiei si formarii profesionale, cu exceptia serviciilor in mediul rural si pentru 

grupurile defavorizate, unde tintele sunt cele ale UE pentru 2010; 

 Orizont 2030, obiectiv national: situarea sistemului de invatare si formare profesionala 

din Romania la nivelul performantelor superioare ale UE; apropierea semnificativa de 

nivelul mediu al UE in privinta serviciilor educationale oferite in mediul rural si pentru 

persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilitati. 

 

 II. Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovarea 

 

 Orizont 2013, obiectiv national: atingerea mediei UE la indicatorii de baza ce descriu 

structura si performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare; 

 Orizont 2020, obiectiv national: incadrarea cercetarii romanesti in fluxul principal al 

evolutiilor stiintifice si tehnologice din UE; generalizarea activitatilor inovative; aparitia 

unor centre de excelenta cu impact international; 

 Orizont 2030, obiectiv national: statornicirea principalelor elemente ale societatii si 

economiei bazate pe cunoastere; contributii esentiale ale cercetarii romanesti la realizarea 

obiectivelor complexe ale dezvoltarii durabile, elaborarea de catre institutii nationale si 

internationale de analiza, studii si cercetari, a unor studii si scenarii pentru dezvoltare si 

respectiv dezvoltare durabila pe intreg orizontul de timp al secolului 21. 

 

 In Romania, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabila pentru perioada 2014 – 

2020, la nivel national, regional, judetean si local. Astfel incat se impune elaborarea noilor 

Strategii de Dezvoltare Durabila, pentru perioada programatica 2021 – 2027, avand in vedere 

schimbarile generate de statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene precum si de 
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efectele crizei economice mondiale asupra situatiei europene, nationale, regionale, judetene si 

locale. 

 

1.3. Planul de dezvoltare regionala Sud-Est 

 

1.3.1. Prezentarea generala a regiunii 

 

 Regiunea Sud-Est este situata in partea de Sud-Est a Romaniei si se invecineaza la nord 

cu Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia si 

Regiunea Bucuresti-Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina si tarmul 

Marii Negre. Acoperind 35.762 km² sau 15% din suprafata totala a tarii, regiunea este a doua ca 

marime din cele 8 regiuni ale Romaniei. 

 Regiunea Sud-Est apartine provinciei fizico-geografice a Europei rasaritene, sub-

provincia ponto-danubiana si are granitele formate din raul Prut, fluviul Dunarea, precum si 

Marea Neagra. Aceasta regiune cuprinde aproape toate formele de relief: Lunca Dunarii, Campia 

Baraganului in centru si Campia Covurlului in nord, Podisul Dobrogea in est si sud. In partea de 
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nord a podisului Dobrogei se afla Muntii Macinului, iar partea de nord-vest a regiunii cuprinde o 

parte a Carpatilor de Curbura si a Subcarpatilor de Curbura. Totodata regiunea este strabatuta de 

fluviul Dunarea, cuprinde Delta Dunarii si este marginita la est de intreg litoralul romanesc al 

Marii Negre (245 km). 

 Regiunea Sud-Est cuprinde 6 judete: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea. 

La nivelul fiecarui judet structurile autoritatii locale sunt reprezentate de consilii judetene, 

consilii locale, municipale, orasenesti si comunale. Localitatile sunt structurate astfel: 11 

municipii, 24 orase si 355 comune avand 1.447 sate. Cel mai mare municipiu este Constanta cu o 

populatie (1 iulie 2011) de 630.679 locuitori, urmat de Galati 536.612 locuitori, Braila 321.212 

locuitori, Buzau 432.054 locuitori, Focsani 79.315 locuitori si Tulcea cu 73.707 locuitori. 

Populatia Regiunii Sud-Est este concentrata in 390 unitati adminstrativ teritoriale dupa 

cum urmeaza: 

• 35 de localitati urbane (din care 11 municipii) si 355 comune (cu un numar de 1447 sate). 

 Regiunea Sud-Est cuprinde trei dintre cele 10 cele mai importante orase din Romania: 

Constanta, Galati si Braila. Data fiind distanta mica intre Braila si Galati (16 km), aceste doua 

orase au un potential insemnat pentru a evolua catre un pol economic integrat pe termen mediu. 

Totusi, timpul de calatorie pe caile ferate intre aceste doua orase este de circa o ora. 

 

 Numarul locuitorilor a scazut in toate cele sase municipii resedinte de judet din regiune in 

perioada 2002 – 2011. Cauzele acestei scaderi sunt multiple si se inscriu in tendinta pe care au 

cunoscut-o majoritatea oraselor din Romania in ultimii ani: migratia externa si interna, migratia 

catre zonele rurale, dar si natalitatea scazuta din ultimile doua decenii. Trebuie de mentionat, ca o 

parte semnificativa a populatiei care figureaza in datele statistice ca rezidenti ai acestor orase, 
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sunt plecati in alte regiuni din tara sau in strainatate in calitate de muncitori migranti. Astfel, din 

datele ultimului recensamant se poate vedea clar acest lucru, existand o discrepanta mare intre 

numarul locuitorilor inregistrati la oficiile de evidenta a populatiei si numarul populatiei care a 

rezultat in urma recensamantului din 2011. 

 

 

 Braila si Galati sunt localizate pe fluviul Dunarea si impreuna formeaza o zona 

urbanizata de circa 800.000 de locuitori. In Regiunea Sud-Est a Romaniei se gasesc 2 aglomerari 

urbane de mari dimensiuni, Constanta si Braila-Galati. In Planul de Amenajare a Teritoriului 

National PATN, Braila si Galati sunt caracterizate ca alcatuind un sistem urban. Desi Constanta a 

cunoscut o crestere economica relativ constanta in ultimii ani, catalizata de activitatile portuare 

de la Marea Neagra si de turism, zona Braila-Galati a inregistrat un declin economic. Se 

intrevede asadar, necesitatea clara pentru un catalizator economic in zona. 

 In cazul Brailei si Galatiului, cooperarea la o scara mai mare pare a fi cea mai buna 

solutie in a rezolva situatia economica si pentru a construi o regiune puternica din punct de 

vedere economic si spatial, in care cetatenii, companiile si autoritatile nationale si europene, 

precum si investitorii, vor dori sa locuiasca, sa opereze, sa se recreeze si in viitorul careia vor 

dori sa investeasca. 

 Cele doua orase ar putea deveni un sistem urban care, prin dezvoltare economica la o 

scara mai mare a teritoriului, ar putea implementa proiecte urbane la scara mare, de exemplu in 

domeniul infrastructurii urbane, devenind asadar un sistem urban metropolitan de mari 
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dimensiuni pe Dunare. Braila-Galati ar putea deveni a doua aglomerare urbana din Romania, 

dupa Bucuresti, si ar putea pretinde, pe buna dreptate, sa devina un pol de crestere in urmatoarea 

perioada de programare a Uniunii Europene 2021 – 2027. 

 

 

1.3.2. Obiective strategice de dezvoltare 

 

 Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est va putea fi realizata pe deplin doar printr-o 

abordare integrata care va permite adoptarea de politici sectoriale cat mai apropiate de nevoile 

teritoriului. In acest sens, proiectele integrate reprezinta principalul instrument de realizare a 

acestui model de programare. Nevoia de a urma metoda integrarii teritoriale reiese cu precadere 

din consultarile si dezbaterile cu reprezentantii parteneriatului economic, social si administrativ 

de la nivel judetean. La acest nivel exista o constientizare a importantei instrumentelor 

operationale care permit realizarea unor initiative comune capabile sa valorifice cat mai bine 

resursele si potentialul comunitatilor si a teritoriilor. 

 In acelasi timp, proiectele integrate reprezinta modalitatea cea mai adecvata pentru 

promovarea conceptului dezvoltarii "de jos in sus", concept pe care Regiunea de Dezvoltare Sud 

Est doreste sa il promoveze cu prioritate. Proiectele integrate reprezinta un complex de actiuni 

intersectoriale, coerente si strans legate intre ele, care converg spre un obiectiv comun de 

dezvoltare a teritoriului si care necesita o abordare unitara a etapelor de implementare. Aceasta 

definitie subliniaza doua aspecte: 

 

• conceptul de programare integrata, trasatura fundamentala a activitatilor cofinantate prin 

Fondurile Structurale; 

• regiunea ca punct principal de referinta vazut nu doar ca destinatar al initiativelor si 

actiunilor de dezvoltare, ci si din punct de vedere al valorificarii potentialului existent. 

 

 Proiectele integrate sunt incluse in Strategia Regionala prin linii de interventie 

(teritoriale, sectoriale si de filiera) si prin metode de programare (concentare, cooperare intre 

actorii publici si privati). Aceste proiecte vor fi realizate atat prin concentrare, cat si la nivel 

regional sau subregional, acolo unde un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone, 
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chiar si neinvecinate: proiectul integrat extins uneste astfel mai multe realitati locale, sub forma 

unor filiere de productie, circuite, itinerarii, retele sectoriale sau tematice. 

 

 Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a 

promova dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat aceasta sa 

devina o regiune competitiva pe termen lung si atractiva pentru investitii, cu valorificarea 

patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunitati de 

ocupare a fortei de munca si cresterea semnificativa a PIB-ului regional pana in 2027, pana la 

90% din media nationala. 

 

 Strategia este formulata prin integrarea problemelor teritoriale cu cele sectoriale, precum 

si tinand seama de sustenabilitatea tuturor actiunilor propuse intr-un context menit sa asigure 

sanse egale si incluziunea sociala. Intr-un context de globalizare si trecere de la societatea 

agricola si industriala la societatea post-industriala, obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Sud-

Est urmaresc un echilibru delicat intre preocuparile de egalitate si cele de competitivitate 

economica. Acest lucru va fi realizat printr-o serie de activitati care se adreseaza in special 

infrastructurii si serviciilor necesare pentru o dezvoltare durabila economica si sociala. 

Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea si mediul sunt de o importanta vitala pentru 

dezvoltarea eco-durabila a regiunii si pentru bunastarea populatiei. Acesta este motivul pentru 

care investitiile publice trebuie sa continue sa se concentreze asupra transportului si 

infrastructurii de mediu. 
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 Obiective specifice: 

 

• Cresterea atractivitatii si competitivitatii zonelor urbane promovand modernizarea 

infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului istoric si cultural si imbunatatirea calitatii mediului in zonele urbane. 

 

• Imbunatatirea accesibilitatii, mobilitatii si conectivitatii in regiune, prin crearea unui 

sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilitatii, inovarii si securitatii, 

capabil sa asigure legaturi rapide si eficiente cu pietele internationale, valorificand pozitia 

geo-strategica deosebita a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optima a regiunii 

la sistemele teritoriale invecinate pentru fluidizarea maxima a circulatiei bunurilor, 

persoanelor si informatiilor, asigurand un standard european al infrastructurilor. 

 

• Realizarea unui sistem teritorial deschis si competitiv si atenuarea disparitatilor 

economice si sociale intra si interregionale prin stimularea dezvoltarii intreprinderilor si 

productivitatii intreprinderilor prin utilizarea de produse si procese inovative, crearea 

conditiilor favorabile pentru localizarea de noi investitii si intarirea potentialului celor 
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existente prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate interprinderilor, sprijinirea 

cresterii economice a sectoarelor cu valoare adaugata ridicata, precum si prin cresterea 

ratei de ocupare a fortei de munca. 

 

• Cresterea atractivitatii regiunii ca destinatie turistica prin promovarea turismului regional 

integrat, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice si cresterea calitatii 

serviciilor turistice oferite. 

 

• Valorificarea eficienta si durabila a patrimoniului natural prin crearea / modernizarea 

infrastructurilor necesare, precum si prin implementarea unor masuri de protectie a 

mediului si de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunitati de 

crestere economica durabila si de crestere a calitatii vietii. 

 

• Crearea conditiilor pentru o regiune eficienta in utilizarea resurselor, prin cresterea 

eficientei energetice si exploatarea potentialului regional pentru productia de energie din 

surse regenerabile. 

 

• Cresterea ratei participarii populatiei in sistemul de invatamant si de formare profesionala 

asigurand o calitate crescuta a serviciilor de educatie si de formare profesionala, adaptate 

la noile cerinte ale pietei muncii, precum si o infrastructura si dotari imbunatatite. 

Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin cresterea calitatii serviciilor 

sociale, de sanatate si sustinerea activitatilor specifice economiei sociale si imbunatatirea 

infrastructurii si dotarilor. 

 

• Modernizarea sectorului agricol si piscicol si diversificarea activitatilor rurale cu 

activitati complementare agriculturii si pisciculturii, pentru cresterea calitatii vietii in 

zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala. 

 

• Intarirea capacitatii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane in administratia 

publica, prin imbunatatirea serviciilor publice si prin promovarea parteneriatelor la nivel 
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regional si local. 

 

• Intensificarea cooperarii transfrontaliere terestre si maritime, prin valorificarea durabila a 

potentialului uman, material si a resurselor de mediu existente in zonele de granita. 

 

 Obiectivele de dezvoltare au conturat urmatoarele prioritati regionale, care sunt 

prezentate intr-o secventa ne-ierarhizata: 

 

• Dezvoltarea urbana durabila integrata: 

◦ conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural si 

natural in vederea cresterii atractivitatii regiunii; 

◦ modernizarea infrastructurii din mediul urban; 

◦ imbunatatirea calitatii mediului in zonele urbane. 

 

• Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional: 

◦ constructia/reabilitarea infrastructurii de transport; 

◦ dezvoltarea transportului maritim/fluvial inclusiv pe distante scurte, atat pentru 

marfuri, cat si pentru pasageri. 

 

• Imbunatatirea competitivitatii economiei regionale, in contextul promovarii specializarii 

economice inteligente: 

◦ dezvoltarea durabila a antreprenoriatului; 

◦ crestera competitivitatii firmelor. 

 

• Imbunatatirea turismului la nivel regional: 

◦ promovarea turismului regional integrat (turism de agrement, turism stiintific, 

educational, turism pentru vanatoare si pescuit, turism balnear si de tratament, 

turism cultural, turism enologic si gastronomic, etc.); 

◦ infiintarea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice. 

 

• Conservarea si protectia mediului inconjurator: 
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◦ constructia si modernizarea sistemelor de infrastructura de apa si apa uzata; 

◦ extinderea si modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor, cat si reabilitarea 

siturilor contaminate industriale; 

◦ crearea sistemului de gestiune si control al factorilor de mediu si interventii in 

situatii de urgenta; 

◦ protejarea biodiversitatii si alte actiuni de protectia mediului. 

 

• Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile: 

◦ cresterea eficientei energetice a cladirilor din sectorul rezidential (locuintelor); 

◦ cresterea eficientei energetice a cladirilor din sectorul public. 

 

• Imbunatatirea calitatii in domeniile educatiei, sanatate si incluziune sociala: 

◦ cresterea calitatii invatamantului, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educatie si formare; 

◦ actiuni in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite in domeniul sanatatii; 

◦ promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; 

◦ sprijin pentru regenerarea economica a zonelor sarace, identificate cu risc de 

excluziune. 

 

• Valorificarea superioara a resurselor din mediul rural si modernizarea economiei rurale: 

◦ imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor din zona rurala, inclusiv sectoarele 

non-agricole; 

◦ valorificarea resurselor din sectorul piscicol si imbunatatirea calitatii zonelor 

piscicole; 

◦ dezvoltarea localitatilor rurale, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia 

si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. 

 

• Imbunatatirea resurselor umane la nivelul regional, in contextul specializarii regionale 

inteligente: 

◦ promovarea masurilor active de ocupare si sprijinirea mobilitatii fortei de munca; 

◦ dezvoltarea resurselor umane din administratia publica. 
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• Promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale: 

◦ actiuni in vederea imbunatatirii mobilitatii si cresterea competitivitatii 

interregionale si a zonei de frontiera; 

◦ utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si pregatirea pentru situatii de 

urgenta in regiunile transfrontaliere; 

◦ promovarea activitatilor care incurajeaza interactiunea intre comunitatile din 

zonele de granita (actiuni de tip people to people). 

 

În anul 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est continuă 

procesul de consultare în cadrul parteneriatului inter-instituțional creat la nivel regional, prin 

organizarea de întâlniri de lucru la nivel județean și regional, în vederea finalizării procesului de 

planificare, elaborării și fundamentării documentelor de programare a viitoarei perioade de 

programare. În perioada următoare, ADR Sud-Est, va organiza în județele regiunii, întâlniri de 

lucru ale Grupurilor Tematice Regionale, în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Regională 

Sud-Est (PDR), Programului Operațional Regional Sud-Est 2021-2027 și pregătirea viitoarei 

perioade de programare 2021-2027, conform Obiectivelor de Politică 2021-2027: 

 OP 1 – O Europă mai inteligentă 

 OP 2 – O Europă mai verde 

 OP 3 – O Europă mai conectată 

 OP 4 – O Europă mai socială 

 OP 5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi 

Perioada de programare 2021-2027 

Pentru perioada de programare 2021-2027, Agentia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est va continua procesul de programare a activităților specifice dezvoltării 

regionale în conformitate cu documentele strategice nationale si documentele strategice ale 

Uniunii Europene. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai 
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tangibile expresii ale solidarității. Obiectivul este stimularea convergenței economice și sociale, 

sprijinind, în același timp, regiunile să valorifice pe deplin globalizarea și înzestrându-le cu 

instrumente adecvate pentru o creștere solidă și durabilă. Toate regiunile rămân eligibile pentru 

finanțare prin politica de coeziune, pe baza a trei categorii: regiuni mai puțin dezvoltate, în 

tranziție și mai dezvoltate.În perioada 2021-2027, cinci obiective de politică vor stimula 

investițiile UE. 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li 

se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de 

prosperitatea relativă a statelor membre. 

 1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

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

și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 

 3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

 4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

 5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

1.4. Directii de dezvoltare ale judetului Galati 

 

1.4.1. Prezentarea generala a judetului Galati 

 

 Judetul Galati este asezat in Sud-Estul tarii intre 45°25' si 46°10' latitudine Nordica, 

27°20' si 28°10' longitudine Estica. In partea de Nord se margineste cu judetul Vaslui, la Est 

Prutul formeaza granita naturala cu Republica Moldova, spre Sud, Dunarea stabileste limita cu 
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judetul Tulcea, la Sud-Vest, pe linia Siretului, are ca vecin judetul Braila, iar la Vest si Nord-Vest, 

in mare parte pe cursul aceluiasi rau, se invecineaza cu judetul Vrancea. 

 

 Situat la extremitatea est-centrală a României, la confluența Dunării cu râurile Siret și 

Prut, județul Galați are o suprafață de 4.466 km², ceea ce reprezintă 1,9 % din suprafața țării. 

Județul include patru localități urbane (municipiile Galați și Tecuci, orașele Tg. Bujor și Berești) 

și 56 comune cuprinzând 180 sate. Zonă de confluență între Platoul Covurlui la nord (50% din 

suprafața județului), câmpiile Tecuci și Covurlui (34%) și lunca Siretului inferior și a Prutului la 

sud (16%), județul Galați reprezintă o structură unitară din punct de vedere fizico-geografic. 

Principalele cursuri de apă sunt Dunărea, Prutul și Siretul, principalele lacuri sunt Lacul Brateș 

(de luncă) 21 kmp și Lacul Tălăbasca (de luncă). 

 

 

Distanta fata de capitala este de 257 km pe sosea, conform informatiilor oferite de Harta 

rutiera a Romaniei. Municipiul poate dezvolta relatii comerciale internationale gratie localizarii 

la aproximativ 11 km de punctul vamal Giurgiulesti, la 59 km de cel de la Oancea, care fac 

legatura cu Republica Moldova si la 90 km de punctul vamal Ismail, care face legatura cu Ucrain 
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Judetul Galati se inscrie in aria judetelor pericarpatice, dunarene, fiind situat relativ 

aproape de Marea Neagra, la confluenta a trei mari ape curgatoare - Dunarea, Siret, Prut si la 

incrucisarea unor mari drumuri comerciale. Judetul Galati ocupa o pozitie apropiata fata de doua 

principale artere de transport din Europa de Est, asa numitele Coridoarele Helsinki sau Coridoare 

Pan-Europene. Astfel, judetul este traversat de Coridorul VII Pan European, ce corespunde 

traseului Fluviului Dunarea (Nuremberg - Viena – Budapesta Bratislava - Belgrad - Drobeta 

Turnu Severin - Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse – Galati - Marea Neagra). Acest coridor se 

completeaza cu Canalul Rhin-Main si reprezinta principala artera de infrastructura fluviala a 

Uniunii Europene. 

 

 In acelasi timp, judetul se afla in apropierea Coridorului IX Pan European, ce asigura 

infrastructura rutiera si feroviara a Europei pe relatia Nord - Sud, pornind de la Marea Baltica 

(Lituania) si Golful Finic Sankt Petersburg, in directia Moscova - Kiev - Chisinau - Romania - 

Bulgaria - Grecia. Acest coridor trece la aproximativ 115 km distanta de municipiul Galati, prin 

judetul vecin - Vrancea. 

 

 In ceea ce priveste localizarea judetului Galati pe teritoriul Romaniei, se poate spune ca 

acesta beneficiaza de o pozitie strategica la granita de Sud Est a tarii. Acest lucru ofera judetului 

multiple posibilitati de colaborare cu sudul Republicii Moldova si Ucraina. Galati se va constitui 

ca o poarta de legatura intre Europa de Est si teritoriul Uniunii Europene. Mai mult, o cooperare 

in domeniu vamal si al controlului frontierelor poate fi benefica, alaturi de definirea si adoptarea 

unor masuri comune pentru combaterea criminalitatii la frontiera. 

 

 Vecinatatea judetului Galati cu judetele Vaslui, Vrancea, Braila si Tulcea constituie o 

oportunitate pentru a pune bazele unei colaborari cu aceste judete pe toate planurile: economic, 

social, cultural, de mediu. Poate fi mentionat in acest context realizarea unui proiect de anvergura 

agro–alimentar, ce va transforma orasul Tecuci intr-un centru important de dezvoltare a industriei 

alimentare prin depozitarea si apoi transportul produselor alimentare la nivelul intregii regiuni de 

dezvoltare. 
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 Mentinand analiza la nivelul asezarii geografice a judetului Galati, putem aminti 

proximitatea acestuia fata de trei mari ape curgatoare (Dunarea, Siret, Prut) si fata de Marea 

Neagra. in vederea valorificarii acestor atuuri ale judetului ar fi necesare proiecte care sa aiba 

drept finalitatea, imbunatatirea conditiilor de transport pe raurile Siret, Prut, fluvial Dunarea, cu 

imbunatatirea conditiilor de navigatie pe canalul Dunare – Marea Neagra, precum si 

implementarea unor sisteme informatice pentru eficientizarea transportului naval si evitarea 

riscurilor poluarilor accidentale. In acest context, exista necesitatea realizarii de lucrari de 

consolidare a malurilor in vederea evitarii riscurilor produse de eroziunea acestora, dar si a 

inundatiilor. 

 

 Din punct de vedere rutier, judetul Galati poate deveni un important nod de tranzit sau de 

comunicatii de impact international pe traseul Marea Baltica – Marea Neagra. 

 

 

1.4.2. Directii strategice de dezvoltare ale judetului Galati 

 

 

 Obiectivul general strategic de dezvoltare al judetului Galati este reprezentant de 

valorificarea potentialului existent, diversificarea si extinderea activitatii economico-sociale in  

vederea cresterii standardului de viata al locuitorilor pana in anul 2027. Unul dintre cele mai 

importante aspecte în cadrul construirii bazei metodologice, cu rol esențial în elaborarea 

strategiei, o constituie fundamentarea deciziilor și gestionarea acestora în cadrul întregului 

proces. Trebuie menționat faptul că la nivelul documentației au fost identificate două tipuri de 

decizii:  

       decizii individuale, asumate personal de către fiecare membru al echipei de consultanți, în 

ceea ce privește natura informațiilor procesate, veridicitatea datelor de interes introduse în cadrul 

strategiei, filtrarea celor mai reprezentative aspecte semnalate pe categorii de grupe și de arii 

tematice; 

      decizii colective, asumate în cadrul multiplelor ședinte de lucru realizate în cadrul elaborării 

prezentei strategii, în special în domenii care vizau o analiză transversală a datelor investigate 
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sau analize complexe în cadrul unor diverse arii tematice acoperite în cadrul strategiei. 

Fundamentarea deciziei a avut la bază principiul validării celor mai bune și pertinente 

analize, a informațiilor cu gradul de veridicitate cel mai ridicat. Datele și informațiile utilizate în 

cadrul elaborării strategiei, provin din partea instituțiilor guvernamentale, a Consiliului Județului 

Galați, a unor alte instituții publice (o parte dintre acestea fiind în subordinea Consiliului 

Județului) ori din partea Institutului Național de Statistică. În ceea ce privește modalitatea de 

fundamentare a deciziei, se poate menționa faptul că aceasta a avut un caracter participativ, toate 

părțile interesate în realizarea și în implementarea strategiei de dezvoltare a județului Galați, 

pentru orizontul 2021 - 2027, contribuind în mod egal la constituirea bazei informaționale. 

Circuitul informațional creat a avut un caracter deschis, de tip permisiv, fiind centrat pe 

fructificarea celor mai bune idei, precum și pe validarea celor mai valoroase informații care pot 

constitui plus valoarea pentru documentul strategiei. 

 

 In acest context, obiectivele strategice formulate la nivelul anului 2021 se definesc astfel: 

 

 Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea economica: 

o Agricultura si piscicultura; 

o Dezvoltarea si promovarea activitatilor economico-sociale; 

o Dezvoltarea turismului. 

 

 Obiectivul strategic 2: Cresterea capacitatii administrative: 

o Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administratia 

publica locala. 

 

 Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbana si rurala: 

o Modernizarea cailor de comunicatii si conectarea judetului Galati la principalele 

rute de transport national si international; 

o Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

o Constructia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire. 

 

 Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/modernizarea sistemului de educatie si formare 
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profesionala. Sprijin pentru dezvoltarea culturala: 

o Modernizarea infrastructurii sistemului de invatamant din judetul Galati; 

o Dezvoltarea resurselor umane; 

o Promovarea culturala a judetului Galati. 

 

 Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar si de asistenta 

sociala: 

o Dezvoltarea/modernizarea si diversificarea serviciilor medicale si sociale oferite 

in judetul Galati de interes regional. 

 

 Obiectivul strategic 6: Protectia si conservarea mediului natural si construit: 

o Conservarea mediului natural din judetul Galati; 

o Protectia si dezvoltarea durabila a mediului construit din judetul Galati. 

 

Majoritatea zonelor din județul Galați sunt zone de câmpie, dar se întâlnesc forme de 

relief precum podișuri, dealuri, terase și lunci. Varietatea formelor de relief implică apariția unor 

zone cu specific economic adecvat (din punct de vedere al exploatării naturale, al turismului, al 

speciilor de plante și al animelelor existente etc.). În partea de câmpie, se poate practica 

agricultura cu rezultate foarte bune. În partea de podiș și deal, în afară de cultivarea cerealeor și a 

legumelor, se pot practica de asemenea viticultura și pomicultura. 
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Zona de campie din judetul Galati 

Rețeaua hidrografică din județul Galați este bogată, constituită atât din apele de suprafață, 

cât și din apele de subteran. Se pot construi sisteme de irigații din zonele cu alimentare (Siret, 

Prut, Dunăre) care vor avea un impact pozitiv asupra agriculturii. Aceste resurse hidrografice se 

pot valorifica în industrie, în piscicultură și pentru alimentarea cu apă a localităților. O atenție 

deosebită se va acorda creșterii calității apei prin intermediul unor proiecte specifice 

implementate la nivelul județului. Există un risc de apariție a inundațiilor și viiturilor, având în 

vedere evenimentele de acest tip ce s-au manifestat în trecut la nivelul județului Galați. În acest 

sens o atenție deosebită trebuie acordată proiectelor de îndiguiri, taluzări, consolidări ale 

malurilor, regularizări ale cursurilor principalelor râuri, sau a celor secundare însă cu risc major 

de inundații (acolo unde au fost înregistrate în trecut astfel de evenimente la nivelul județului 

Galați). 

 

 

Siretul  

La nivelul județului Galați au fost înregistrate un număr de 6 tipuri de soluri (protisoluri, 

cernisoluri, luvisoluri, hidrilosuri, antrisoluri, salsodisoluri). Din punct de vedere statistic cea mai 

întâlnită clasă de soluri sunt cernisolurile (71,23%), restul claselor de soluri reprezintă 28,77% 

din totalul solurilor înregistrate. În partea de sud a câmpiei Covurluiului există tipul de sol 

cernoziom carbonatic în timp ce în podișul Covurluiului întâlnim cernoziomul levigat. Există 

zone cu sol de tip cernoziom fratic – umed foarte favorabile culturii viței de vie. Întâlnim soluri 

cenușii de pădure, brune (cu umiditate bogată) în zona de nord a județului Galați. Există de 
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asemenea soluri aluvionare care crează condiții favorabile pentru legumicultură în lunca Siretului 

și Prutului. Suprafața totală a terenului arabil în județul Galați este de 288.828 hectare. La mare 

distanță se situează pășunile (40.275 hectare la nivelul anului 2013), viile (19.568 la nivelul lui 

2013), precum și livezile (1.716 la nivelul lui 2013). O mare suprafață din județul Galați este 

arabilă. Din punct de vedere al gradului de fertilitate al tipului de soluri există 5 clase valorice 

(clasa I reprezintă soluri cu fertilitate foarte bună, în timp ce clasa IV reprezintă soluri cu 

fertilitate foarte slabă). Proporția cea mai importantă (44,56% din total) o reprezintă soluri cu 

fertilitate încadrabile în clasa III, urmate la mare distanță de soluri cu fertilitate clasa IV 

(24,64%). La nivelul județului Galați solurile cu fertilitate de clasă I, reprezintă 1,17% din total. 

 

 

Podgoriile si cramele Covurluiului 

 

În județul Galați se înregistrează temperaturi foarte joase iarna, în timp ce vara se 

înregistrează temperaturi foarte ridicate. Nu au fost identificate fenomene de încălzire accentuată 

a climei județului, produse de poluare. La nivelul județului, viteza vântului este în medie una 

ridicată, ceea ce face ca potențialul de producere a energiei electrice, utilizând centrale eoliene, 

să fie unul ridicat. În acest sens, există oportunitatea producerii energiilor verzi alternative, 

utilizând forța vântului (parcuri eoliene), cât și a valorificării expunerii solare (parcuri 

fotovoltaice), cu respectarea reglementărilor naționale privind reducerea certificatelor verzi. 

Analizele de mediu realizate recomandă o mai bună gestiune a calității aerului din cauza 

constrângerilor generate de poluarea aferentă industriei metalurgice, dar și a mijloacelor de 
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transport rutiere sau navale care folosesc combustibilul fosil. Din punct de vedere economic, 

clima din zonă este ideală pentru practicarea agriculturii, fapt ce a fost dovedit de producțiile 

ridicate, înregistrate pe parcursul timpului. 

 

Harta climatica a Romaniei 

 

La nivelul județului , vegetația de stepă este reprezentată prin graminee și dicotiledonate. 

În ceea ce privește situația plantelor, menționăm că în județ există 1.442 de specii și 305 

subspecii aparținând a 502 genuri și 8 familii de plante superioare. La nivelul județului Galați se 

înregistrează un deficit de vegetație forestieră. Acest tip de vegetație reprezintă un procent de 8% 

din suprafața totală, în timp ce la nivel național, media este de 26,7%. Există la nivelul județului 

arii protejate de vegetație, de interes județean ce sunt protejate prin Hotărârea Consiliului 

Județului Galați nr. 46/1994. Pot fi întâlnite pe teritoriul județului Galați arii naturale protejate de 

tip rezervație naturală, declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului național. Prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 a fost acordat regimul de arie 

naturală protejată pentru Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior”. 
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Lunca Siretului Inferior 

 

În județul Galați sunt declarate 17 arii naturale protejate de interes național din care 16 

rezervații naturale și un parc natural ( este vorba despre Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior). Pe teritoriul județului Galați există situri Natura 2000, dintre care cele mai importante 

sunt: rezervația biosferei Delta Dunării, pădurea Gârboavele (ce conservă habitatele naturale de 

tip tufărișuri de foioase ponto – sarmatice și protejează o gamă variată de floră și faună rară) 

precum și pădurea Torcești (ce adăpostește o gamă arboricolă și ierboasă variată). Tot în 

categoria siturilor Natura 2000, sunt incluse dunele de la Hanul Conachi (dune fluviale, păduri de 

foioase), Lunca Siretului Inferior (arie specială de protecție avifaunistică), pădurea Buciumeni 

Homocea, pădurea Mogoș – Mâțele, pădurea Balta Munteni, pădurea Breana – Roșcani, pădurea 

Tălășmani, râul Bârlad (între Zorleni și Gura Gârbovățului). Pentru ca aceste arii să fie 

valorificate, trebuie să fie întocmite planuri de management al fiecărei arii naturale protejate, 

care să prevadă și tipurile de activități care pot fi desfășurate în arii. Riscul ca activitățile 

antropice să afecteze ariile este foarte mare, motiv pentru care trebuie luate măsuri de precauție, 

dacă se dorește a exploata aceste zone prin turism, în sens pozitiv. De asemenea, sunt necesare a 

fi realizate periodic planuri de monitorizare a speciilor identificate de floră și de faună, pentru 

protejarea patrimoniului natural de care dispune județul Galați. 
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Padurea Garboavele 

O bună reprezentare a faunei terestre în județul Galați este pusă în valoare de diversele 

tipuri de animale precum: rozătoarele de câmp, șopârlele, șerpii și iepurii. În ceea ce privește cele 

mai întâlnite specii de păsări se pot menționa: potârnichea, prepelița și ciocârlia. Există de 

asemenea, mamifere de mare interes cinegetic precum mistrețul și vulpea (întâlnite în pădurile 

seculare de la Adam, Buciumeni și Viile). La nivelul județului Galați se regăsesc animale 

specifice silvostepei, din care putem aminti: popândăul, hârciogul, dihorul de stepă. Dintre păsări 

prezente în silvostepă pot fi evidențiate: rațele, gâștele, graurii, ciorile și dropiile. Fauna ce 

populează luncile și bălțile din județul Galați se compune preponderent din vulpi și vidre, în timp 

ce dintre păsări pot fi menționate: rața, gâsca, pescărușul sitarul și lișița. În ceea ce privește 

nevoia de protecție a speciilor, menționăm că din cele 24 de specii de mamifere identificate din 

fauna teritoriului, un număr de 21 au nevoie de măsuri de ocrotire. Din cele 230 de specii de 

păsări întâlnite, un număr de 46 fac obiectul „Cărții Roșii a Vertebratelor din România”. La 

nivelul județului Galați 38,46% din speciile de reptile, 57,14% din specile de amfibieni și 

11,43% din speciile de ihtiofaună sunt incluse în „Cartea Roșie a Vertebratelor din România”. 

Deoarece pe teritoriul județului Galați se regăsește zona de început a rezervației biosferei Delta 

Dunării, fauna prezentă în această arie intră sub incidența patrimoniului de interes național și 

internațional. 



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL ORASULUI BERESTI 2021 - 2027 

 

 

42 

 

 

Mistret 

In partea de subsol, resurse bogate, prin intermediul cărora se pot dezvolta o serie de 

industrii. Cel mai important tip de industrie care utilizează resursele subsolului este industria 

grea. Resursele care au fost exploatate până în prezent sunt țițeiul și gazele naturale ( localitățile 

cele mai importante fiind Schela, Berheci și Brateș). Exploatarea neconformă a resurselor 

subsolului a indus un impact negativ, în urma extracțiilor deficitare rezultând zone contaminate. 

În acest sens, recomandările referitoare în special la extragerea țițeiului sunt legate de verificarea 

normelor în vigoare, referitoare la exploatarea eficientă și ecologică a resurselor. În județul 

Galați, o suprafaţă de aproximativ 6,17 ha din suprafaţa totală de 190,948 de ha (3,23 %) a 

siturilor înregistrate ca potenţial contaminate sunt puternic afectate de produse petroliere, 

deţinătorul/deţinătorii terenurilor având responsabilităţi legale în ceea ce priveşte 

remedierea/refacerea mediului. 
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Exploatare gaze naturale in judetul Galati 

 

Administrația publică locală își desfășoară activitatea conform prevederilor din 

Constituția României și Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Instituțiile cu rol de prestare a serviciilor publice sunt: 

instituția Prefectului Județului Galați, instituțiile deconcentrate (de exemplu Direcția pentru 

Sănătate Publică Galați, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați etc.), precum și 

instituțiile subordonate autorităților publice locale. Consiliul județului Galați este primul consiliu 

județean din România care deține certificare pentru activități de administrare publică în scop 

general, economic și social administrativ (în conformitate cu standardul ISO 9001/2000). O parte 

dintre instituțiile responsabile cu reglementare sau control asupra unor domenii din județele 

Regiunii Sud-Est au sediile direcțiilor cu atribuții regionale în județul Galați. Această formă de 

organizare oferă autorităților din județul Galați șansa accesului la informații mai rapid, astfel 

încât să beneficieze de facilități, pentru a crește eficiența de comunicare a aparatului 

administrativ-teritorial. Județul Galați are instituții care să gestioneze fiecare domeniu de interes, 

precum sănătatea, cultura, educația, gestionarea fiscală, gestionarea resurselor naturale, 

protejarea ariilor naturale, gestionarea mediului economic și a sectoarelor specifice zonei, etc 
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2. Prezentarea generala a orasului  Beresti, judetul Galati 

2.1. Localizare 

 

Berești este un oraș în județul Galați, Moldova, România. Are o populație de 2.916 

locuitori. Așezarea datează încă din paleolitic, pe teritoriul orașului găsindu-se urme ale locuirii 

din această perioadă, precum și urme ale Culturii Cucuteni. A fost desemnat oraș în anul 1968. 
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2.2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 
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Relieful orașului este reprezentat sub forma unor dealuri pre-montane, cu altitudini de 

sub 300 m, care aparțin în totalitate Podișului Covurlui. Sub aspect geomorfologic, în zona 

orașului Berești s-au identificat trei formațiuni de terase : 

 

terasa superioară, dezvoltată de o parte și de alta a pârâului Chineja, la altitudini cuprinse între 

200 și 288 m, având aspectul unor platouri largi, cu destinație agricolă; 

terasa medie dezvoltată în continuarea celei superioare, pe valea râului Chineja, are o altitudine 

de 175–200 m și o lățime cuprinsă între 500 și 600 m. Pe această terasă medie s-a dezvoltat 

orașul Berești, panta terenului variind între 5-7%. 

Legătura între cele două terase se face uneori prin pante abrupte, de 10-30%, pe care și-au făcut 

apariția văile și râpele săpate de ploile torențiale, precum și procesele specifice pantelor, 

alunecările de teren. 

 

Lunca se dezvoltă pe cursul râului Chineja și afluenților acestuia, pe lățimi având 100 m în nord 

și cca. 300 m în sud. Albia majoră este puțin adâncă și limitată în general de maluri abrupte de 2–

5 m. În perioadele bogate în precipitații se produc inundații. 

 

2.3 Clima  

Teritoriul orașului Berești aparține în totalitate sectorului cu climă continentală, 

încadrându-se în ținutul cu climă de deal. Verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile geroase, 

marcate de viscole puternice, dar și de advecții de aer cald și umed din sud și sud-vest, care 

determină intervale de încălzire și topire a stratului de zăpadă. Media anuală a temperaturii 

aerului este de 9,5 °C. Media lunii celei mai calde, iulie, este de 21,7 °C, iar a lunii celei mai 

reci, ianuarie, de -3,5 °C. Precipitațiile atmosferice înregistrează cantități medii lunare situate în 

jurul valorii de 500 mm. Vânturile dominante sunt cele din direcția nord-est și nord, înregistrând 

viteze medii mai mari de 4,0 m/s. 

 

2.4 Solurile 

 Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este de vârstă pliocen (ponțian – 

dacian), alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de vârstă levantină – 
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reprezentate prin argile, marne, nisipuri roșii și plăci de gresii. Solurile dominante sunt de tip 

cernoziom cu mai multe variante: cernoziomuri cambice și cernoziomuri argilo-iluviale. Pe 

suprafețe restrânse apar solurile cenușii și solurile brune de pădure podzolite. Fertilitatea bună a 

solului și relieful cu pante domoale au determinat practicarea unei agriculturi intensive. 

2.5 Hidrografie  

Rețeaua hidrografică aparține în totalitate râului Chineja, care se varsă în lacul Brateș, 

străbătând orașul pe direcția nord-sud. Izvorăște din partea nordică a orașului. 

2.6 Demografie  

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Berești se ridică la 2.916 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.601 

locuitori.Majoritatea locuitorilor sunt români (96,91%). Pentru 2,64% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută.In prezent populatia Orasului Beresti este estimata la 2451 persoane 

conform Registrului de Evidenta al Persoanelor. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,09%). Pentru 2,64% 

din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
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2.7 Politica si administratie  

Orașul Berești este administrat de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. 

Primarul, Mihai-Lucian Bejan, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din octombrie 

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

partide politice: 

             

2.6 Repere istorice 

Menţionat documentar pentru prima oară în 1484, în 1840 este numit târgul Beresti, ca 

urmare a stabilirii unor familii de negustori. 
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Bereşti-Tîrg a fost înfiinţat la 15 februarie 1844, pe un teren de cca. 215 hectare, era cel 

mai mare târg rural din jud. Covurlui. Până în 1879 a fost în subordinea Mitropoliei Moldovei şi 

Sucevei, ulterior intră în urma unui act de donaţie în proprietatea Epitropiei Casei Sf. Spiridon 

din Iaşi. 

În 1887 Bereşti-Târg facea parte din Plasa Horincea-Prut şi includea satele Aldeşti, 

Meria, Pănăşeşti, Satu-Bereşti, Şipotele şi Târgu-Bereşti. 

La 1891, Bereşti cuprindea satele: Têrgu-Bereşti care era şi reşedinţă, Merea, Satu-

Bereşti, Aldeşti şi Şipotele, Pănăşeşti care reprezenta doar un grup de case, care nu mai forma un 

sat. 

Edificiile principale erau cele patru lăcaşuri de cult Sf. Gheorghe din Târgu-Bereşti, Sf. 

Voievozi în Bereşti, Sf. Nicolai în Merea, Adormirea Maicei Domnului în Aldeşti şi Sinagoga 

evreilor care era situată în Târgu-Bereşti. 

În 1956 Bereşti era încadrat în raionul Bereşti, regiunea Galaţi conform legii nr. 5 (cu 

modificările aduse prin decretul nr. 331 din 27 sept. 1952 şi nr. 12 din 4 ian.1956). 

La 17 februarie 1968 prin unificarea satelor Bereşti-Sat şi Bereşti-Târg din fosta comună 

Bereşti este decretat oraş. 

3.Analiza situatiei curente  

 

Suprafaţa teritoriului administrativ al orasului Beresti  este de 47,12 km² . 

3.1 Agricultura, silvicultura şi dezvoltarea rurală 

3.1.1 Agricultura 

Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat 

locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole, cum ar fi: cultivarea plantelor şi 

creşterea animalelor.  

3.1.2 Producţia vegetală 
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Relieful şi calitatea solurilor releva ca pe langa culturile de baza: grau, secara si porumb, 

se cultiva plante tehnice (floarea soarelui), dar si legume care ocupa un loc important in suprafata 

cultivata a orasului Beresti. 

Referitor la ponderea principalelor culturi la nivelu orasului Beresti in anul 2014 , din 

analiza efectuata se constata ca cele mai mari suprafete au fost cultivate cu porumb boabe (32 

%), urmat indeaproape de culturile de grau si secara (30,7%), floarea soarelui (28,7 %), urmat de 

vii si pepiniere viticole (fiecare cu cate 0,3%). 

Plante cultivate Orasul Beresti Kg/ha 

Porumb 4.088 

Grau si secara  1.857 

Floarea soarelui 1.474 

Legume  25.000 

 

Din analiza efectuata  s-a constatat faptul activitatile locale predominante sunt cele de 

cultivare a terenurilor agricole. 

Cu privire la alte tipuri de activitati economice, in orasul Beresti functioneaza, la 

momentul actual: 

 trei mori pentru macinat porumb 

 moara pentru macinat grau  

 brutarie 

 fierarie 

Serviciile catre populatie sunt axate pe activitati comerciale,  de producere si desfacere a 

produselor alimentare si nealimentare  in magazine (societati comerciale si asociatii familiale). In 

oras functioneaza o piata agroalimentara, situata in zona de sud a orasului cu o suprafata totala 

de 3.600 mp, piata ce este dotata cu un numar de 20 tarabe. 
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La nivelul orasului exista un targ situat pe platforma betonata a statiei CFR din localitate , 

in cadrul caruia se desfasoara activitati de comert ambuant.Specificul targului este 

comercializarea de produse agricoe, confectii si feronerie. 

3.1.3 Pomicultura 

 În orasul Beresti sectorul pomicol nu este dezvoltat în mod organizat. Pomii fructiferi se 

găsesc răzleţi în gospodării. 

3.1.4 Legumicultura 

 Sectorul legumicol este putin dezvoltat iar acesta este  preponderent cultivat cu cartofi si 

alte tipuri de legume cca 0.3%. 

3.1.5 Viticultura 

 Pe teritoriul orasului Beresti viticultura este prezentata comparativ cu media productiilor 

de struguri obtinute la nivel de judet, analiza fiind efectuata pe o perioada de 5 ani (1992, 2001, 

2002, 2003 si 2013). 

 Cea mai buna productie de struguri a fost inregistrata la nivelul anului 1992, cand s-au 

obtinut 4.191 kg pentru fiecare hectar, pentru ceilalti ani productiilense situeaza sub mediile la 

nivel de judet. 

Viticultura/or

as Beresti 
ANI DE REFERINTA 

 1992 2001 2002 2003 2013 

Suprafete (ha) 68 68 68 68 137 

Cantitate (t) 285 174 168 295 411 

Prod. (kg/ha) 4191 2559 2471 4338 3000 

 

3.1.6 Zootehnia 

O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei in orasul Beresti o are suprafaţa de 

păşune şi terenul agrabil.  
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Evolutia efectivelor de animale domestice in Orasul Beresti , pentru anul 2020: 

Efectivul de animale pe categorii din orasul Beresti se prezintă astfel:  

 

3.1.7 Silvicultura 

Vegetaţie specifica orasului Beresti este una lemnoasa in special la compartimentul 

nordic al orasului care apartine zonei silvostepeo, dar si ierboasa care se regaseste pe intregul 

areal al acestei regiuni. 

CATEGORIA 
2020 – 

Semestrul I 

2020 – 

Semestrul II 

Bovine 165 168 

Ovine si caprine 5185 3403 

Porcine 322 200 

Păsări 11322 5455 

Familii de albine 895 708 
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Vegetatia de natura lemnoasa este predominanta de stejarul pufos si stejarul 

brumariu.Arealul padurilor este reprezentat de padurea Talasmani care se intinde pe aproximativ 

20 ha si Lacul fosilifer Beresti care se intinde pe aproximativ 49 ha si care reprezinta arii 

protejate. Rezervatia naturala Padurea Talasmani se intinde pe dealurile Falciului si Colinele 

Covurlui si este rezervatie de interes national. 

La nivelul ierburilor sunt intalnite cateva raritati floristice dintre care brebenel, 

plamanarica, gainusa si ghiocel balcanic. 

 

3.2 Infrastructură şi mediu 

3.2.1 Infrastructura de transport 

Principalele căi de acces sunt: DJ 242 B – Targu Bujor  - Beresti, DJ 242 A. 

3.2.2 Infrastructura de utilităţi 

În prezent locuitorii Orasului Beresti nu dispun de reţea de distribuţie gaze naturale. 

Nu există înfiinţat un serviciu de salubritate în comună. 

Gospodăriile din oras sunt racordate la sistemul naţional energetic în proporţie de 100 %. 

Sistemul de iluminat public cuprinde 80% din oras. 

 Orasul se află în zona de acoperire a reţelelor de telefonie mobila, telefonie fixă, 

televiziune prin cablu în proporţie de şi internet. 

 

3.2.3 Sănătate 

Infrastructura de sănătate se compune din: 

Dispensar uman 1 

Farmacie umană 1 

Farmacişti 1 

Medici 1 

Asistenţi medicali  2 

Cabinet individual 1 
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Serviciile veterinare sunt asigurate de: 

Dispensar veterinar 1 

Medic veterinar 1 

Tehnician veterinar 1 

Stomatolog 1 

 

 

 

3.2.4 Mediu 

Orasul Beresti nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului 

înconjurător al orasului 

Poluarea se realizează prin depozitarea deşeurilor în locuri neamenajate, degradându-se 

astfel calitatea terenurilor respective . 

 

3.3 Economic 

Orasul Beresti face parte din randul localitatilor cu activitati preponderent agricole.Functia 

principala a orasului beresti se materializeaza in productie vegetala, productie animaliera, 

elemente de activitati adiacente, precum prelucrarea primara a produselor vegetalae si animaliere 

(produse de lapte de vaca si oaie) prepoderent mai ales in sectorul privat.De asemnea , tot in 

sprijinul activitatii agricole actioneaza si resortul economic de valorificare pe piata libera a 

produselor agroalimentare obtinute. 

Pe teritoriul orasului îsi desfaşoară activitatea o serie de persoane juridice cu sediul social 

în comună, dar şi firme care au deschis punct de lucru în oras şi absorb forţă de muncă locală.Al 

doilea este ocupat de sectorul de agricultura, silvicultura si pescuit.  
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Cu privire la alte tipuri de activitati economice , in orasul Beresti functioneaza la 

momentul de fata : trei mori pentru macinat porumb , moara pentru macinat grau, brutarie, 

fierarie. Serviciile catre populatie sunt axate pe activitati comerciale , de producere si desfacere a 

produselor alimentare si nealimentare in magazine. In oras functioneaza o piata agroalimentara 

care este dotata cu un numar de 20 de tarabe. La nivelul orasului exista un targ situat pe 

platforma betonata a statiei CFR din localitate 

 

3.4 Turism 

Orasul Beresti a rezultat prin reorganizarea comunei Beresti, fiind declarat oras in anul 

1968, ca urmare a organizarii administrative a teritoriului Romaniei, aprobata prin Legea nr. 

2/1968, avand in componenta sa numai localitatea Beresti, fara sate componente. 

Prima atestare documentara a comunei Beresti dateaza din anul 1484, documentele 

atestand ca teritoriile din punctele Voinesti si Rosia au fost donate de domnitorul Stefan cel Mare 

unor comandanti de osti si anume: Berehoi, Focsa si Bantas. Pe aceste teritorii s-au stabilit 

locuitorii care au infiintat treptat comuna Beresti. Numele comunei se trage de la Berehoi, care 

de-a lungul anilor, si-a schimbat numele in Berescu iar satul in Beresti, nume care se pastreaza si 

astazi. In anul 1840 a luat fiinta targul Beresti, ca rezultat al stabilirii unor familii de negustori. In 

anul 1968, comuna Beresti si-a schimbat statutul in oras. 

Cele mai importante obiective turistice din zona: 

- Biserica de la Beresti-Meria 

- Casa memoriala Paul Bujor 

- Muzeul de Arta medievala Beresti-Meria 

- Pescuit sportiv si agrement 

- Raul Chineja 

- Rezervatia fosilifera Beresti 

- Situl arheologic Poarta Bazanului de la Puricani 
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- Tunelul de la Talasmani 

 

3.5 Educaţie şi cultură 

 

3.5.1 Învăţământ 

Scoala din Beresti intemeiata in anul 1865, si-a dobandit statutul de liceu in anul 1963 ca 

liceu teoretic cu profil real. In anul scolar 2002 – 2003 a devenit grup scolar raspunzand nevoilor 

de scolarizare pentru elevii din zona , oferind posibilitati multiple de scolarizare : invatamant 

primar, gimnazial, invatamant liceal teoretic si tehnic. 

Activitatea educationala se desfasoara in 3 corpuri de cladire dupa cum urmeaza : 

-Corp A – sediul principal 

-Corp B – clase primare 

-Gradinita cu program normal – structura a liceului. 

Acestea dispun  de un spatiu format din 32 sali de studiu si de 6 laboratoare si un atelier. 

 

3.5.2 Cultura 

În Bereşti s-a născut Paul Bujor (1862-1952), biolog, scriitor, profesor de zoologie şi 

morfologie animală la Universitatea din Iaşi, doctor în ştiinţe naturale, a pus bazele colecţiilor de 

Morfologie animală din Iaşi, montând cca 160 de schelete de vertebrate şi constituind o colecţie 

de cca. 300 animale marine, a răspândit concepţia darwinistă pentru publicul larg, senator şi 

preşedinte în Senatul României, membru de onoare al Academiei Române. 

În 1957 a fost înfiinţată Biblioteca Comunală Bereşti, primul fond de carte fiind 

reprezentat de donaţia învăţătorului Sliveanu Constatin. În anul 1968 o parte din fondul de carte 

este mutat în comuna nou înfiinţată Balinteşti. În anul 1992, Consiliul Local hotărăşte să 

întregească patrimoniul bibliotecii, să-i creeze statutul legal, să angajeze bibliotecar cu normă 

întreagă. 
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Casa de Cultură Orăşenească "Ion Creangă" Bereşti construită în anii 60, găzduieşte 

numeroase evenimente ce au ca prim scop promovarea valorilor naţionale ale culturii, artei, 

ştiinţei şi cercetării; conceperea de proiecte şi dezvoltarea de programe cu caracter cultural, 

artistic, ştiintific, educativ.Oraşul se remarcă îndeosebi prin păstrarea şi totodată promovarea 

obiceiurilor şi a valorilor tradiţionale prin diverse manifestări: „Sărbătoarea cântecului şi 

dansului horicean” şi „Sărbătoarea salcâmului”. 

 

3.6 Administraţia publică 

3.6.1 Structura primăriei pe departamente 

 

Departament 

Stare civilă 

Registrul populaţiei / SPCLEP 

Urbanism 

Administrarea resurselor umane 

Protecţia civilă, situaţii de urgenţă şi pompieri 

Contabilitate şi finanţe 

Asistenţă socială 

Registru Agricol 

 

 4. ANALIZA SWOT 

 

Orice comună/oras trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă 

haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai 

bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 
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Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au 

fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării 

strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea 

documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să speculeze oportunităţile aparute în beneficiul comunităţii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:  

Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 

 

 Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de 

dezvoltare a orasului Beresti, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi 

pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională 

s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 . 

 Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul 

cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din 

direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control. 

Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi 

pieţele strategice. 
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 Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma 

acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 

 

 Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale 

comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

 Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă 

haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai 

bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au 

fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării 

strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea 

documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să speculeze oportunităţile aparute în beneficiul comunităţii. 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:  

Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 
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 Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de 

dezvoltare a orasului Beresti în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi 

pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională 

s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 . 

 Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul 

cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din 

direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control. 

Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi 

pieţele strategice. 

 Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma 

acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 

 

 Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale 

comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

 Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte şi punctele slabe) 

 

 

 

 

 CE SE ASTEAPTĂ CEILALŢI SĂ  FACEM? 

(Dorinţele locuitorilor comunei) 

 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte şi punctele slabe) 

 

 

 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunităţi şi ameninţări) 

 
STRATEGIE 

CE TREBUIE SĂ NE PREOCUPE? 

 

CUM PUTEM ÎMPLINI AŞTEPTĂRILE 

LOCUITORILOR COMUNEI? 

 

CE RESURSE ŞI POTENŢIAL VREM SĂ 

DEZVOLTĂM? 

 
STRATEGIE 

CE OPORTUNITĂŢI PUTEM FRUCTIFICA? 
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1. Viaţa economică a orasului Beresti , trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile 

sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.  

Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a orasului, 

trebuie să fie prioritatea numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice. 

2. Infrastructura necesită îmbunătăţirii continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după 

anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii: 

- siguranţa şi securitatea locuitorilor orasului împotriva calamităţilor; 

- raportul valoarea investiţiei/ efecte economico - financiare produse; 

- raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor. 

3. Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivităţii 

orasului  îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să 

le ofere orasul Beresti, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. 

Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică . 

 

I. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 
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 Existenta conditiilor si traditiei pentru dezvoltarea activitatii zootehnice in 

comuna; 

 Conditii favorabile pentru productia agricola; 

 Existenta fortei de munca calificata in agricultura; 

 Orasul detine exploatatii agricole cu efective de animale, pe specii: bovine, 

caprine, ovine,  porcine, cabaline, familii de albine, pasari; 

 Prezenta fondurilor europene ce pot fi absorbite in vederea impulsionarii 

afacerilor in agricultura. 
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 Fragmentarea suprafetelor agricole ce conduce la practicarea unei 

agriculturi traditionale slab competitive economic; 

 Desfiintarea marilor unitati productive si de cercetare de tip agricol, de unde 

rezulta productivitatea relativ scazuta a muncii in agricultura; 

 Existenta unor suprafete cu destinatie agricolanecultivate; 

 Investitii insuficiente in agricultura; 

 Degradarea sistemului de irigatii, inexistenta instalatiilor moderne de irigare; 

 Organizarea ineficienta a filierelor pe produs si numarul mic de contracte de 

preluare a productiei; 

 Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole; 

 Temerile producatorilor in ceea ce priveste piata de desfacere a produselor agro-

alimentare din gospodarie; 

 Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrarilor agricole; 

 Imbatranirea fortei de muncain agricultura; 

 Pensii mici pentru agricultori; 

 Dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura; 

 Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor in agricultura 

in domeniul rural in stadiul actual (slaba eficienta economica a exploatarilor 

agricole nu permite angajarea in totalitate a specialistilor existenti). 

 



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL ORASULUI BERESTI 2021 - 2027 

 

 

65 

 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ţ

I 
 

 Conditii favorabile de obtinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate in 

conditii deosebit de avantajoase; 

 Facilitati legislative privind  arendarea suprafetelor agricole; 

 Existenta unor asociatii profesionale si a unor organisme de sprijin a 

producatorilor; 

 Posibilitatea infiintarii unor ferme zootehnice; 

 Accesarea fondurilor europene pentru finantarea agriculturii; 

 Existenta cadrului legislativ pentru intemeierea si dezvoltarea exploatarilor 

agricole; 

 Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul 

Galati cu privire la accesarea fondurilor europene; 

 Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol; 

 Existenţa Planului National pentru Dezvoltare Rurala; 
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 Eroziunea si degradarea calitatii solurilor ce pot conduce la scaderea 

randamentului; 

 Frecvenţa ridicata a perioadelor secetoase în agricultura; 

 Riscul sporit de inundatii; 

 Parcul de utilaje agricole mic determina imposibilitatea incadrarii in perioadele 

optime de executare a lucrarilor; 

 Degradarea solurilor; 

 Capacitatile reduse de prelucrare a productiei vegetale ce 

pot determina pierderi in perioadele de varf de productie; 

 Numarul de concurenti in crestere pentru produsele agroalimentare de pe piata 

Uniunii Europene; 

 Cadrul legislativ instabil; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene. 

 

 

 

II. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 
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 Localitati apartinatoare: Beresti; 

 Orase importante apropiate: Galati, Targu Bujor, Barlad; 

 Cai de acces in comuna: DJ 242A,  DJ 242B, drumuri locale; 

 Retea de alimentare cu apa pe toata suprafata orasului; 

 Retea de electricitate in procent de 99,60%; 

 Retea de iluminat public pe tot teritoriul orasului; 

 Reţea de telefon fix in procent de 39%; 

 Eforturi ale autoritatilor locale de aplicare riguroasa a legislatiei privind protectia 

mediului. 

 

 

 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

 

 Retea de internet in procent de doar 0,16%; 

 Dotarea necorespunzatoare cu echipamente; 

 Infrastructura de transport slab dezvoltata; 

 Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator; 

 Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari 

de teren; 

 Educaţia ecologica este superficiala; 

 Necolectarea selectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii, 

recuperarii sau valorificarii lor; 

 Gestionarea deseurilor necorespunzatoare; 

 Rampă de deseuri neconforma cu cerintele UE. 
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 Modernizarea drumurilor locale; 

 Realizarea  retelei de canalizare 

 Realizarea  statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 

 Lucrari de regularizare a albiei paraului si aparari de maluri; 

 Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara 

si transportul  deseurilor; 

 Inchiderea platformelor de gunoi neconforme; 

 Implementare program „utilitati si mediu la standarde europene”, retea de 

distributie gaz metan in oras; 

 Montarea unui post de transformare in oras in vederea imbunatatirii parametrilor 

electrici; 

 Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in oras; 

 Realizarea de alei pietonale in oras; 

 Dotare cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire orasaneasca si 

salubritate (masina de colectare, pubele); 

 Infiintarea spatii verzi – parcuri  si amenajari; 

 Accesarea de fonduri destinate dezvoltarii infrastructurii locale. 
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 Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor 

intreprinzatori; 

 Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate 

din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructurasi mediu; 

 Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului; 

 Lipsa resurselor materiale pentru indeplinirea obiectivelor de investitii propuse; 

 Lipsa informatiei in legatura cu programele de finantare europeana. 

 

 

 

III. ECONOMIC 
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 Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice; 

 Suportul administratiei locale oferit noilor investitori; 

 Existenta in localitate a agentilor economici, care ajuta la dezvoltarea localitatii 

si la crearea de noi locuri de munca. 
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 Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea notiunilor de marketing; 

 Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor; 

 Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare; 

 Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 

 Informarea succinta cu privire la normele europene; 

 Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru sustinerea /promovarea unor 

investitii; 

 Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate si eficienta economica scazuta. 
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 Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in prezent; 

 Cresterea capacitatii anteprenoriale; 

 Atragerea unor noi investitori in oras prin facilitatile pe care administratia locala 

le pune la dispozitie; 

 Oportunitati de finantare ale Uniunii Europene; 

 Dezvoltarea cooperarii locale; 

 Cresterea competitivitatii sectorului IMM; 

 Diversificarea activitatilor economice; 

 Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi 

locuri de muncain mediul urban; 

 Programe guvernamentale in derulare de sustinere a sectorului IMM. 
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 Instabilitatea legislativa; 

 Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in oras, datorita 

infrastructurii fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul orasului; 

 Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei care 

determina decalaje economice mari, greu de recuperat; 

 Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari); 

 Rata ridicata a dobanzii la credite; 

 Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia; 

 Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii; 

 Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii; 

economiei locale si asistentei sociale in perspectiva. 
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 Cadru natural deosebit; 

 Existenta obiceiurilor populare;  

 Agroturism in Lunca Siretului; 

 Facilitati turistice: pescuit, vanatoare, vizitarea stanelor traditionale zonelor, 

agrement. 
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 Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine insuficiente; 

 Insuficienta locurilor de cazare; 

 Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de 

turisti pe teritoriul acesteia. 
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 Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati; 

 Construirea unui complex turistic si de agrement in oras; 

 Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea 

programelor de finantare ale Uniunii Europene. 
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 Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre, 

conducand la scaderea competitivitatii teritoriului orasului, in favoarea altor 

teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism; 

 Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor; 

 Migrarea turistica catre alte regiuni. 

 

 

 

V. EDUCATIE SI CULTURA 
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 Existenta in oras a unei scoli, liceu , gradinite; 

 Existenta in oras a  unei Case de Cultura; 

 Existenta in oras a unor biserici; 

 Management scolar adecvat in unitatile de invatamant public;  

 Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie in unitatile 

invatamantului obligatoriu; 

 Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in 

scadere; 

 Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din scoli cu cadre 

suplinitoare; 

 Procentajul relativ ridicat de elevi scolarizati in invatamantul cu clase 

simultane. 
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 Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in 

scadere; 

 Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din scoli cu cadre 

suplinitoare; 

 Procentajul relativ ridicat de elevi scolarizati in invatamantul cu clase 

simultane. 
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 Reabilitarea scolilor/ gradinitelor din oras; 

 Dotarea cu mobilier a scolilor si a gradinitelor; 

 Amenajarea unei baze sportive in oras; 

 Construirea unei sali de sport in cadrul scolilor; 

 Reabilitarea casei de cultura in orasul Beresti ; 
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 Imbatranirea populatiei din oras; 

 Reducerea populatiei scolare datorata declinului natalitatii; 

 Tendinta de reducere a exigentei in procesul de evaluare didactica; 

 Buget inca insuficient alocat invatamantului public generand fenomene de dotare 

materiala la limita necesarului unitatilor sau recurgerea la finantare paralela prin 

aportul familiilor. 

 

 

 

VI. RESURSE UMANE – PIATA MUNCII 
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 Populatia orasului Beresti in numar de 2451 persoane, in conformitate cu 

Evidenta Populatiei; 

 Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

 Rata infracţionalităţii extrem de redusă. 
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 Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre 

urbane); 

 Adaptarea mai lenta a populatiei urbane mature si varstnice la schimbarile si 

provocarile lumii actuale, in general, şi la fenomenul mobilitatii si reconversiei 

profesionale, in special; 

 Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a 

celor cu pregatire profesionalainalta; 

 Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei. 
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 Atragerea de  programe cu finantare europeanapentru stimularea ocuparii fortei de 

munca; 

 Existenta unor reglementari ce acorda facilitati angajatorilor care creeaza noi 

locuri de munca pentru someri, tineri absolvenţi etc; 

 Organizarea de cursuri de formare si reconversie profesionala in oras; 

 Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesionala a persoanelor 

active din oras; 

 Cresterea nivelului de pregatire profesionala a fortei de munca; 

 Implementarea unor poiecte care sa stimuleze implicarea rromilor in activitati 

aducatoare de venituri; 

 Monitorizarea starii ocupationale a populatiei. 
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 Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata activa; 

 Cresterea somajului in randul absolventilor de liceu; 

 Migrarea fortei de munca; 

 Amplificarea pregatirii teoretice a fortei de munca in detrimentul aspectelor 

aplicative; 

 Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, 

economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; 

 Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului. 
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 Existenta  a unui dispensar uman; 

 Orasul mai detine o farmacie; 

 Ponderea populatiei cu nevoi de asistare este mica; 

 Informare operativa cu privire la formele de ajutor de stat; 

 Program de finantare guvernamental. 
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 Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient; 

 Fonduri insuficiente destinate asistentei medicale; 

 Sistemul de ajutor social nu incurajeaza reintegrarea activa; 

 Personal insuficient pentru asistenta sociala; 

 Societatea civila insuficient implicata; 

 Informare insuficienta cu privire la alte fonduri sociale; 

 Fonduri insuficiente. 
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 Promovarea principiilor naturiste; 

 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman; 

 Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin – azil pentru batranii 

comunei si dotarea acestuia cu mobilier; 

 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii din oras; 

 Programe complexe de urmarire a starii de sanatate a populatiei; 

 Programe consistente destinate asistentei sociale reale; 

 Dezvoltarea economica a comunei ii va permite marirea fondurilor destinate 

asistentei sociale;   

 Politica sociala sustinuta din partea Uniunii Europene. 
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 Reactie nefavorabila la sistemul de norme sanitare impuse; 

 Costurile ridicate pot conduce la renuntarea la dotari; 

 Pragul de rentabilitate depinde de numarul de persoane active asistate; 

 Politici de specializare zonala a centrelor de asistenta sanitara. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
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 Actualizarea periodica a organigramei primariei; 

 Implicarea efectiva a conducerii la nivel de varf in procesul de constientizare si 

aplicare a actiunilor legate de reforma in administratie; 

 Existenta procedurilor ce reglementeaza fluxul de documente in institutie; 

 Existenta unor proceduri care sa descrie modul de realizare a activitatilor si 

subactivitatilor ce vizeaza organizarea muncii in institutie; 

 Compartimentului de informare a Cetateanului si Relatii Publice care 

functioneaza in cadrul Consiliului Local al orasului Beresti ca interfata principala 

intre institutie si cetateni; 

 Aplicarea metodologiei de evaluare a performantelor personalului angajat in 

administratia publica; 

 Transparentain recrutarea si in promovarea personalului; 

 Participarea, in limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activitati de 

formare continua; 

 Existenta la nivelul institutiei a unei strategii de formare continua a functionarilor 

publici predominanta la nivelul institutiei a relatiilor de colaborare intre colegi ; 

 Existenta unui program de contabilitate si salarii; 

 Existenta unui cadru legal coerent si stabil privind liberul acces la informatia de 

interes public si transparenta actului administrative; 

 Functionarii publici din primarie participa la cursuri pentru atestare ECDL. 
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 Rezistenta la schimbare manifestata de o parte din personalul institutiei;  

 Resurse financiare insuficiente destinate modernizarii si dezvoltarii activitatilor 

institutiei; 

 Ineficienta mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primariei ; 

 Insuficienta constientizare a notiunilor de eficienta, rentabilitate si transparenta 

in administrarea domeniului public si privat al orasului; 

 Dificultati de comunicare interna intre diferitele compartimente functionale si 

intre structuri ale administratiei publice locale;  

 Existenta inca a unui sentiment de frustare a functionarilor (angajati contractuali 

si functionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum si de 

mentinerea unei imagini publice negative a functionarului din administratia 

publica; 

 Imposibilitatea promovarii pe post a salariatilor; 

 Posibilitati reduse de motivare financiara a personalului si de atragere a 

persoanelor cu calificare superioara in structurile functionarilor publici; 

 Resurse financiare limitate pentru sustinerea programului de pregatire; 

 Incarcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevazute in fisa postului datorita 

insuficientei personalului din institutie; 

 Nu se realizeaza testarea periodica a functionarilor publici; 

 Nu se realizeaza rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestrial ; 

 Existenta fondurilor limitate alocate formarii continue a functionarilor publici; 

 Imposibilitatea de motivare suplimentara a personalului.  

 Dificultati legate de aplicarea curenta a noilor acte normative datorita 

multitudinii si complexitatii acestora; 

 Inexistenta unui compartiment de informatizare ; 

 Numar insuficient de calculatoare, iar unele dintre acestea sunt uzate moral;  

 Exista functionari publici care nu stiu sa folosesca calculatorul; 

 Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administratiei publice 

locale; 

 Lipsa de interes a cetatenilor in a se implica activ in procesul de luare a deciziei 

la nivel local. 
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 Posibilitati de accesare a unor fonduri externe destinate in mod special 

modernizarii administratiei publice; 

 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 

 Lucrari de reabilitare si mansardare a sediului Primariei; 

 Dezvoltarea unor legaturi puternice intre consiliul judetean si autoritatile locale; 

 Mai multe posibilitati de instruire a personalului prin agentii de formare 

profesionala. 
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 Teama de risc, inertia unor functionari publici – mai ales din functiile de 

conducere; 

 Inertie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar si a comunitatii in 

programele de dezvoltare; 

 Tendinta mass-mediei de a reflecta cu precadere – si, de regula, fara a verifica – 

aspectele negative ale anumitor activitati din administratie, de cele mai multe ori 

informatiile fiind gresit interpretate sau neintelese; 

 Fluctuatia functionarilor publici – datorita salariilor mici personalul bine pregatit 

este tentat sa caute locuri de munca in sectorul privat; pe de alta parte 

imposibilitatea angajarii imediate a altor functionari publici influenteaza in mod 

negativ continuitatea activitatilor; 

 Dificultatea realizarii unei strategii şi a unor planuri de actiune care sa reziste 

schimbărilor politice – clasa politică actuala nu are inca suficienta maturitate 

incat sa aprecieze si sa implementeze programele initiate de conducerile 

institutiilor din mandatele anteriore; 

 Schimbari legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient. 
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5. Obiectivele strategiei de dezvoltare locala a Orasului Beresti 

 

 Strategiile de dezvoltare se axeaza pe cele patru directii prioritare mentionate anterior  si 

definesc o serie de parametri pentru fiecare obiectiv strategic. 

 

 5.1  Activitati economice locale 

 

  Obiectiv strategic: Infiintarea de ferme si exploatatii agricole in vederea aplicarii 

unor tehnologii performante care sa conduca la realizarea de produse si culturi specifice zonei, 

capabile sa reziste concurentei pe piata europeana. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 infiintarea de ferme agrozootehnice si pomicole; 

 organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in asociatii 

care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate; 

 constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si utiliza 

masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole; 

 infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experienta 

pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind accesarea 

oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau guvernamentale etc.) si a 

facilitatilor disponibile (subventii etc.); 

 infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor. 

 

  Obiectiv strategic: Sprijinirea crearii de IMM-uri si dezvoltarea de mici unitati 

economice nepoluante, diversificarea activitatilor de colectare, prelucrare, productie si 

comercializare a materiilor prime si a produselor locale. 
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  Programe si proiecte prioritare: 

 centru de colectare a laptelui; 

 centru de colectare si valorificare a fructelor, ciupercilor etc.; 

 uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului; 

 IMM-uri cu specific local debitare si prelucrare lemn, brichetare rumegus, piatra 

constructii; 

 amenajarea unui punct de sacrificare a animalelor si prelucrare primara (transare carne, 

ambalare), conform standardelor europene. 

 

  Obiectiv strategic: Revigorarea unor activitati economice si mestesugaresti 

traditionale in cadrul unor unitati de prelucrare si productie nepoluante. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 centre mestesugaresti, activitati artizanale; 

 centru de colectare a produselor apicole; 

 crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, conservare si 

refrigerare legume si fructe) nepoluante. 

 

  Obiectiv strategic: Dezvoltarea de pensiuni agroturistice acreditate, care sa ofere 

turistilor programe specifice si pachete de servicii adecvate. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-private pentru dezvoltarea unei zone 

turistice; 

 elaborarea si implementarea unui program de marketing pentru zona turistica; 

 infiintarea de pensiuni si cabane turistice; 

 organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita oferirea de 

programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, drumetii, ateliere 

mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse naturale si traditionale etc.); 

 reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale. 
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  Obiectiv strategic: Informarea si publicitatea turistica pentru promovarea ofertelor 

de servicii si a programelor turistice. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 introducerea in circuitul turistic a monumentelor istorice locale; 

 producerea si difuzarea de materiale informative (pliante, monografii, site etc.) privind 

oportunitatile turistice ale zonei. 

 

  Obiectiv strategic: Dezvoltarea de complexe comerciale si de prestari servicii. 

Programe si proiecte prioritare: 

 complex de servicii si mica industrie: 

◦ reparatii auto; 

◦ vulcanizare; 

◦ frizerie, coafura; 

◦ reparatii obiecte de uz casnic; 

◦ croitorie / cizmarie; 

◦ tricotaje; 

 infiintarea unui centru comercial in satul de resedinta. 

 

5.2. Infrastructura tehnico – edilitara  

  Obiectiv strategic: Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si 

modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare si a retelelor de utilitati publice la nivelul intregii 

comune conform standardelor europene. 

 

  Principalele programe si proiecte prioritare pentru dezvolatrea orasului Beresti 

in perioada 2021-2027: 

  modernizarea drumurilor locale 
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  modernizarea iluminatului public 

  Wifi gratuit in spatiile publice  

  colectare selective a deseurilor in vederea mentineriiunui mediu curat  

  construcția de locuri de joacă noi 

  infintarea unui afterschool 

  sterilizarea câinilor și pisicilor comunitare asfel evitandu-se  parasirea animalelor 

  construirea unei noi piete   

  infiintarea unui sistem de gaze naturale in orasul Beresti 

  construirea unui complex sportiv 

  renovarea cladirilor de interes public 

  reabilitarea termică a blocurilor 

  renovarea caselor cu fațada la stradă pentru promovarea ca atracție turistică 

 extinderea retelei de alimentare cu apa in tot orasul; 

 construirea de poduri, podete si punti pietonale pe drumurile de legatura dintre comunele 

orasului; 

 realizarea indicatoarelor de intrare / iesire din localitate si a indicatoarelor rutiere; 

 amenajarea de parcari auto si de trotuare in tot orasul; 

 extinderea iluminatului public in tot orasul; 

 infiintarea retelei de canalizare; 

 realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate; 

 amenajarea de rampe ecologice pentru colectarea deseurilor menajere; 

 dotare si amenajare spatii publice; 

 reabilitare spatii / garaje pentru utilajele din oras; 

 amenajare / dezvoltare piata produse agro-alimentare. 

 

  Obiectiv strategic: Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si 

modernizarea infrastructurii socio – sanitare la nivelul intregului oras conform standardelor 

europene. 

  Programe si proiecte prioritare: 
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 infiintarea de cabinete medicale; reamenajare dispensare 

 infiintarea unui centru de sanatate in oras; 

 camin de batrani; 

 renovarea caselor cu fațada la stradă pentru promovarea ca atracție turistică. 

 reabilitarea termică a blocurilor 

 

  Obiectiv strategic: Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si 

modernizarea infrastructurii cultural – educative la nivelul intregului oras conform standardelor 

europene. 

 

  Programe si proiecte prioritare: 

 reabilitarea scolilor si a gradinitelor; 

 reabilitarea caminelor culturale/caselor de cultura, dotarea corespunzatoare pentru 

desfasurarea diverselor evenimente ale comunitatii 

 

  Obiectiv strategic: Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si 

modernizarea infrastructurii sportive si de agrement la nivelul orasului  conform standardelor 

europene. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 amenajarea unui parc de agrement; parc pentru copii in oras ; 

 amenajarea unei baze sportive pe baza terenului deja in proprietatea primariei 

 

  Obiectiv strategic: Dezvoltarea activitatilor / serviciilor aferente infrastructurii 

tehnico – edilitare la nivelul intregului oras conform standardelor europene. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: 

▪ apa – canal; 
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▪ salubrizare; 

▪ gaze; 

▪ iluminat public. 

▪ modernizarea de drumuri 

 

  Obiectiv strategic: Informarea si publicitatea pentru promovarea oportunitatilor 

zonei. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 centru de informare; 

 Wi-fi gratuit in spatiile publice din oras 

 

  Obiectiv strategic: Crearea unei infrastructuri integrate pentru situatii de urgenta. 

  Programe si proiecte prioritare:  

 asocierea cu alte comune pentru realizarea unui sistem integrat pentru situatii de urgenta; 

 punct de prim-ajutor dotat cu autosanitara; 

 platforma de aterizare pentru elicopter in cazuri de urgente majore; 

 

 5.3. Mediu si resurse naturale 

 

  Obiectiv strategic: Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 lucrari de amenajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri; 

 lucrari de amenajare pentru stoparea alunecarilor de teren; 

 programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de paduri; 

 programe de exploatare rationala a masei lemnoase. 
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  Obiectiv strategic: Gestionarea durabila a resurselor naturale si productia de 

energie conventionala. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 amenajare diguri si protectie maluri; 

 captarea si valorificarea surselor de apa; 

 amenajare torenti si consolidare terenuri degradate. 

 

  Obiectiv strategic: Valorificarea resurselor locale pentru producerea de energie 

alternativa. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, pet, carton) in producerea de energie 

alternativa; 

 captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic. 

 

  Obiectiv strategic: Managementul integrat al deseurilor (sistem de colectare, 

sortare si depozitare selectiva si ecologica a deseurilor etc.). 

  Programe si proiecte prioritare: 

 crearea de unitati de colectare a deseurilor. 

 

  Obiectiv strategic: Educarea cetatenilor in vederea depozitarii deseurilor menajere 

si protectiei mediului. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 programe de informare, constientizare, mediati si educatie ecologica; 

 programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de paduri si 

terenuri agricole. 
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5.4. Resursele socio – umane  

  Obiectiv strategic: Mentinerea si integrarea tinerilor in viata social-economica a 

comunei prin crearea de scoli profesionale (de arte si meserii), care sa dispuna de ateliere si de 

personal calificat adecvat, care sa conduca la o absorbtie a tinerilor pe piata muncii si sa 

raspunda oportunitatilor de dezvoltare locala. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 infiintarea Scolii de Arte si Meserii cu ateliere si personal calificat adecvat; 

 oferta de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale (agricultura, 

pomicultura, mestesuguri, prelucrarea lemnului, mecanici auto etc.); 

 acordarea de terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica locala. 

 

  Obiectiv strategic: Campanii de informare si constientizare, dezbateri in institutii 

de invatamant si institutii publice, schimburi de experienta, vizite si intalniri privind initiativele 

de dezvoltare locala si oportunitatile de implementare ale acestora. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 organizarea de campanii, dezbateri in institutiile de invatamant si institutiile publice, 

schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru; 

 organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca; 

 organizarea de cursuri de reconversie profesionala; 

 construirea unui Centru comunitar de resurse. 

 

  Obiectiv strategic: Dezvoltarea de activitati formative pentru asigurarea 

implementarii strategiei de dezvoltare locala. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, sanitar si 

social; 

 organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 
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managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si evaluare). 

 

  Obiectiv strategic: Cresterea gradului de implicare a tinerilor in viata comunitatii 

prin dezvoltarea de parteneriate si schimburi de experienta cu ONG-uri de tineret din tara si 

strainatate, active in domenii ca: social, cultural, sportiv, protectia mediului, educatie civica etc. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 

internationale active in domenii ca: social, cultural, sportiv, protectia mediului, educatie 

civica, dezvoltare comunitara. 

 

  Obiectiv strategic: Servicii sociale pentru grupurile tinta bazate pe analizarea si 

identificarea corecta a nevoilor specifice (persoane varstnice, copii aflati in dificultate, femei 

victime ale violentei domestice). 

  Programe si proiecte prioritare: 

 infiintarea serviciului public de asistenta sociala; 

 servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice; 

 infiintarea unu afterschool 

 infiintare serviciu de transport scolar. 

 

  Obiectiv strategic: Valorificarea traditiilor si obiceiurilor locale, permanentizarea 

unor sarbatori si evenimente din cadrul comunitatii si transmiterea valorilor locale. 

  Programe si proiecte prioritare: 

 stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea acestuia; 

 permanentizarea unor evenimente si sarbatori ale comunitatii; 

 programe de sterilizare a animalelor comunitare 

     Evaluarea implementarii obiectivelor 
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 Indicatori de succes ai implementarii strategiei de dezvoltare a orasului Beresti, 2021 – 

2027. 

 servicii comunitare imbunatatite; 

 km drumuri construite / modernizate; 

 sisteme de iluminat modernizat pe drumurile publice; 

 numar de drumuri publice comunale iluminate eficient; 

 timp redus de transport pentru persoane si marfuri (kilometri asfaltati); 

 numar de gospodarii deservite de retelele noi / imbunatatite de apa potabila; 

 numar de gospodarii deservite de retelele noi / imbunatatite de canalizare; 

 numar de consumatori conectati la retelele de apa potabila; 

 km de conducte de apa si canalizare construiti / modernizati; 

 numar de cladiri publice si locuinte traditionale reabilitate / modernizate; 

 numar de turisti; 

 numar de baze de agrement si de petrecerea timpului liber; 

 numar de centre sociale infiintate / reabilitate; 

 numar de unitati de invatamant reabilitate / dotate; 

 numar de unitati medicale reabilitate /echipate; 

 numar de utilizatori ai serviciilor oferite de unitatile medicale reabilitate; 

 timpul mediu de raspuns in situatii de urgenta / zone si tipuri de interventie; 

 numar persoane utilizatoare a bazelor de agrement si de petrecere a timpului liber; 

 rata de participare crescuta la procesul educational si la activitati de recreere a populatiei 

scolare in varsta de pana la 18 ani; 

 numar de utilizatori ai retelei de comunicatii la nivel local; 

 cantitate de apa epurata (metri cubi); 

 cantitate crescuta de apa uzata tratata / purificata; 
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 numar de actiuni de constientizare, mediatizare si educatie ecologica; 

 cantitate deseuri solide tratate inainte de depozitare; 

 numar de statii de colectare / depozitare / transfer realizate; 

 numar de unitati (institutii / gospodarii) care depoziteaza deseurile in mod selectiv; 

 volum crescut de deseuri reciclate / depozitate selectiv; 

 cantitate de deseuri din procesul de productie reciclate in vederea utilizarii pentru 

producerea de energie alternativa (biogaz etc.); 

 suprafete de teren amenajat pentru depozitarea deseurilor; 

 suprafete reimpadurite (hectare); 

 arii naturale administrate eficient; 

 capacitate crescuta de interventie rapida in cazul accidentelor de mediu; 

 numar de unitati de exploatare a resurselor naturale de sol si subsol care utilizeaza 

tehnologii nedegradante ale mediului; 

 numar unitati noi / modernizate de producere a energiei (electrice si termice) 

neconventionale; 

 numar de consumatori conectati la retelele noi / modernizate de energie electrica / termica; 

 numar IMM-uri care beneficiaza de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor; 

 numar de unitati de productie care atrag investitii in vederea dezvoltarii productiei; 

 numar de parteneriate public – private pentru atragerea de investitii autohtone si straine; 

 numar de agenti economici care beneficiaza de servicii de consultanta si de programe de 

instruire pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 

 numar de asociatii profesionale in care se constituie intreprinzatorii locali; 

 spirit antreprenorial crescut ca urmare a facilitatilor asigurate de autoritatile locale 

 facilitati sporite de care beneficiaza intreprinzatorii pentru dezvoltarea afacerilor; 

 activitati de productie si servicii crescute asigurate de asociatiile profesionale de 
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intreprinzatori; 

 numar de beneficiari din sistemul invatamantului profesional care isi efectueaza practica 

tehnologica in unitati de productie de profilul cautat pe piata muncii; 

 numar de absolventi ai invatamantului profesional care isi gasesc un loc de munca 

corespunzator pregatirii; 

 numar de specialisti din diverse domenii care beneficiaza de perfectionare profesionala; 

 numarul de programe de pregatire profesionala pe tematici necesare si de interes pentru 

atragerea de fonduri in comunitati; 

 servicii de formare si reconversie profesionala corespunzatoare cerintelor de pe piata 

muncii; 

 numar crescut de cadre didactice implicate in proiecte de dezvoltare; 

 numar de persoane active in asistenta sociala care participa la programe de pregatire 

profesionala; 

 numar de campanii de promovare a voluntariatului; 

 numar de programe de voluntariat in comunitate; 

 parteneriate de calitate stabilite intre organizatii neguvernamentale si autoritati locale in 

furnizarea de servicii sociale de calitate; 

 numar de persoane care beneficiaza de servicii sociale de tip integrat si 

dezinstitutionalizat; 

 numar de persoane care beneficiaza de servicii de consiliere si sprijin adaptat propriilor 

nevoi; 

 servicii de consiliere si sprijin profesionalizate, atat la nivelul autoritatilor locale, cat si al 

organizatiilor neguvernamentale. 
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6. Surse de finantare 

 
 

Prescurtari: 

 PNNR – Programul National  de Redresare si Rezilienta 2021 

Mecanismul structurează intervențiile pe șase piloni („cei șase piloni”) astfel :  

- 1. Tranziția verde;  

- 2. Transformarea digitală;  

- 3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, 

locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o 

piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice;  

- 4. Coeziune socială și teritorială;  

- 5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre altele, 

al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză;  

- 6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele. 

 

Sistemul de îngrijire de lungă durată este afectat și supus unor presiuni cauzate de 

îmbătrânirea demografică în creștere, degradarea și dotarea deficitară a infrastructurii sociale, 

creșterea alarmantă a ratei sărăciei și excluziunii sociale în rândul vârstnicilor, coroborat cu 

provocările generate de pandemia de COVID-19. Este necesară accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități asumat prin Programul de Guvernare 2020-

2024 prin diverse soluții de îngrijire. .Cheltuielile publice cu protecția socială sunt mult mai mici 

decât media UE, iar furnizorii de servicii sociale concurează pentru o finanțare publică limitată. 

Cateva drintre obiectivele prioritare privind Programul National de redresare si Rezilienta sunt 

:  

- Creșterea calității și gradului de acoperire cu servicii sociale rezidențiale în domeniul 

îngrijirii persoanelor vârstnice. o Sprijinirea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor 

adulte cu handicap și prevenirea instituționalizării acestora prin operaționalizarea rețelei de 

asistenți personali profesioniști.  

- Dezvoltarea infrastructurii de tip familial și locuințe protejate pentru persoanele 

instituționalizate.  Reforma sistemului de servicii sociale de îngrijire de lungă durată acoperitor, 

rezilient și de calitate – pentru vârstnici și copii.   
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- Reabilitarea, consolidarea (inclusiv seismică), modernizarea, extinderea sau reconstrucția și 

dotarea căminelor publice pentru persoane vârstnice care funcționează în baza standardului 

minim de calitate (clasa a III-a de calitate).  

- Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unor centre pentru persoane vârstnice, 

furnizate la nivel județean pe baza unor prototipuri de centre rezidențiale pentru vârstnici, 

inclusiv posibilitatea înființării unor unități mobile de îngrijire la domiciliu.   

 - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu handicap si prevenirea instituționalizării 

acestora prin operaționalizarea rețelei de asistenți personali profesioniști și oferirea de cursuri de 

calificare și recalificare.  Construirea de centre verzi, noi, de dimensiuni reduse – case de tip 

familial, locuințe protejate pentru persoanele instituționalizate (cu dizabilități și copii) 

- Dezvoltarea de noi standarde pentru spațiile construite și dotările instituțiilor de educație.  

Construirea de școli în zonele în care infrastructura este neadaptată actualelor realități 

demografice. 

 - Reforma procesului de eliberare a autorizărilor necesare unităților de învățământ și a 

infrastructurilor sociale aferente acestora, în sensul clarificării și simplificării procedurilor pentru 

toți operatorii publici și privați.  

- Reforma guvernanței școlare, conform programului de guvernare: profesionalizarea carierei 

de management școlar în vederea atragerii, asigurării și administrării de resurse la nivelul unității 

de învățământ preuniversitar, inclusiv prin: Problemele identificate Descrierea reformelor și 

investițiilor  

- Program național de finanțarea infrastructurii școlare, inclusiv la noile standarde privind 

construcțiile și dotările, în condiții de deplină siguranță pentru comunitățile școlare; o 

Reabilitarea, extinderea sau construcția de cămine și cantine studențești.  

-Schemă de granturi pentru școli verzi: rețea de școli „înverzite” prin modificări de 

infrastructură și achiziționarea de dotări, precum și pentru realizarea de adaptări curriculare. o 

Sprijinirea mobilității elevilor prin achiziționarea de microbuze/ autobuze verzi sau alte mijloace 

de transport adaptate provocărilor geografice ale zonei deservite.  

     -Sprijinirea inovării prin finanțarea unor tehnologii noi, digitalizarea capacității verzi, proiecte 

demonstrative cu impact în creșterea eficienței energetice și reducerea gazelor cu efect de seră. 

- Flexibilizarea și centrarea pe elev a sistemului educațional prin digitalizare.  
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- Dezvoltare digitală în domeniul educației și formării profesionale pentru o societate digitală 

și o economie verde.  

- Consolidarea rezilienței și predictibilității funcționale a sistemului de educație în era digitală. 

- Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice de a utiliza resurse educaționale 

deschise (competențe de pedagogie digitală).  

- Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin revizuirea curriculum-ului disciplinelor 

TIC. 

 - Creșterea eficienței implementării investițiilor în infrastructura de transport, prin creșterea 

capacității administrative, a guvernanței corporative (CNIR si CNAIR), coroborat cu investiții 

în dezvoltarea infrastructurii rutiere.  

Pentru mediul rural: 

Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții în mediul rural prin: 

 Reabilitare/ extindere/ modernizare/ construire de clădiri publice nZEB (care 

deservesc prestării unor servicii publice); 

 Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate – inclusiv case pasive; 

 Amenajare spații publice; 

 Realizare piste de biciclete; 

 Iluminat public digital; 

 Construire/ modernizare/ reabilitare stație transport public (rutier); 

 Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație; 

 Infrastructură sportivă (terenuri de minifotbal, handbal, baschet, volei). 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență a acordat o atenție deosebită dezvoltării și 

modernizării orașelor. Aceasta deoarece de acest capitol depinde dezvoltarea României și 

implicit creșterea standardelor de locuit și deci de viață ale populației. Din această perspectivă 

PNRR pune la dispoziția autorităților publice locale două instrumente fundamentale și anume: • 

dezvoltarea urbană prin investiții de tipul mobilitate urbană și regenerare urbană si dezvoltarea 

economică prin dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale. Numai cele două tipuri de dezvoltări 

(urbană și economică) pot duce orașele din România pe calea europeană a modernizării cerute de 

întreaga populație a României. EDUCAȚIA și SĂNĂTATEA sunt marile servicii publice cu 

impact major asupra întregii populații. De aceea primesc în PNRR atenție prioritară prin 
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investiții în infrastructură și dotarea cu echipamente. Complementar, măsurile care privesc 

investițiile în resursa umană sau în diferitele programe naționale de stimulare a unor categorii de 

activități din educație și sănătate (de la activități de tip after school până la stimulente pentru 

medici necesare în dezvoltarea competențelor profesionale) sunt prevăzute în cadrul Politicii de 

Coeziune pentru perioada de programare 2021-2027. 

 CNI – Comania Nationala de Investitii 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 2021-2027 

 Programul Operațional Transport - (POT) 2021-2027 

 FEADR –Fondul European Pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala POR - Programul 

Operational Regional 

 POSDRU –Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSM – 

Programul Operational Sectorial Mediu 

 POSDCA – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

 POS CCE- Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivitatii Economice PIP-

Programul de Interventi iPrioritare 

 

 

 PNNR – Programul National  de Redresare si Rezilienta -2021 

 Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala (FEADR) reprezinta un 

instrument de finantare creat de uniuneaEuropeana pentru a sprijini tarile member în 

implementarea Politicii Agricole Comune. 

 FEADR reprezinta ooportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc,având la baza 

pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private. 

 PNRR – Programul National de Redresare si Rezilienta 2021 

 

 Prioritati stabilite pentru viitorul FEADR 

 

 Competitivitatea agriculturii și industriei alimentare în vederea dezvoltarii sectorului de 

procesare,încurajarea agriculturii de nișa, creșterea competitivitatii agriculturii, obiective 
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care nu pot f iatinse în lipsa unei modernizari a infrastructurii rurale (drumuri, canalizare, 

infrastructura agricola,alimentare cu apa,etc.) 

 Ferma de familie cu scopul reducerii gradului defragmentarea fermelor, al facilitarii 

accesuluipe piata alfermierilor miciși mijlocii; 

 Încurajarea tinerilor fermieri:întinerirea populatiei rurale și facilitarea procesului de 

modernizare a fermelor,retehnologizarea sectorului agricol și introducerea tehnicilor 

inovative in activitatea agricola;  

 Dezvoltarea zonei montane: prioritizarea investitiilor în aceste zone și finantarea unor 

actiuni de cooperare pentru stimularea asocierii în zona montana prin actiuni de tip 

LEADER; 

 Reconversia pomicola învederea restructurarii sectorului pomicol, a înfiintarii de plantatii 

în bazine traditionale și fructificarea potentialului acestui sector în vederea încurajarii 

consumului autohton; 

 LEADER cu rol in:participarea membrilor comunitatilor rurale la procesul de dezvoltare 

localași încurajarea actiunilor inovative;încurajarea actorilor de lanivel local de a lucra 

împreuna cu reprezentantii altor comunitati din interiorul sau exteriorul tarii; stimulareaf 

ormarii de parteneriate, pregatirea și  asigurareaimplementariis trategiilor de dezvoltare 

locala în scopul dezvoltarii economice și socialea comunitatilor locale rurale. 

 

  AXE PRIORITARE  

 

AXA PRIORITARA1- Creșterea competitivitatii sectoarelor agricol și forestier 

1.1. Masuri menite sa îmbunatateasca cunoștintele și sa consolideze potentialul Uman 

Mare profesionala (training), informare și difuzare de cunoștinte -instalarea tinerilor 

fermieri 

 

 1.2.1 Modernizarea exploatatiilor agricole 

 1.2.3 Creșterea valorii adaugate a produselor agricole și forestiere 

 1.2.5 Îmbunatatirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea 

agriculturii și silviculturii 

 Spijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta 
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 Înfiintarea grupurilor de producatori 

 utilizarea de servicii de consiliere și consultanta pentru agricultori 

 

AXA PRIORITARA 2-Îmbunatatirea mediului și a spatiului rural 

 2.1.1 Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata 

 2.1.2 Sprijin pentru zone defavorizate–altele decât zona montana 

 2.1.4 Plati de Agro-mediu 

 2.2.1 Prima împadurirea terenurilor agricole 

 

AXA PRIORITARA 3-Calitatea vietii înzonele rurale și diversificarea economiei rurale 

 Masuri privind diversificarea economiei rurale 

 sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 Încurajarea activitatilor turistice 

 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunatatireaserviciilor de baza pentru economia și 

populatia rurala și punerea în valoare a moștenirii rurale 

 

AXAPRIORITARA 4-LEADER 

 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 

 Creșterea competitivitatii sectoarelor agricol și forestier 

 Îmbunatatirea mediulu iși spatiului urban 

 caliitateavietii și diversificarea economiei urbane 

4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare 

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala,dobândirea de competente și animarea 

teritoriului 

 

Masuri de investitii în sectorul agricol, în întreprinderi locale și în spatial local 

 

Submasura”Modernizareferme”investitii în ferme precum dotarea cu utilaje și 

echipamente performante în raport cu structura Agricola actuala,precum și investitiile 

pentru modernizarea fermelor. 
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 Beneficiari 

 fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate; 

 grupuri de producatori și cooperative, care deservesc interesele membrilor; 

 institutele și statiunile de cercetare-dezvoltare. 

 

Submasura”Prelucrarea și comercializarea produselor agricole din AnexaI la Tratat”–

investitii în cadrul unitatilor de procesare,inclusive tehnologii pentru dezvoltarea de noi 

produse și procese,alte tehnologii 

 

 Beneficiari 

 întreprinderi; 

 grupuri de producatori și cooperative 

 

Submasura”Infrastructura de adaptarea agriculturii și silviculturii”(drumuri de acces la 

exploatatiile agricole și forestiere,instalatii/infrastructura de irigatii) 

 

 Beneficiari 

-      Agricol-unitatiadministrativteritorialeși/sau asociatii ale acestora. 

      -     Silvic-proprietaridepadureși/sauasociatiileacestora; 

 Unitati Administrativ teritoriale și/sau asociatii ale acestora,proprietary de padure; 

 Administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului. 

 Irigatii 

 organizatii/federatiialeproprietarilor/detinatorilordeterenuri agricole constituite în 

conformitate cu legislatia în vigoare.  

 

Submasura”Instalare tineri fermieri”sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri 

 

 Beneficiari 
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 Tineri fermieri având pâna la 40 de ani la momentul depunerii solicitarii de finantare(în 

conformitate cudefinitia prevazuta la art.2din Regulamentului(UE)nr.1305/2013). 

 

Submasura”Sprijin pentru ferme mici”sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri 

 

 Beneficiari 

 Fermieri care detin în proprietate și/sau folosinta o exploatatie Agricola încadrata în 

categoria de ferma mica . 

 

Submasura” Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole în zone rurale”-activitati 

productive non-agricole, servicii și activitati meșteșugarești, în spatial rural 

 

 Beneficiari întreprinderi nou înfiintate: 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îșidiversifica activitatea,prin 

înfiintarea uneinoi întreprinderi; 

 micro-întreprinderișiîntreprinderimici nou înfiintate. 

 

Submasura„Investitiiîn crearea și dezvoltarea de activitati neagricole”-activitati 

productive non-agricole,servicii și activitati meșteșugarești,turism rural și producere de 

biocombustibili dinbiomasa, înspatiul rural 

 

Beneficiari întreprinderi non agricole existente 

 micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente,care-și desfașoara activitatea în spatiul 

rural;  

 fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifica activitatea de baza prin 

înfiintarea sau dezvoltarea unei activitatinon-agricole în cadrul unei întreprinderi deja 

existente. 

 

Submasura Servicii de baza și reînnoirea satelor în zonele rurale investitii de dezvoltarea 

infrastructurii localede drumuri ,apa/ apa uzata, infrastructura sociala și 

educationala,investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural . 
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 Beneficiari 

 comunele și asociatiile acestora; 

 unitati de cult (așezaminte monahale). 

 

Masuri de mediu și clima: 

 Împadurirea și crearea de suprafete împadurite și perdele forestiere Agromediu și clima 

 Agricultura ecologica 

 Delimitarea zonelor care se confrunta cu constrângeri natural sau cu alte constrângeri  

specifice 

 

Masuri suport: 

 Transfer de cunoștinte și actiuni de informare Servicii de consiliere 

 Cooperare (pentru activarea grupurilor operationale pentru inovare )Gestionarea riscurilor 

(fondul mutual) 

 

IV LEADER 

 

 Beneficiari 

 Grupurile de Actiune Locala Propuneri masuri clasice :Tineri fermieri; 

 Procesarea produselor agricole; 

 Sprijin pentru crearea  și dezvoltarea de activitati în domeniul non-agricol pentru micro-

întreprinderi, inclusive încurajarea activitatilor turistice;  

 Infrastructura de baza locala (drumuri, apa/apa uzata), inclusiv infrastructura educationala 

și sociala, protejarea patrimoniului cultural; 

 Formare profesionala; Ferma mica. 

 Propuneri masuri inovative: 

 Eficienta energetica și resurse regenerabile;IT&C; 

 Patrimoniu material și imaterial;Grupuri de producatori. 

 Masuri în analiza: 
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 Scheme de calitate; 

 Masura dedicata grupurilor vulnerabile, inclusive populati aroma; 

 Piete pentru produse locale agro-alimentare. 

 

 FonduriStructurale 

 

 Programul Operational Regional - POR 

 

 Obiectivul general al POR Regional consta în sprijinirea unei dezvoltari economice, 

sociale, echilibrate teritorial și durabilea Regiunilor României, corespunzator nevoilor lor 

și resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creștere, prin 

îmbunatatirea conditiilor infrastructurale și ale mediului de afaceri pentru a face din 

regiunile României,în special cele ramase în urma,locuri mai atractive pentru a locui, a le 

vizita, a investiși a munci. 

 

POR finanteaza: 

 

 reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport,educationala,de sanatate; 

 dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri,etc); 

 reabilitarea siturilor industriale neutilizate și pregatirea acestora pentru noi activitati și 

sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice și a initiativelor antreprenoriale din domeniu, 

sprijinirea dezvoltarii orașelor cu potential de creștere economica. 

 

Posibilitati de finantare pentru ONG-uri 

Aproximativ 80 % din sursele de finanțare UE pentru ONG-uri sunt gestionate chiar de către 

statele membre. Fiecare țară oferă informații detaliate privind finanțarea și procedura de 

depunere a cererilor pe site-urile autorităților de management. Restul surselor sunt gestionate de 

către Comisie sau de alte organisme ale UE. 

Incluziune socială, egalitate de gen și egalitate de șanse 
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ONG-urile care activează în aceste domenii pot beneficia de sprijin de la Fondul social european 

(FSE). Fondurile sunt gestionate de autoritățile de management din regiunea sau țara UE în care 

se află ONG-ul. 

Cultură, audiovizual și mass-media 

Programul Europa Creativă sprijină inițiativele din sectorul audiovizual, cultural și creativ. 

Programul cuprinde două subprograme: Cultură și MEDIA. 

Oportunitățile de finanțare din subprogramul Cultură acoperă o gamă vastă de inițiative (proiecte 

de cooperare, traducere literară, rețele și platforme), în timp ce subprogramul MEDIA acordă 

sprijin financiar pentru a ajuta sectorul cinematografic și audiovizual al UE să se dezvolte, să își 

distribuie și să își promoveze lucrările. Subprogramul finanțează, de asemenea, stagii de formare 

și activități de dezvoltare a industriei cinematografice. 

Programul „Europa creativă” este gestionat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual 

și Cultură (EACEA). 

Spiritul civic și sentimentul de apartenență 

Programul „Europa pentru cetățeni” are două obiective principale: pe de o parte, să ajute publicul 

să înțeleagă mai bine Uniunea Europeană, istoria și diversitatea acesteia și, pe de alta, să 

promoveze sentimentul de apartenență la Europa și să amelioreze condițiile pentru participarea 

civică și democratică peste tot în UE. Și acest program este gestionat de EACEA. 

Cercetare și inovare 

Subprogramul „Provocări societale”, o componentă a programului pentru cercetare și inovare 

Orizont 2020, oferă finanțare pentru proiecte din domenii precum sănătatea, schimbările 

demografice, securitatea alimentară, agricultură și silvicultură durabilă, cercetarea mediului 

marin, maritim și fluvial etc. Acesta este gestionat de Agenția Executivă pentru Întreprinderi 

Mici și Mijlocii (EASME). 

 

ONG-urile pot solicita granturi pentru proiecte și în cadrul altor două componente ale 

programului Orizont 2020, „Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate” și „Energie 
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sigură, curată și eficientă”, care sunt gestionate de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele 

(INEA). 

Dezvoltare și ajutor umanitar 

ONG-urile pot obține finanțare în cadrul majorității programelor tematice sau regionale 

gestionate de Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare (DEVCO).  

De asemenea, ele ar putea beneficia de finanțare pentru activități de ajutor umanitar și protecție 

civilă prin intermediul Direcției Generale Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO) din cadrul 

Comisiei. 

Transporturi, energie și TIC 

Unele dintre domeniile de finanțare ale Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) sunt 

deschise și ONG-urilor. MIE este gestionat de INEA, Agenția Executivă pentru Inovare și 

Rețele. 

CONCLUZII 

 

In vederea constituirii prezentei strategii s-a tinut cont de  de rezultatele chestionarului adresat 

locuitorilor din orasul Beresti (37 intrebari ), chestionar atasat prezentei strategii. În vederea 

elaborării „Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Oraşului Beresti pentru perioada 2021-

2027”, punctele de vedere prin completarea chestionarului sunt importante şi se vor regăsi în 

forma finală a strategiei. Pentru o mai bună înțelegere a nevoilor locale și caracteristicilor 

teritoriului, studiul se bazează pe un proces de consultare a comunității locale, în cadrul căruia se 

desfășoară sondaje privind opiniile cetățenilor din Orasul Beresti referitoare la măsurile cele mai 

importante pentru dezvoltarea orasului. 

Răspunsurile furnizate prin aceste chestionare vor fi luate în considerare la elaborarea 

direcțiilor și proiectelor strategice, pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării 

Orasului Beresti, urmărind :  educatia , factorii implicati in dezvoltarea orasului (Autoritatile 

Publice Locale), dezvoltarea economica a orasului, problemele existente la nivelul orasului, 

activitile necesare in dezvoltarea persoanelor tinere. 
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Rezultatele obținute prin intermediul acestui chestionar arată că cele mai importante necesități 

sunt predominant legate de infrastructura rutieră, urmate de dezvoltarea planului  de învățământ, 

si nivelul de trai al populatiei. 

Pentru dezvoltarea orasului este necesară creionarea, realizarea și promovarea unei viziuni 

strategice despre viitor. Lipsa viziunii și a planificării strategice a dezvoltării duce la o activitate 

administrativă cu randament scăzut, cu mari risipe de resurse materiale și umane. Procesul de 

planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a orasului Beresti pe o 

perioadă relativ îndelungată, de 6 ani, în concordanță cu realitățile și posibilitățile umane, 

materiale, culturale și simbolice specifice Unității Administrativ Teritoriale Oras Beresti.  

Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategică au fost implicarea 

comunităţii și a tuturor factorilor decidenți, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 

demersului. Pentru reușită, scopurile și obiectivele planificate strategic trebuie însoţite de 

promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate 

nivelurile, capabil să identifice şi să maximizeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii 

locale. 

Realizarea acestui document strategic permite comunității din orasul Beresti  identificarea 

și validarea unor priorităţi viitoare de acțiune, acestea fiind alese în funcție de resursele existente  

și de voința generală a locuitorilor din orasul Beresti. În tot acest proces care va urma, Strategia 

va servi ca punct de referință pentru o dezvoltare durabilă si armonioasă a orasului. 

Implementarea Strategiei se va realiza prin scrierea de proiecte, atât de către autoritatea locală 

cât și de oricare membru al comunităţii care dorește să contribuie la dezvoltarea comunitară în 

special societatea civilă și mediul privat. În vederea implementării cu succes a acestui document 

strategic este necesară o implicare a tuturor factorilor reprezentativi din Orasul Beresti, precum și 

o bună colaborare între administraţia locală si cetăţeni. Evaluarea Strategiei, a gradului de 

implementare a obiectivelor, se va face periodic, într-o manieră stabilită la nivelul comunităţii. În 

vederea implementării cu succes a acestui document strategic, echipa de elaborare a Strategiei 

supune atenției următoarele aspecte:  

 Strategia de Dezvoltare locală este un document al întregii comunităţii, nu este a unei 

persoane sau instituții, a unui partid sau organizații de orice fel.  
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 Societatea civilă  trebuie să se implice în decizia cum va arăta comunitatea în care vor să 

trăiască și tot ei sunt cei care vor putea controla punerea în fapt a acestor decizii.  

 Din punct de vedere politic  strategia trebuie asumată de către Consiliul Local care va 

stabili o ordine a priorităţilor și prin bugetul existent le va finanța și cofinanța.  

 Consiliul Local este cel care poate modifica această strategie imediat sau mai târziu, în 

funcție de dezvoltări ulterioare ale situației sociale, politice și economice.           

Administratia  locală va avea o sarcină importantă în urmărirea implementării strategiei de 

dezvoltare. Totodată, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase, administrația locală va 

utiliza prezenta strategie care va avea ca rezultat prosperitatea zonei de impact în toate domeniile 

de dezvoltare posibile. 

 


