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1. INTRODUCERE
1.1. Date generale
Satul a fost înființat pe moșia Sfintei Mănăstiri Cozia de pe râul Cotmeana în anul 1857 de
către arendașii moșiei „Bratcovul” și apoi arendași ai moșiei Mănăstirii Cozia, frații Nicolaie și
Vasile Toncescu din București. Înainte de a se arenda aceasta moșie fraților Toncescu, mănăstirea
a avut ca îngrijitor al moșiei pe Paraschiv Țiganul. Moșia având suprafață mare, arendașii au căutat
muncitori de pământ și în satele vecine Bratcovului ca: Mihăești, Radomirești sau Măgureni.
Mai târziu, satul Seaca a mai primit și numele de „Îmbelciugata” din cauză că apa
Călmățuiului a înconjurat partea de sat locuită de oameni veniți din Mihăești, închizând-o în formă
de belciug .
Păduri pe moșia satului nu există, fiind defrișate pentru a face loc terenului de cultură, cu
care au fost împroprietăriți locuitorii satului și cei din comunele vecine. Ape în sat în afara de
pârâul Călmățui nu sunt. Dealuri nu sunt căci satul este așezat în regiune de șes.

1.2. Încadrarea în regiune, în cadrul țării, în sistemul urban național și regional.
Comuna Seaca este așezată în partea de est a județului Olt la o distanță de 75km față de
reședința de județ - Slatina.
 Populație: 2.061 de locuitori
 Suprafață: 40,11 km²
Comuna Seaca este străbătută de DJ 679 de la Sud la Nord și face legătură între comuna
Seaca și comuna Văleni.
Comuna Seaca se învecinează cu următoarele comune :
- la EST comuna Stejaru, județul Teleorman
- la VEST comuna Stoicănești și comuna Radomirești
- la NORD comuna Văleni
- la SUD comuna Mihăești

2. CARACTERIZARE GENERALĂ UAT ÎN
IMPLEMENTA STRATEGIA DE DEZVOLTARE
2.1. Delimitarea spațială a UAT

CARE

SE

VA

În regiunea șeasă a județului Olt, la 4 km Nord de șoseaua națională Craiova – București,
la 22 km depărtare de orașul Roșiori de Vede, la 40 km depărtare de orașul întemeiat de Caracalla,
împărat al romanilor, – Caracal – la 56 km depărtare de capitala județului, Slatina, se află satul
Seaca, ce singur formează comuna cu același nume.

2.2. Caracteristici geografice (forme de relief, rețea hidrografică, etc)
Evoluția în timp a comunei corespunde în linii mari evoluției întregii Câmpii Române.
Teritoriul comunei Seaca este prin excelență o zonă de câmpie larga și netedă cu altitudini ce nu
depășesc 50 – 60 m, cu vai meandrate și cu terase de obicei asimetrice, acestea fiind așezate între
râurile Olt și Vedea. Depozitele de terasă se găsesc la aproape 100m altitudine și la 46m altitudine
relativă față de nivelul mării.

4

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEACA, JUDEŢUL OLT
PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 - 2027

Clima
Climatul este temperat-continental și se caracterizează prin veri călduroase și ierni
răcoroase. Predomină vânturile de est și vest, temperaturile maxime absolute depășesc 40grade C,
iar temperaturile medii anuale variază în jurul a 10- 11 grade C. Precipitațiile atmosferice au valori
cuprinse în jurul lui 550 mm. Frecvența anilor secetoși este foarte mare, de peste 40%. Perioadele
de secetă mai frecvente sunt de 10 – 14 zile în lunile mai - iulie și în jur de 30 de zile la începutul
primăverii și mai ales la începutul toamnei. În general iernile sunt bogate în zăpadă, care adesea
este viscolită.
Temperatura maximă înregistrată pe teritoriul comunei Seaca a fost de 42℃ în luna august
a anului 2000. În perioada verii se întâlnesc fenomene de căderi de grindină care pot cauza pagube
culturilor și gospodăriilor populației.
Vanturile care caracterizează clima sunt:
-Crivățul, care iarna aduce viscol și zăpadă, primăvara ploaie și vara secetă (iarna bate din
est și nord-est).
-Austrul , un vânt secetos din perioada verii și bate dinspre S-V și V.
Viteza vântului medie este de 5m/s. Regimul eolian influențează direct pierderile de apă
prin evacuare accentuând deficitul de umiditate din sol.
Iarna se caracterizează prin frecvența valorilor sub 0℃ ale temperaturii aerului și prin
prezența stratului de zăpadă, variabil în timp și spațiu.
Numărul mediu al zilelor de strat de zăpadă nu depășește 50 zile pe an, iar grosimea medie
a stratului de zăpadă variază între 10-20 cm. Fenomenul caracteristic al iernilor este viscolul, care
are loc de obicei sub influența Crivățului. Minimele anuale depășesc -300℃ și ele indică geruri
uscate.
Primăvara se evidențiază mai ales prin ridicarea temperaturii, la peste 4-5℃ în luna martie,
ajungând în luna mai la 16-20℃. Se evidențiază și prin cantitățile de precipitații care depășesc în
această lună 500 sau chiar 600mm. Toamna se caracterizează în general prin scăderea temperaturii
cu 3 – 4℃ în luna septembrie (în raport cu luna august), iar fluvial se înscrie fie prin scăderi când
sunt secete, fie prin ridicări la 500-600m când ploile de toamna încep mai devreme.

Solul
Solurile sunt variate ca geneza: nisipoase și argiloase pe luncă și cernoziomice în câmpia
Boianului.
Acestea au o fertilitate ridicată, ceea ce permite practicarea pe scară largă a agriculturii,
predominant fiind caracterul cerealier și cel al producției vegetale.

Rețeaua hidrografică
Comuna Seaca este străbătură de pârâul Călmățuiul Sec, pârâu ce străbate Seaca de la Nord
la Sud pe o lungime de 8 km, având o lățime de 12 m. Suprafață albiei este de 9.6 ha, iar pârâul
este îndiguit pe o lungime de 4.9 km. Teritoriul comunei Seaca mai este străbătut și de pârâul
Valea Știucii ce străbate teritoriul comunei pe o suprafață de 2.5 km și având o lățime de 3 m.
Suprafață albiei este de 0.9 ha. La inundațiile din 2005 barajul a fost deversat, iar DAM a fost
avariat. La inundațiile din 2014 (19-20.04.2014 ) s-a produs o eroziune pe partea dreapta a DAM.
În comuna Seaca există o lucrare cu rol de apărare împotrivă inundațiilor – regularizare
pârâu Călmățui Sec ( cod cadastral IV.01.31.02 ) cu o lungime de 7 km. Anul punerii în funcțiune
1980. Deținător A.B.A. Argeș-Vedea. Pânza de apă freatică se află la adâncimi mai mari de 20 m.
5

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEACA, JUDEŢUL OLT
PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 - 2027
Conform legislației în vigoare se instituie o zonă de protecție de 1 km în amonte și 2 km în
aval față de lucrările realizate pe cursul de apa. De asemenea este interzisa exploatarea agregatelor
minerale din albia majora sau terase fără avizul deținătorului construcției hidrotehnice.
Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă,
cuvetelor lacurilor, bălților, prin exploatări organizate se acordă de autoritatea de gospodărire a
apelor numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii, pe
baza unui studiu tehnic zonal privind influența exploatării asupra cursurilor de apă și pe baza
avizului și autorizației de gospodărire a apelor, cu avizul deținătorilor de lucrări hidrotehnice în
albie din zonă.

Flora și fauna
Vegetația și fauna sunt caracterizate printr-o varietate de specii. Pe teritoriul comunei există
următoarele specii din fauna sălbatică: Iepure, Vulpe, Viezure, Jder de copac, Dihor, Nevăstuică,
Bizam, Șacal, Speciile de păsări de interes vânătoresc sunt: Fazanul, Potârnichea, Prepelița, Gâsca,
etc.
Speciile din flora sălbatică sunt: mânătărci, gălbiori, măceșe, păducel, tei, sunătoare, coada
șoricelului, urzica, menta și mușețelul.

Resurse
Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii
(terenuri arabile, pășuni, păduri, produse animaliere și vegetale).
Suprafața mare ocupată de terenurile agricole arată că în comuna Seaca, rolul principal îl
are deocamdată cultura de cereale. Dintre cereale cea mai mare suprafață o deține grâul.

Riscuri naturale
Riscurile naturale identificate ca fiind întâlnite pe raza comunei Seaca sunt următoarele:
cutremure, inundații și alunecări de teren.

Cutremure
Din punct de vedere al riscurilor seismice, comuna Seaca poate fi afectată de undele
telurice de tip transversal (P) și de tip vertical (S) produse de cutremurele de pământ de natură
tectonică cu epicentrul în Munții Vrancea . Intensitatea cutremurelor poate ajunge până la 6,5 –
7,3 grade pe scara Richter, ceea ce implică un risc mediu spre ridicat de distrugere și avariere a
obiectivelor industriale și civile, cât și a rețelelor de electricitate.
În ultimele decenii, cele mai importante evenimente seismice s-au produs la 04.03.1977 (7
grade Richter), 31.08.1986 (5,9 grade Richter) și 18.11.2004 (5,3 grade Richter) care au fost
resimțite la locuitori de la casă de pe întreg teritoriul comunei Seaca, dar nu au fost înregistrate
victime sau pagube materiale majore.

Inundații
Comuna Seaca face parte din bazinul hidrografic Vedea. Teritoriul comunei este afectat de
inundații produse de Călmățuiul Sec, pârâurile locale și scurgerile de pe versanți.
Inundațiile ca urmare a revărsării râurilor, ploilor torențiale, deszăpezirii bruște se
manifestă în zonele neamenajate ale afluenților cursurilor de apa și ale torenților, albiile minore
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neavând capacitate pentru debite mari. La acestea se adaugă podurile și podețele subdimensionate
care determină blocarea cursurilor de apă, depunerile pe maluri a deșeurilor etc.

Alunecări de teren
Comuna Seaca, conform legii 575/2001 nu face parte din localitățile afectate de hazarduri
naturale din categoria alunecărilor de teren.

2.3. Caracteristici demografice
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Seaca se ridică la 2.061 de
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.340 de
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,94%). Pentru 2,86% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(96,56%). Pentru 2,86% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Componența etnică a comunei
Seaca, județul Olt

Componența confensională a
comunei Seaca, județul Olt

Români (96,55%)

Necunoscută (2,86%)

Ortodocși (96,94%)

Necunoscută (2,86%)

Altă etnie (0,58%)

Altă religie (0,19%)

Populația ocupată (Categoriile principale):
TOTAL
SALARIAȚI

AGRICOL

INDUSTRIE

COMERȚ

TRANSP.
TELECOM.

ADM.
FIN.

ADMINISTRA
TIV

ÎNVĂȚĂMÂN
T

SĂNĂTATE

ALTE
ACTIV.

161

48

16

26

2

2

21

24

5

17
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2.4. Infrastructura de: transport, utilități (alimentare cu apă, canalizare,
epurare, alimentare cu gaze, producere/distribuție energie electrică,
telecomunicații)
Infrastructura de transport
În cadrul comunei Seaca este amenajat drumul județean DJ679, care asigură legătura
localității cu comunele Mihăești și Văleni. DJ679 străbate satul Seaca de la Sud la Nord.
Principalele disfuncționalități ale rețelei de căi rutiere ce traversează comuna Seaca sunt:
- DJ679 nu corespunde cerințelor traficului actual, are o capacitate portantă scăzută a structurii, cu
o stare avansată de degradare.
- un trafic în interiorul localității îngreunat, ce duce la creșterea duratei de deplasare, fiind și un
factor de poluare fonică și cu noxe a comunei.
- rețeaua de drumuri comunale degradată
- drumuri comunale din pământ în procent mare.
Pe teritoriul comunei sunt următoarele străzi: Șoseaua Mare, Brânzărie, Tudor Albu, Satul
Nou, Morii, Gura Văii, Florilor, Trandafirilor, Viilor, Veseliei, Șoseaua Primăriei, Sergent
Bădulescu, Zambilei, Săulești, Tabaci, Bisericii, Dudului, Liliacului, Lacul Tabaci, Dealul Morii,
Ilie Bolboașă, Petculești, Speranței, Văii, Soldat Ion Preda, Zorilor, Salcâmului, Mărului, Mihai
Pantilie, Socului, Macului, Școlii, Libertății, Gării, Înfundătura Șotânga, Câmpului.

Infrastructura de utilități
Comuna Seaca dispune de o serie de rețele și echipamente tehnico-edilitare caracterizate
printr-un grad de acoperire a teritoriului.
 Electricitate – Comuna Seaca este electrificată integral, gospodăriile populației fiind
alimentate cu energie electrică de la rețeaua existentă. În comuna Seaca, funcționează 5
posturi de transformare. Rețeaua de alimentare cu energie electrică, în unele zone ale
comunei, nu are o capacitate corespunzătoare pentru deservirea populației la parametrii
normali.
 Gaz – În comuna Seaca nu există distribuții de gaze naturale, locuitorii comunei folosesc
pentru încălzire și prepararea apei calde menajere sistemele locale cu sobe pe combustibil
solid (lemne și cărbuni) sau sisteme centralizate pe combustibil solid (lemne, cărbuni,
peleți), combustibil lichid ușor (CLU) și, într-o mica măsură, gaz petrolier lichefiat (GPL).
În prezent există tendința ca, la noile clădiri, să se monteze instalații de încălzire centrală
cu cazane funcționând pe unul dintre aceste tipuri de combustibil. În ceea ce privește
utilizarea combustibilului solid, aceasta se poate face, ca și până acum, în sobe clasice de
teracotă cu acumulare de căldură, precum și în alte surse de energie termică, unele dintre
ele fiind cazanele care funcționează pe principiul gazeificării lemnului.
 Canalizare – Există o mică porțiune din comună unde există rețea de canalizare, aceasta
datează din timpul regimului comunist și nu este funcțională. Nu există o rețea de
canalizare funcțională în comună, toate gospodăriile cetățenilor dispunând de "haznale"
prevăzute cu puțuri absorbante. Întrucât pânza freatică este situată la adâncime mare, nu se
pune problema infestării pânzei freatice din haznale. Acest pericol nu este însă eliminat în
totalitate, existând probabilitatea infestării în anumite zone a pânzei freatice. Întrucât
momentan nu există fonduri pentru realizarea unei rețele de canalizare unitare, cu stație
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proprie de epurare, în etapa actuală s-a dispus ca toate locuințele noi să-și construiască fose
septice vidanjabile din beton armat, urmând ca și la construcțiile mai vechi să se execute
această lucrare, în primul rând în zonele în care există posibilitatea poluării pânzei freatice
din haznale. Totuși, pentru reducerea impactului asupra calității factorilor de mediu datorat
deficiențelor în cadrul sistemului de colectare a apelor uzate menajere la nivelul de județ
posibilitatea canalizării centralizate cu stație de epurare a fost discutată la nivel de comună,
și pentru începerea demersurilor necesare obținerii de fonduri.
 Alimentare cu apă – În prezent, alimentarea cu apă a comunei se realizează din puțuri
individuale, care captează apa din pânza freatică de mică adâncime. În urma mai multor
probe recoltate din satele componente ale comunei și analizate în cadrul Laboratorului
Ministerului Sănătății, s-a constatat că toată apa provenită din primul strat de apă freatică
este infestat cu nitrați și nitriți, fiind un pericol pentru sănătatea populației. La fel ca și în
alte zone rurale ale României, acest lucru a fost posibil datorită chimizării în exces și de
mult timp a marilor suprafețe agricole, pentru sporirea producției de cereale sau alte plante
industriale. Posibilitatea de "alimentare cu apă centralizată din sursă proprie" a comunei a
fost studiată, dar este imperios necesară, în acest sens Consiliul Local și Primăria solicitând
ajutorul factorilor de decizie pentru alocarea fondurilor necesare realizării investiției.
Discuții la nivel local s-au purtat, și în urma lor s-a hotărât, să se întreprindă demersurile
necesare alimentarii centralizate cu apă de mare adâncime. Micii agenți economici nu au
nevoie de un debit mare de apă pentru desfășurarea activității, alimentarea acestora cu apă
făcându-se tot din puțuri individuale. Prin folosirea apei din puțuri individuale, există
pericolul ca sănătatea populației să aibă de suferit.
 Gospodărirea apelor – Comuna Seaca este străbătură de pârâul Călmățuiul Sec, pârâu ce
străbate Seaca de la Nord la Sud pe o lungime de 8 km, având o lățime de 12 m. Suprafață
albiei este de 9.6 ha, iar părăul este îndiguit pe o lungime de 4.9 km. Teritoriul comunei
Seaca mai este străbătut și de pârâul Valea Știucii ce străbate teritoriul comunei pe o
suprafață de 2.5 km și având o lățime de 3 m. Suprafață albiei este de 0.9 ha.
 Telefonie fixă – comuna este conectată la rețeaua de telefonie fixa ROMTELECOM.
 TV – 80% din locuitorii comunei Seaca sunt racordați la rețele de distribuție televiziune.
 Internet – 10% din gospodării dispun de acces la internet.
 Telefonie mobilă – pe raza comunei sunt active rețelele de telefonie mobilă națională.
Parțial, Romtelecom a montat și instalație de fibră optică.

2.5. Infrastructura de afaceri și de cercetare
Ocupația principală este agricultura, cultivarea pământului și creșterea animalelor. În
comună își desfășoară activitatea doua societăți agricole, cinci societăți comerciale și mai multe
asociații familiale și persoane fizice cu activități de comerț, prestări servicii și alte activități.
După decembrie 1989, în agricultura comunei Seaca au avut loc importante mutații
reflectate în structura pe categorii de unități, precum și în destinația și modul de valorificare a
producției.
Desfășurarea procesului de privatizare în baza aplicării Legii nr. 18/1991 a schimbat în
esență structura proprietarii funciare în cadrul comunei, preponderența devenind proprietatea
privată asupra pământului. Ca organizare, în localitate se disting trei forme principale de
exploatații agricole: familiale simple, care reprezintă mica proprietate , exploatații agricole
9
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organizate asociativ, ce funcționează ca societăți agricole cu personalitate juridică, dar fără
caracter comercial.
Producția vegetală obținută în ultimi ani a fost influențată pe de o parte de micșorarea
suprafețelor la majoritatea culturilor, iar pe de altă parte de acțiunea mai puțin favorabilă a
factorilor climatici, reducerea considerabilă a fertilizării, climatizării și irigării culturilor.
Autonomia unităților și societăților agricole private în stabilirea structurii suprafețelor
cultivate a condus la unele mutații - creșterea mai accentuată a sectorului suprafețelor cultivate cu
floarea-soarelui, grâu, porumb, concomitent cu scăderea suprafețelor cultivate cu secară, orz și
orzoaică, comparativ cu anul 1989.

Agricultura
Condițiile geografice și climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii
să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor și creșterea
animalelor.
Comuna Seaca dispune de următorul potențial:

Situația suprafețelor de teren agricol în comuna Seaca, județul Olt
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Legumicultura – este o ramură puțin dezvoltată în comună, aceasta datorită existenței
în cea mai mare parte a luncii zvântate, în care se practică mai mult cultura cerealelor. Altă cultură
care s-ar putea introduce și de unde s-ar obține producții mari este cultura cartofului timpuriu.
Cultura platelor furajere – principalele plante furajere cultivate sunt: lucerna, trifoiul, sfecla
furajeră, porumbul pentru masă verde, sorgul, dovlecei și rapița furajeră.

Viticultura – a luat o mare răspândire în comună, sector în plină dezvoltare în prezent și
în anii viitori. Această dezvoltare se datorează condițiilor climatice și orientării versanților, care
favorizează această cultură. Producțiile la ha sunt de 7000 kg. Dintre soiurile care se cultivă
amintim: Feteasca albă, Riesling, Cabernet, Afuz-ali etc.
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Zootehnia este o ramură de bază a agriculturii, fiind în plină dezvoltare. O condiție
esențială pentru dezvoltarea zootehniei o constituie asigurarea bazei furajere.
Economic
Funcția economică agricolă se materializează în comună prin producția agricolă vegetală
și producția animalieră, în condițiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a acestor produse,
acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populației locale, și mai puțin
pentru valorificări pe piața liberă.
Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodăriile țărănești, practicate pe loturi mici de teren,
constituie impedimente privind ridicarea producției agricole și animaliere din cadrul comunei.
Mica industrie este reprezentată în comună de către societăți comerciale care desfășoară
activități cum ar fi zootehnie, agricultura, morărit și panificație, comercianți precum și asociații
agricole.

2.6. Sănătate și servicii sociale
Infrastructura de sănătate a comunei Seaca, județul Olt se compune din existența unei
unități medicale umane (Cabinet Medical Individual – Medicina Familiei) și un dispensar veterinar
care asigură consultanța și medicamentația necesară sănătății umane și veterinare.

2.7. Învățământ
În comuna Seaca funcționează o școală cu clasele I-VIII și două grădinițe. Modernizarea
și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ face parte din portofoliul de proiecte al
perioadei planificate în această lucrare.
Colectivul școlii din comuna Seaca este format din 173 elevi, 94 preșcolari și 16 cadre
didactice.
Pe lângă acestea, comuna dispune de o bibliotecă comunală și de un cămin cultural.
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Școala cu clasele I-VIII din comuna Seaca, județul Olt
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Grădinița de copii din comuna Seaca, județul Olt
13
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Cultura
Pe teritoriul comunei Seaca funcționează un cămin cultural. Spiritualitatea creștin-ortodoxă
este reprezentată printr-o biserică (Parohia ”Frumoasa”) care a împrumutat unele elemente din
cultul ortodox și din folclorul tracic al înaintașilor noștri reușind să se deosebească în linii mari și
să creeze astfel stilul local original.

Căminul Cultural din comuna Seaca, județul Olt
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Alte instituții importante din comuna Seaca:
 Primăria;
 Poliția

Primăria comunei Seaca, județul Olt
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2.8. Resursele umane și piața muncii
Datorita potențialului de afaceri de care dispune localitatea, pe raza comunei se afla o serie
de unități economice cu profil de activitate diversificat ceea ce denotă preocuparea cetățenilor
pentru creșterea permanenta a veniturilor, respectiv, îmbunătățirea condițiilor de trai. Gama
activităților este variată, aici întâlnim agenți economici cu obiecte de activitate diverse: de la
activități de producție și servicii agricole, de transport, prestări servicii, comerț sau de mică
industrie.
La nivelul comunei Seaca, sunt angajate un număr de 161 persoane.
TOTAL
SALARIAȚI

AGRICOL

INDUSTRIE

COMERȚ

TRANSP.
TELECOM.

ADM.
FIN.

ADMINISTRA
TIV

ÎNVĂȚĂMÂN
T

SĂNĂTATE

ALTE
ACTIV.

161

48

16

26

2

2

21

24

5
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2.9. Condiții de mediu
Problemele importante ce privesc mediul, în cazul de față, apar în primul rând din
activitatea de bază – agricultura.
Administrația publică locală trebuie să fie receptivă la problemele create de poluarea în
agricultură, care îmbracă diverse forme și trebuie să adopte măsuri locale în spiritual și litera legii
pentru îndepărtarea și eliminarea factorilor poluanți, deoarece aceste forme de poluare au efecte
grave, ele resimțindu-se atât direct pe plan local cât și indirect, prin produsele respective ce pot
deveni improprii consumului.
Rețeaua de ape de suprafață este monitorizată de către direcțiile teritoriale ale
Administrației Naționale „Apele Române”. Pentru caracterizarea și încadrarea în categorii de
calitate a râurilor se utilizează indicatori de tipul regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, poluanți
toxici specifici de origine naturală, indicatori chimici relevanți.
Apele subterane din județul Olt prezintă variații ale nivelului piezometric de scurtă durată
influențat de regimul apelor de suprafață, irigații, canale etc. și se constată o depășire a indicatorilor
monitorizați.
Poluarea freaticului este un fenomen aproape ireversibil și, ca atare, depoluarea acestui tip
de apă este extrem de anevoioasă, cu consecințe grave asupra folosirii la alimentarea cu apă în
scopuri potabile.
În funcție de factorii care produc poluarea apei subterane, se constată mai multe categorii
de poluare:
• poluarea cu azotați și fosfați, a creat o poluare difuză a acviferelor freatice și care se simte
diferențiat, existând zone unde acviferul este intens poluat (zonele de luncă ale râurilor);
• poluarea chimică și bacteriologică produsă de numeroasele depozite menajere atât din mediul
rural, cât și cel din mediul urban;
Starea de calitate a solului este marcată de intervențiile defavorabile și practicile agricole
neadaptate la condițiile de mediu, prin folosirea lui ca suport de depozitare a unei game foarte mari
de deșeuri, cât și prin acumularea de produse toxice care provin din activitățile industriale sau
urbane.
Cu privire la poluarea solului cu fertilizanți s-au constatat că utilizarea nerațională a
acestora a determinat apariția unui exces de azotați și fosfați în sol, care a avut un efect toxic asupra
microflorei din sol, iar prin levigare au poluat apele freatice. De asemenea, excesul de pesticide
16
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prezent în sol poate afecta sănătatea umană prin intermediul contaminării solului, apei și aerului.
O consecință gravă o reprezintă acumularea continuă în plante și animale a anumitor pesticide și
implicit contaminarea alimentelor, cu efecte negative asupra sănătății oamenilor.
Agricultura, anumite tipuri de industrie și activitățile gospodărești reprezintă cele mai
importante surse de generare a deșeurilor.
În mediul rural, depozitarea deșeurilor se face în locuri improprii, în special pe marginea
cursurilor de apă, constituind ca și depozitele urbane o
Aceste perimetre nu sunt respectate în totalitate, existând cazuri de depozitare necontrolată
de deșeuri, în special pe malul apelor.

Clima
Climatul este temperat-continental și se caracterizează prin veri călduroase și ierni
răcoroase. Predomină vânturile de est și vest, temperaturile maxime absolute depășesc 40grade C,
iar temperaturile medii anuale variază în jurul a 10- 11 grade C. Precipitațiile atmosferice au valori
cuprinse în jurul lui 550 mm. Frecvența anilor secetoși este foarte mare, de peste 40%. Perioadele
de secetă mai frecvente sunt de 10 – 14 zile în lunile mai - iulie și în jur de 30 de zile la începutul
primăverii și mai ales la începutul toamnei. În general iernile sunt bogate în zăpadă, care adesea
este viscolită.
Temperatura maximă înregistrată pe teritoriul comunei Seaca a fost de 42℃ în luna august
a anului 2000. În perioada verii se întâlnesc fenomene de căderi de grindină care pot cauza pagube
culturilor și gospodăriilor populației.
Vanturile care caracterizează clima sunt:
-Crivățul, care iarna aduce viscol și zăpadă, primăvara ploaie și vara secetă (iarna bate din
est și nord-est).
-Austrul , un vânt secetos din perioada verii și bate dinspre S-V și V.
Viteza vântului medie este de 5m/s. Regimul eolian influențează direct pierderile de apă
prin evacuare accentuând deficitul de umiditate din sol.
Iarna se caracterizează prin frecvența valorilor sub 0℃ ale temperaturii aerului și prin
prezența stratului de zăpadă, variabil în timp și spațiu.
Numărul mediu al zilelor de strat de zăpadă nu depășește 50 zile pe an, iar grosimea medie
a stratului de zăpadă variază între 10-20 cm. Fenomenul caracteristic al iernilor este viscolul, care
are loc de obicei sub influența Crivățului. Minimele anuale depășesc -300℃ și ele indică geruri
uscate.
Primăvara se evidențiază mai ales prin ridicarea temperaturii, la peste 4-5℃ în luna martie,
ajungând în luna mai la 16-20℃. Se evidențiază și prin cantitățile de precipitații care depășesc în
această lună 500 sau chiar 600mm. Toamna se caracterizează în general prin scăderea temperaturii
cu 3 – 4℃ în luna septembrie (în raport cu luna august), iar fluvial se înscrie fie prin scăderi când
sunt secete, fie prin ridicări la 500-600m când ploile de toamna încep mai devreme.

Solul
Solurile sunt variate ca geneza: nisipoase și argiloase pe luncă și cernoziomice în câmpia
Boianului.
Acestea au o fertilitate ridicată, ceea ce permite practicarea pe scară largă a agriculturii,
predominant fiind caracterul cerealier și cel al producției vegetale.
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Rețeaua hidrografică
Comuna Seaca este străbătură de pârâul Călmățuiul Sec, pârâu ce străbate Seaca de la Nord
la Sud pe o lungime de 8 km, având o lățime de 12 m. Suprafață albiei este de 9.6 ha, iar pârâul
este îndiguit pe o lungime de 4.9 km. Teritoriul comunei Seaca mai este străbătut și de pârâul
Valea Știucii ce străbate teritoriul comunei pe o suprafață de 2.5 km și având o lățime de 3 m.
Suprafață albiei este de 0.9 ha. La inundațiile din 2005 barajul a fost deversat, iar DAM a fost
avariat. La inundațiile din 2014 (19-20.04.2014 ) s-a produs o eroziune pe partea dreapta a DAM.
În comuna Seaca există o lucrare cu rol de apărare împotrivă inundațiilor – regularizare
pârâu Călmățui Sec ( cod cadastral IV.01.31.02 ) cu o lungime de 7 km. Anul punerii în funcțiune
1980. Deținător A.B.A. Argeș-Vedea. Pânza de apă freatică se află la adâncimi mai mari de 20 m.
Conform legislației în vigoare se instituie o zonă de protecție de 1 km în amonte și 2 km în
aval față de lucrările realizate pe cursul de apa. De asemenea este interzisa exploatarea agregatelor
minerale din albia majora sau terase fără avizul deținătorului construcției hidrotehnice.
Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă,
cuvetelor lacurilor, bălților, prin exploatări organizate se acordă de autoritatea de gospodărire a
apelor numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii, pe
baza unui studiu tehnic zonal privind influența exploatării asupra cursurilor de apă și pe baza
avizului și autorizației de gospodărire a apelor, cu avizul deținătorilor de lucrări hidrotehnice în
albie din zonă.

Flora și fauna
Vegetația și fauna sunt caracterizate printr-o varietate de specii. Pe teritoriul comunei există
următoarele specii din fauna sălbatică: Iepure, Vulpe, Viezure, Jder de copac, Dihor, Nevăstuică,
Bizam, Șacal, Speciile de păsări de interes vânătoresc sunt: Fazanul, Potârnichea, Prepelița, Gâsca,
etc.
Speciile din flora sălbatică sunt: mânătărci, gălbiori, măceșe, păducel, tei, sunătoare, coada
șoricelului, urzica, menta și mușețelul.

Resurse
Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii
(terenuri arabile, pășuni, păduri, produse animaliere și vegetale).
Suprafața mare ocupată de terenurile agricole arată că în comuna Seaca, rolul principal îl
are deocamdată cultura de cereale. Dintre cereale cea mai mare suprafață o deține grâul.

Riscuri naturale
Riscurile naturale identificate ca fiind întâlnite pe raza comunei Seaca sunt următoarele:
cutremure, inundații și alunecări de teren.

Cutremure
Din punct de vedere al riscurilor seismice, comuna Seaca poate fi afectată de undele
telurice de tip transversal (P) și de tip vertical (S) produse de cutremurele de pământ de natură
tectonică cu epicentrul în Munții Vrancea . Intensitatea cutremurelor poate ajunge până la 6,5 –
7,3 grade pe scara Richter, ceea ce implică un risc mediu spre ridicat de distrugere și avariere a
obiectivelor industriale și civile, cât și a rețelelor de electricitate.
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În ultimele decenii, cele mai importante evenimente seismice s-au produs la 04.03.1977 (7
grade Richter), 31.08.1986 (5,9 grade Richter) și 18.11.2004 (5,3 grade Richter) care au fost
resimțite la locuitori de la casă de pe întreg teritoriul comunei Seaca, dar nu au fost înregistrate
victime sau pagube materiale majore.

Inundații
Comuna Seaca face parte din bazinul hidrografic Vedea. Teritoriul comunei este afectat de
inundații produse de Călmățuiul Sec, pârâurile locale și scurgerile de pe versanți.
Inundațiile ca urmare a revărsării râurilor, ploilor torențiale, deszăpezirii bruște se
manifestă în zonele neamenajate ale afluenților cursurilor de apa și ale torenților, albiile minore
neavând capacitate pentru debite mari. La acestea se adaugă podurile și podețele subdimensionate
care determină blocarea cursurilor de apă, depunerile pe maluri a deșeurilor etc.

Alunecări de teren
Comuna Seaca, conform legii 575/2001 nu face parte din localitățile afectate de hazarduri
naturale din categoria alunecărilor de teren.

2.10. Zone și activități rurale
Agricultura
Condițiile geografice și climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii
să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor și creșterea
animalelor.
Comuna Seaca dispune de următorul potențial:

Situația suprafețelor de teren agricol în comuna Seaca, județul Olt
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Legumicultura – este o ramură puțin dezvoltată în comună, aceasta datorită existenței
în cea mai mare parte a luncii zvântate, în care se practică mai mult cultura cerealelor. Altă cultură
care s-ar putea introduce și de unde s-ar obține producții mari este cultura cartofului timpuriu.
Cultura platelor furajere – principalele plante furajere cultivate sunt: lucerna, trifoiul, sfecla
furajeră, porumbul pentru masă verde, sorgul, dovlecei și rapița furajeră.
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Viticultura – a luat o mare răspândire în comună, sector în plină dezvoltare în prezent și
în anii viitori. Această dezvoltare se datorează condițiilor climatice și orientării versanților, care
favorizează această cultură. Producțiile la ha sunt de 7000 kg. Dintre soiurile care se cultivă
amintim: Feteasca albă, Riesling, Cabernet, Afuz-ali etc.

Zootehnia este o ramură de bază a agriculturii, fiind în plină dezvoltare. O condiție
esențială pentru dezvoltarea zootehniei o constituie asigurarea bazei furajere.
De precizat că în cursul anului 2021 se va desfășura Recensământul General Agricol cu an
de referință 2020, o acțiune de mare anvergură care are loc o dată la zece ani și care va asigura
informații complexe și date statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor
structurale ale exploatațiilor agricole necesare programelor și politicilor agricole și de dezvoltare
rurală. Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul
Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne
împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei Centrale
pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Recensământul
General Agricol, runda 2020, va evidenția schimbările intervenite de la runda 2010, referitoare la
caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce privește situația suprafețelor
agricole utilizate, a suprafețelor care fac obiectul unor subvenții, a suprafețelor aflate sub restricții
de mediu, a efectivelor de animale și adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în
agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc.
Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene
pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, dar și cerințelor naționale,
asigurând informații ce vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul
larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra
mediului.
Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii
Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă
ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.
Ca țară cu cele mai multe dar și cele mai mici exploatații agricole din UE, România deține
33% din numărul total de exploatații agricole din UE acestea având o dimensiune medie de 3,6
ha/exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie la nivelul UE, de 16,6 ha/exploatație,
importanța rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii
Agricole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol rezilient, durabil și competitiv în
UE.
Datele vor permite urmărirea unui număr de indicatori statistici de agro-mediu care
analizează impactul agriculturii asupra mediului. Acestea vor putea susține dezbateri cu privire la
o serie de politici, inclusiv politica agricolă, politicile de mediu, așa-numitul acord verde și politica
rurală.
De asemenea, datele vor contribui la identificarea și aflarea răspunsurilor la o gamă largă
de probleme structurale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:
 Cine va mai face agricultură în viitor având în vedere numărul redus de fermieri cu vârsta sub
40 de ani?
 Câte femei mai lucrează în agricultură?
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Evoluția fermelor familiale și dacă devine agricultura dominată de marile întreprinderi.
Dacă există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?
Cum influențează agricultura atât în mod pozitiv cât și negativ mediul?
Cum se schimbă metodele de producție?

Economic
Funcția economică agricolă se materializează în comună prin producția agricolă vegetală și
producția animalieră, în condițiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a acestor produse,
acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populației locale, și mai puțin
pentru valorificări pe piața liberă.
Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodăriile țărănești, practicate pe loturi mici de teren,
constituie impedimente privind ridicarea producției agricole și animaliere din cadrul comunei.
Mica industrie este reprezentată în comună de către societăți comerciale care desfășoară
activități cum ar fi zootehnie, agricultura, morărit și panificație, comercianți precum și asociații
agricole.

2.11. Turismul
Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei
există posibilități multiple de a se investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de agrement
(pescuit, înot). De asemenea se poate dezvolta și agroturismul.
Vânatul și pescuitul – sunt slab dezvoltate în comună, dar cu posibilități de dezvoltare
pentru locuitori, datorită creșterii numărului de specii de vânat.
Pescuitul nu are caracter economic, ci mai mult sportiv.

Circulația
Circulația rutieră
În cadrul comunei Seaca este amenajat drumul județean DJ679, care asigură legătura
localității cu comunele Mihăești și Văleni. DJ679 străbate satul Seaca de la Sud la Nord.
Principalele disfuncționalități ale rețelei de căi rutiere ce traversează comuna Seaca sunt:
- DJ679 nu corespunde cerințelor traficului actual, are o capacitate portantă scăzută a structurii, cu
o stare avansată de degradare.
- un trafic în interiorul localității îngreunat, ce duce la creșterea duratei de deplasare, fiind și un
factor de poluare fonică și cu noxe a comunei.
- rețeaua de drumuri comunale degradată
- drumuri comunale din pământ în procent mare.
Pe teritoriul comunei sunt următoarele străzi: Șoseaua Mare, Brânzărie, Tudor Albu, Satul
Nou, Morii, Gura Văii, Florilor, Trandafirilor, Viilor, Veseliei, Șoseaua Primăriei, Sergent
Bădulescu, Zambilei, Săulești, Tabaci, Bisericii, Dudului, Liliacului, Lacul Tabaci, Dealul Morii,
Ilie Bolboașă, Petculești, Speranței, Văii, Soldat Ion Preda, Zorilor, Salcâmului, Mărului, Mihai
Pantilie, Socului, Macului, Școlii, Libertății, Gării, Înfundătura Șotânga, Câmpului.
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3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE
3.1. Analiza SWOT a UAT
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri).
Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, și de modul cum se
compară cu concurența. Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piață și din direcția
concurenței; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un control. Analiza
SWOT ia în considerare organizarea așezării, performanțele acesteia, produsele cheie și piețele
strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de
prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. În urma
acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul, și în ce condiții. Pentru a avea
certitudine că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a comunei,
în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care
UE susține politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea planului de dezvoltare locală
pentru perioada 2021-2027. Unele "oportunități" și "amenințări" vor apărea din "punctele tari" și
"punctele slabe" ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. În urma analizei SWOT
s-au identificat trei principii prioritare care trebuie să stea la baza elaborării strategiei în vederea
dezvoltării durabile, și anume:
1. Viața economică a comunei trebuie revigorată și dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură,
zootehnie, industrie, comerț și silvicultură. Consiliul Local va trebui să investească pentru
vitalizarea vieții economice a comunei. Trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce
cele mai mari efecte.
2. Infrastructura necesită îmbunătățiri continuu, de aceea investițiile trebuie făcute după anumite
criterii economice astfel încât să producă cele mai mari efecte benefice:
- siguranța locuitorilor comunei împotriva calamităților;
- raportul valoare investiție/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor.
3. Conex factorului economic un alt punct important pentru creșterea atractivității comunei îl
constituie facilitățile culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere
comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar acest lucru
va crește și atractivitatea turistică a comunei prin:
 Dezvoltare economică
 Dezvoltare infrastructură
 Creșterea atractivității
 Creare locuri de muncă
 Programe de formare profesională
 Competitivitate
 Confort social
 Cultural
 Agrement
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COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
1. Dezvoltare economică
 Creare locuri de muncă
 Programe de formare profesională
2. Dezvoltare Infrastructură
 Competitivitate
 Confort social
3. Creșterea atractivității
 Cultural
 Agrement

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
•
•
•

PUNCTE TARI
Condițiile climatice favorabile pentru agricultură;
Terenul arabil reprezintă una din resursele naturale
Principalele activități economice agricole și non-agricole desfășurate de către
locuitorii comunei sunt:
• creșterea animalelor;
• prelucrarea și procesarea produselor agricole.

PUNCTE SLABE
Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din agricultură;
Nu există sisteme de colectare, prelucrare și valorificare superioară a
produselor agricole;
•
Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiștilor din
agricultură în mediul rural;
•
Forța de munca este îmbătrânită și insuficientă;
•
Promovarea insuficientă a zonei rurale și a produselor specifice și
tradiționale;
•
Diversificarea slabă a activităților zonei rurale;
•
Lipsa instalațiilor de irigații și dotării insuficiente cu utilaje agricole;
•
Deficitul financiar al dezvoltării zootehniei;
•
Accesul redus la servicii de consultanță rurală datorită inexistenței acestor
posturi la nivel local;
•
Insuficiența serviciilor aducătoare de venit specifice zonei;
•
Gradul redus de diversificare a activităților economice și dimensiunile
reduse ale exploatațiilor agricole fac ca performanța economică să fie
scăzută, iar agricultura practicată este una de subzistență în cea mai mare
parte a teritoriului.
•
•

OPORTUNITĂȚI
•
Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea unor programe de
finanțare în agricultură;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilități legislative și crearea unor condiții favorabile arendării terenurilor
agricole;
Înființarea unor organizații și asociații profesionale de sprijin a
producătorilor;
Crearea unor zone de desfacere a produselor agroalimentare pentru
populație;
Crearea centrelor de colectare produse;
Agricole specifice locale (cereale, legume, fructe) și crearea/reabilitarea
silozurilor;
Crearea de unități de prelucrare produse agricole;
Promovare activități piscicole în localitățile cu tradiție;
Adaptare învățământ liceal la specificul zonei;
Posibilitatea înființării unor ferme zootehnice.

AMENINȚĂRI
•
Slaba informare a producătorilor agricoli privind oportunitățile de finanțare
prin accesarea fondurilor europene;
•
Administrarea necontrolată a îngrășămintelor chimice pe terenurile agricole
ce are ca efect poluarea chimică a solului și implicit a pânzei de apă freatică
din sol precum și eroziunea solului;
•
Creșterea perioadelor de secetă pe timpul unui an coroborată ca lipsa
sistemelor de irigații conduce la producții agricole scăzute și de slabă
calitate.

INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU
PUNCTE TARI
•
Traversarea localității de către drumul județean DJ 679;
•
Drumuri modernizate pe raza localității în procent de 10%;
•
Orașe importante apropiate: Văleni la o distanță de 11 km;
•
Caracal la o distanță de 44 km;
•
Slatina la o distanță de 59 km;
•
Rețea de distribuție a energiei electrice la toate gospodăriile și instituțiile
din comună;
•
Rețea de telefonie internet și televiziune prin cablu existentă în localitate.
PUNCTE SLABE
Existența parțială a unui sistem de alimentare cu apă;
Nu există un sistem de canalizare cu stație de epurare;
Inexistența unui sistem propriu de salubrizare;
Educația precară privind acțiunile de ecologizare;
Lipsa acțiunilor concrete privind protecția zonei împotriva inundațiilor și
alunecărilor de teren;
•
Lipsa proiectelor privind lucrările de corectare a torenților;
•
Poluarea apelor subterane de suprafață prin lipsa unui sistem de canalizare
în toată localitatea;
•
•
•
•
•
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•
•
•

Lipsa unor sisteme de utilizare a "energiei verzi" pentru încălzirea
instituțiilor comunale;
Lipsa sistemelor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor de
"energie verde";
Încălzirea spatiilor locuințelor și a celor din instituțiile sociale cu
combustibili solizi, în speță lemn, soluție ce conduce la dezechilibre
ecologice prin defrișarea pădurilor.

OPORTUNITĂȚI
Înființarea sistemului de canalizare pe o lungime de 25 km cu montajul unei
stații de epurare de 300 mc/zi;
•
Extinderea sistemului de alimentare cu apă și forarea a 2 puțuri de adâncime
•
Modernizarea drumurilor comunale de interes local, a străzilor interioare în
lungime de 44 km;
•
Modernizarea podețelor și punților pietonale și a trotuarelor publice;
•
Instalarea unor sisteme de încălzire a unităților și instituțiilor de învățământ,
lăcașe de cult, administrative, sănătate și sociale, utilizând "energia verde"
•
Realizarea unei baze sportive moderne;
•
Amenajarea unui complex turistic de agrement;
•
Modernizarea sistemului de iluminat public prin utilizarea corpurilor de
iluminat public cu leduri;
•
Eficientizarea activității de consultanță acordată producătorilor agricoli din
localitate cu privire la programele de finanțare europene prin specializarea
personalului de specialitate din primărie, cameră agricolă, etc;
•
Modernizarea bibliotecii comunale;
•
Modernizarea căminului cultural prin accesarea unor programe
guvernamentale sau europene;
•
Realizarea unui sistem de supraveghere video;
•
Modernizare piață agroalimentară;
•
Reabilitare și extindere dispensar medical;
•
Modernizare școală generală;
•
Modernizarea sistemului de încălzire școală generală.
•

AMENINȚĂRI
Utilizarea necontrolată a îngrășămintelor chimice care conduc la poluarea
chimică a solului și apelor subterane freatice;
•
Lipsa surselor financiare pentru asigurarea co-finanțării pentru accesarea
fondurilor europene conduce la lipsa implementării acestor fonduri atât
pentru proiectele în agricultură cât și în domeniul infrastructurii și
protecției mediului înconjurător;
•
Lipsa informațiilor de protecție a mediului și de gestionare a deșeurilor.
•
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ECONOMIC
PUNCTE TARI
Producțiile agricole pot fi utilizate ca surse de materii prime în industria
alimentară;
• Înființarea de spații moderne pentru comercializarea produselor agricole –
piață agroalimentară;
• Intensificarea procesului de consultanță agricolă și de accesare a fondurilor
europene prin camerele agricole;
• Preocuparea pentru producerea de produse agricole ecologice;
• Prelucrarea și procesarea produselor agricole;
• Creșterea animalelor;
• Comerț – servicii;
• Resurse:
- produse agricole
- șeptelul de animale.
•

PUNCTE SLABE
•
Insuficiența surselor financiare pentru investiții;
•
Lipsa unui sistem organizat de preluare a produselor agricole în scopul
procesării sau comercializării;
•
Inexistența unui sistem de control al calității produselor agricole;
•
Lipsa unui centru comun de comercializare în sistem en-gros a produselor
agricole;
•
Lipsa pregătirii investitorilor locali pentru accesarea de proiecte europene.
OPORTUNITĂȚI
•
Programe guvernamentale pentru sprijinirea inițiativelor locale, în special în
domeniul dezvoltării zootehniei și a infrastructurii aferente;
•
Creșterea asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri,
prin Fondurile Structurale 2021 – 2027;
•
Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru crearea de
noi locuri de munca în mediul rural;
•
Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autorităților locale, cu
investitori locali sau străini;
AMENINȚĂRI
Instabilitatea legislativă;
Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită
infrastructurii fizice și sociale neadecvate, raportat la potențialul comunei;
•
Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari);
•
Reducerea ponderii populației active și îmbătrânirea acesteia;
•
Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii,
economiei locale și asistenței sociale în perspectivă la nivel național.
•
•
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TURISM
•

PUNCTE TARI
Existența condițiilor dezvoltării turismului rural prin exploatarea surselor de
cercetare istorică și religioasă.

PUNCTE SLABE
•
Resurse financiare insuficiente, investiții autohtone și străine aproape
inexistente;
•
Lipsa de preocupare a cetățenilor privind conservarea mediului;
•
Inexistența unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numărului
de turiști pe teritoriul acesteia.
OPORTUNITĂȚI
Existența resurselor locale pentru desfășurarea activităților de turism;
Reconversia unor capacități, în special agricole, spre arii de productivitate
adaptate condițiilor locale;
•
Creșterea asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri,
prin Fondurile Structurale 2021-2027;
•
Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autorităților locale, cu
investitori locali sau străini;
•
•

AMENINȚĂRI
Instabilitatea legislativă;
Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită
infrastructurii fizice și sociale neadecvate, raportat la potențialul comunei;
•
Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari);
•
Lipsa unei infrastructuri adecvate.
•
•

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
PUNCTE TARI
•
Existența în localitate a:
- unei școli generale;
- două grădinițe;
•
Existența în localitate a unui cămin cultural;
•
Existența în localitate a unui lăcaș de cult Parohia ”Frumoasa”;
•
Management școlar adecvat în unitățile de învățământ public.
PUNCTE SLABE
Populația școlarizată în învățământul primar și gimnazial în scădere datorită
micșorării populației;
•
Gradul ridicat de acoperire a posturilor didactice cu cadre suplinitoare;
•
Spațiile destinate actului educativ nu sunt tocmai propice acestui scop.
•

•

OPORTUNITĂȚI
Realizarea bazei sportive;
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•
•
•
•

Modernizarea căminului cultural;
Sprijinirea financiară a elevilor pentru obținerea bursei de studiu;
Modernizarea școlii;
Existența unor programe guvernamentale de dezvoltare și modernizare a
instituțiilor școlare și de cultură.

AMENINȚĂRI
Reducerea populației școlare datorită scăderii natalității;
Tendința reducerii exigente în procesul de evaluare didactică;
Bugetul redus alocat învățământului public generând insuficiența dotării cu
materiale a unităților școlare;
•
Accentuarea procentului de îmbătrânire a populației.
•
•
•

RESURSE UMANE – PIAȚA MUNCII
PUNCTE TARI
•
Populația activă a comunei este de 45%;
•
Sectoarele de activitate semnificative sunt:
- sectorul primar – agricultură – 70%;
- sectorul secundar –servicii – 18%;
- sectorul terțiar – comerț, transport, administrație, învățământ etc – 12%.
PUNCTE SLABE
Adaptarea lentă a populației rurale mature la schimbările lumii actuale și în
special la fenomenul reconversiei profesionale;
•
Migrarea persoanelor mai tinere în mediul urban și în străinătate în special a
celor cu pregătire profesională superioară;
•
Lipsa oportunităților de creare a locurilor de munca în localitate;
•
Creșterea numărului șomerilor.
•

OPORTUNITĂȚI
•
Posibilitatea accesării unor programe de finanțare guvernamentale pentru
reconversie profesională și crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri;
•
Fondurile comunitare puse la dispoziție după ianuarie 2014 în domeniul
social;
•
Existența strategiei naționale anti-sărăcie;
•
Existența unor exemple de succes ale unor localnici cu inițiativă;
•
Grad redus de ocupare profesională, deci potențial important al forței de
muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (față de polii de
creștere);
•
Implicarea autorităților locale în problemele comunității.
•

AMENINȚĂRI
Ieșirea persoanelor calificate din viața activă, ceea ce duce la micșorarea
numărului acestora;
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•
•
•

Creșterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieței muncii,
economiei locale și asistenței sociale;
Mărirea numărului șomerilor în rândul tinerilor absolvenți;
Estomparea tradițiilor locale, o dată cu trecerea timpului.

3.2. Disparități intra și interzonale, decalaje, potențial de dezvoltare
3.2.1 Venituri, inegalități, sărăcie
Veniturile medii ale gospodăriilor din zonă reprezintă mai puțin de un sfert din media
veniturilor gospodăriilor din vechile state membre ale UE (UE-15) și jumătate din cele ale
populației din primele zece noi state membre (NSM-10). Decalajul dintre venituri este determinat
de decalajul dintre productivitatea muncii și de diferențele privind nivelul și structura ocupării, în
principal de ponderea salariaților în populația ocupată.
Categoriile de populație cele mai expuse riscului de sărăcie în România sunt copiii,
vârstnicii singuri, agricultorii, șomerii și pensionarii agricultori. Riscul de sărăcie este mai ridicat
la populația din mediul rural.
Sistemul de protecție socială protejează în mod evident mai puțin copiii și familiile cu copii
decât, spre exemplu, persoanele vârstnice (care au avut șansa și responsabilitatea acumulării de
economii și contribuții la fondurile de pensii pe parcursul vieții active). În timp ce incidența sărăciei
în rândul persoanelor vârstnice este apropiată de cea estimată pentru întreaga populație (și va scădea
și mai mult ca urmare a introducerii și majorării pensiei sociale), 25% dintre copiii din grupa de
vârstă de 0-15 ani trăiau, în 2007, în gospodării sărace, cea mai înaltă rată de sărăcie în rândul
copiilor, comparativ cu cea estimată în celelalte țări din Uniunea Europeană, cu excepția Italiei.
Situația este și mai gravă în cazul părinților singuri (31%) și în cel al gospodăriilor cu mai mulți copii
în întreținere (40%).
Scăderea dramatică a numărului de copii de după 1990 care va continua și se va agrava în
deceniile următoare și perspectivele de creștere constantă a ponderii persoanelor vârstnice în
populație vor accentua problemele de finanțare ale unui sistem centrat pe protecția pensionarilor
și pe pensionări foarte timpurii (în special în rândul femeilor și anumitor categorii ocupaționale).
3.2.2. Riscuri, vulnerabilități și soluții referitoare la piața muncii
Din rândul populației ocupate, ponderea salariaților, cei pe care se bazează PIB-ul și
Bugetul României, deși a înregistrat o tendință crescătoare după anul 2001, a ajuns să fie de doar
65%-66% din populația ocupată. În prezent, în agricultură încă lucrează 19% din populația
ocupată. Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) și femeilor (care
au vârsta de pensionare cu 5 ani mai mică decât a bărbaților dar speranța de viață cu peste 6 ani
mai mare).
Grupurile care se confruntă în cea mai mare măsură cu aceste riscuri sunt: tinerii, populația
din mediul rural, populația de etnie romă, femeile, populația cu nivel redus de educație și de
calificare.
Dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil persoanelor ocupate informal și
în agricultura de subzistență localizate în majoritate în mediul rural. Sistemul trebuie să se bazeze
pe formatori din mediul rural, care pot ajusta programul de cursuri în funcție de nevoile
participanților. Școlile rurale sunt cel mai bine poziționate în acest scop. Trebuie gândite
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mecanisme și proceduri de acreditare, precum și un plan de sprijinire a școlilor rurale pentru a se
acredita pentru formarea profesională a populației rurale de vârstă activă.
Este esențială dezvoltarea unui sistem integrat și coerent de formare profesională și învățare
continuă. Componenta de măsuri active de formare profesională a politicilor de protecție a șomerilor
trebuie considerabil extinsă.
3.2.3. Sistemul de protecție socială
Alocația complementară pentru familiile cu mai mulți copii și alocația de susținere pentru
familiile monoparentale sunt beneficii de asistenta socială selective, acordate familiilor cu venituri
reduse, cu cel mai mare grad de cuprindere, aproximativ 11% din familiile din România
beneficiind de una dintre ele.
Deși este principalul mecanism de susținere a indivizilor ce nu dețin veniturile necesare
ieșirii din sărăcie, ajutorul social acordat prin intermediul venitului minim garantat este accesat de
un număr relativ redus de beneficiari.
3.2.4. Servicii sociale, probleme, riscuri şi soluţii privind locuinţele şi locuirea
Locuințele sunt în mare parte vechi și de proastă calitate. Din stocul de locuințe 51,7% sunt
construite înainte de 1970 și 24,8% sunt construite din chirpici.
Accesul tinerilor la o locuință a devenit extrem de dificil. Cei ce nu pot accesa creditele
ipotecare de la bănci ar trebui să economisească peste 30 ani ca să poată cumpăra o locuință.
Datele statistice arată că mare parte din populația de romi trăiește în condiții de locuire
mizere, ce perturbă și alte aspecte importante ale vieții lor cotidiene (educația și sănătatea în mod
special).
3.2.5. Serviciile de asistență socială
În procesul de descentralizare a sistemului de asistență socială se constată o concentrare a
serviciilor și instituțiilor la nivel județean, departe de beneficiari și de problemele reale ale
comunităților locale, în special ale celor din mediul rural. Comunitățile din mediul rural nu au
suficiente resurse pentru dezvoltarea unui minimum de servicii sociale comunitare (centre de
consiliere și sprijin pentru părinți și copii, grupuri de suport, educație parentală, servicii la
domiciliu etc.).
Procesul de descentralizare a serviciilor de asistență socială a copilului în situații de risc
este blocat la nivel județean, fiind axat în principal pe dezvoltarea și diversificarea serviciilor
specializate de protecție, concomitent cu menținerea în administrare a serviciilor de prevenire.
Consiliile comunitare consultative au fost înființate în 56% dintre comune, dar în cele mai
multe dintre cazuri ele sunt existente doar pe hârtie. Deși ar putea avea un rol important în
rezolvarea unor probleme la nivelul comunității (precum prevenirea și combaterea violenței în
familie, exploatării prin muncă a copiilor etc.) aceste consilii nu sunt sprijinite suficient nici acolo
unde au fost înființate, fiind lipsite de metodologii și proceduri de lucru.
În mediul rural, resursele umane implicate în serviciile de prevenire se caracterizează
printr-un nivel scăzut de pregătire superioară de specialitate (73% dintre angajați nu au studii
superioare de asistență socială). Lipsa personalului calificat face ca asistenta socială să se rezume
la identificarea cazurilor, mai ales a celor de criză, și sesizarea DGASPC pentru a se lua o hotărâre
în ceea ce privește asigurarea formei de protecție.
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Asistenta medicală comunitară reprezintă o rețea cu un mare potențial în sprijinirea
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, de prevenire a abuzului, a neglijării și
exploatării copilului, precum și în asigurarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilități și
persoanelor vârstnice. Colaborarea serviciilor medicale cu cele de asistență socială trebuie încurajată
mai ales în mediul rural.
3.2.6. Serviciile de sănătate
Decalajul între regiuni și între rural și urban în dotarea cu infrastructură și personal medicofarmaceutic este uriaș și creează grave inegalități în accesul la servicii de sănătate. În zona urbană
se află 88,8% din totalul spitalelor, 91,7% din totalul cabinetelor de medicină generală, 92,3%
dintre centrele de diagnostic și tratament, 98,1% din cabinetele de specialitate și 79,5% din totalul
farmaciilor. Unitățile sanitare din urban concentrează 88,6% din totalul medicilor, 87,3% din
stomatologi, 88,5% din farmaciști și 89,8% din personalul sanitar mediu (INS, 2007b: IV-VII).
Potrivit studiilor, accesul la o unitate sanitară se realizează cu dificultăți pentru 41,7%
dintre respondenții din rural și pentru 19% dintre cei din urban.
3.2.7. Serviciile de educație
Problemele sistemului de învățământ tind să aibă un efect negativ mult mai puternic asupra
rezultatelor școlare ale elevilor provenind din familii sărace, elevilor romi, celor cu cerințe
educaționale speciale. La nivelul școlilor există încă bariere fizice pentru participarea școlară a
copiilor cu dizabilități. În ciuda legislației care obliga la adaptarea clădirilor publice pentru a
permite accesul persoanelor cu dizabilități, există încă dificultăți de fond în scoli mai ales din orașe
mici și din mediul rural. Rampa de la intrarea în școală este insuficientă pentru a asigura
participarea efectivă, accesul la nivele superioare fiind încă limitat, iar grupurile sanitare
neadaptate persoanelor în scaun cu rotile.
Există de asemenea bariere fizice pentru participarea la educație a copiilor din sate sau
localități izolate, transportul școlar, atunci când este asigurat, fiind dependent de vreme și de starea
drumurilor.
Numărul mic de locuri care există în grădinițe față de nevoi/cerere este cauza pentru care
un mare număr de copii aparținând grupurilor vulnerabile nu beneficiază de un serviciu care ar
putea juca un rol semnificativ în creșterea șanselor de integrare școlară cu succes a acestora.
Date privind participarea la învățământul obligatoriu al copiilor aparținând unor grupuri
dezavantajate sunt deosebit de îngrijorătoare.
3.2.8. Dezechilibre și procese demografice și teritoriale
O populație având o stare de sănătate precară amplifică dramatic resursele pe care
societatea trebuie să le aloce asistenței medicale și celei sociale, în detrimentul altor nevoi ale
societății, iar gradul de participare la activitatea economică este afectat.
Reculul natalității și conservarea unui nivel scăzut al acesteia își vor arăta cu forță efectele
economice negative în deceniile viitoare prin accentuarea procesului de îmbătrânire demografică
și deteriorarea raportului de dependență economică.
Există o tendință clară de creștere a numărului de persoane vârstnice singure – femei, în
imensa majoritate a cazurilor – care vor constitui o problemă socială greu de rezolvat în special în
comunitățile rurale îmbătrânite.
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3.2.9. Disparități pe axa rural-urban
Unele deosebiri între sate și orașe sunt firești și de neînlăturat, acest tip de diferențe
justificând distingerea celor două medii și analiza lor comparativă. Iată câțiva indicatori relevanți
pentru această comparație. Cel mai sintetic dintre aceștia, cel care redă nivelul sărăciei, s-a
calculat luându-se în considerare și consumul din resursele proprii ale gospodăriei. Datele ultimei
anchete a INS arată că ponderea populației rurale aflate sub pragul sărăciei este de peste 3 ori mai
mare decât cea a fragmentului corespunzător din urban: 29,9% la sate față de 9,2% în orașe.
Următorii doi indicatori explică în bună măsură diferențele de nivel de trai: numărul de
salariați în populația ocupată este de 36% în rural față de 92% în urban, iar ponderea
persoanelor cu studii superioare este deosebit de mică la sate, 3%, față de circa 23% în populația
ocupată din urban.
Iată și diferențele în privința dotărilor din gospodărie și accesului la utilități:
o Doar între o cincime și un sfert din gospodăriile rurale sunt racordate la rețele de apă
și canalizare, în vreme ce proporția respectivă urcă în urban la peste 90%.
o Ceva mai puțin de jumătate din gospodăriile rurale posedă mașină de spălat rufe și
puțin peste jumătate au acces la telefon (fix sau mobil), în timp ce la orașe proporțiile
respective sunt între 85 și 90%.
o Foarte mici sunt proporțiile gospodăriilor rurale care posedă autoturism (16,5%),
calculator personal (13,0%) și, mai ales, acces la internet (1,5%); chiar dacă aceste
lucruri sunt destul de rare și în orașe, dacă ne gândim la situația din alte țări, diferențele
față de rural sunt marcante, de vreme ce doar 33,7% din gospodăriile urbane posedă
autoturism, 41,3% PC și 23% acces la internet.
Există un decalaj în durata medie a vieții, în favoarea urbanului (73,3 ani față de 71,6 în
rural). Deși femeile din rural dau naștere la mai mulți copii (rata totală de fertilitate fiind în rural
de 1,5 și în urban de 1,2 copii pe femeie), sporul natural este puternic negativ la sate (-4‰) și se
află în jurul lui zero în urban, căci îmbătrânirea demografică mai puternică a ruralului (23,8%
vârstnici în rural față de 15,9% în urban) generează o rată anuală mai mare de decese. Și
mortalitatea infantilă este mai mare în rural (14,1‰ față de 10,2‰ la orașe), iar ponderea
născuților de mame adolescente, sub 18 ani, este mai mult decât dublă în rural (7%) decât în
urban (3,2%).
Problema unor concentrări de populație vârstnică în localități depopulate de tineri, mai ales
în sate aflate la granițele dintre județe, în zone îndepărtate de centrele urbane mari, ridică mari
semne de întrebare privind modalitățile de oferire a unor servicii minimale (de sănătate, de
asistență socială etc.) pe termen mediu și lung în aceste localități. Ce va face Statul cu acești
vârstnici din satele îmbătrânite? Cine îi va îngriji și cu ce costuri?
Toate aceste discrepanțe ar fi apărut de mult mai mare amplitudine, dacă atât în cadrul
mediului urban cât și al celui rural s-ar fi făcut o distincție între diferite tipuri de așezări (după
mărime, după poziția în cadrul regiunii, județului sau comunei, după relief etc.). De asemenea, se
impune efectuarea de cercetări care să releve disparitățile intraurbane, mai cu seamă în cazul
orașelor mari, unde se profilează deja diferențe marcante de dotări și alte elemente ale nivelului de
trai între cartiere, uneori constituindu-se zone de tip ghetou, în care se concentrează ființele cele
mai defavorizate.
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3.2.10. Propuneri privind cadrul instituțional general pentru politici sociale
Faptul că sistemul este fragmentat, incoerent, impune o reformă a instituțiilor din sfera
protecției sociale care să asigure un cadru instituțional național și local bazat pe principiul
subsidiarității, cu clarificarea funcțiilor, responsabilităților pe axa central-local, cu apropierea de
comunități a politicilor de prevenție și plasarea instituțiilor responsabile la nivelul la care se pot
lua decizii și există resursele necesare.
Problemele generale evidente ale sistemului instituțional sunt următoarele:
 La nivel local se constata însă că cele mai mari probleme sociale sunt în mediul
rural, acolo unde este imperativ să se creeze servicii de asistență socială primară. Resursele
umane din sistemul public, mai ales din mediul rural, sunt de asemenea puține și slab calificate.
Unele dintre cele de la nivel central și mai ales județean trebuie redirijate spre comunitățile
rurale, dinspre birouri spre intervenția în comunitate.
 La nivel județean este o aglomerare de instituții care deservesc adesea orașul
reședință de județ și ignoră restul localităților. Trebuie făcută o separare clară între nivelul
serviciilor și instituțiilor pentru comunitate sau regiune și cele responsabile cu conducerea,
planificarea, coordonarea, controlul, monitorizarea, evaluarea și raportarea la nivel național.
Nivelul județean trebuie să fie legătura între cel național responsabil de politicile și standardele
naționale și comunitățile unde se face implementarea politicilor sociale. Și lipsa de comunicare
și de coordonare a acțiunilor între instituțiile de la nivel județean și chiar de la nivel local
trebuie semnalată.
3.3. Oportunități egale
În perioada analizată, oportunitățile de dezvoltare ale unei localități sunt strâns legate de
politica de dezvoltare a Uniunii Europene cu privire la omogenizarea stadiilor de dezvoltare
economică, socială, culturală, educativă, etc ale țărilor membre. Astfel în principiu toate localitățile
au oportunități egale de dezvoltare însă va exista totuși o discrepanță în ceea ce privește potențialul
economic al zonei în care se află localitatea, în speță, posibilități legate de potențial agricol, turistic,
resurse minerale, etc.
Agenda teritorială a UE 2030 stabilește șase priorități teritoriale pentru dezvoltarea
teritoriului european:
 promovarea dezvoltării policentrice și echilibrate a teritoriului, precondiție importantă
pentru realizarea coeziunii teritoriale și factor important pentru asigurarea competitivității
teritoriale;
 încurajarea dezvoltării integrate în orașe, regiuni rurale și specifice pentru a genera efecte
sinergice și pentru a valorifica potențialul local al teritoriului;
 integrarea teritorială în regiunile transfrontaliere și regiunile transnaționale funcționale,
factori cheie în cadrul competiției globale care pot facilita utilizarea mai bună a
potențialului de dezvoltare și protejarea mediului natural;
 asigurarea competitivității globale a regiunilor pe baza economiilor locale solide, factor
cheie în cadrul competiției globale pentru a preveni risipirea capitalului uman și pentru a
asigura reducerea vulnerabilității la riscurile produse de dezvoltarea mediului extern;
 îmbunătățirea conectivității teritoriale pentru oameni, comunități și întreprinderi ca o
precondiție importantă în realizarea coeziunii teritoriale (ex. servicii de interes general),
factor cheie important pentru asigurarea competitivității teritoriale și o condiție esențială
pentru asigurarea dezvoltării sustenabile;
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 gestionarea și conectarea valorilor ecologice, peisagistice și culturale ale regiunilor,
inclusiv managementul comun al riscurilor ca o condiție esențială pentru asigurarea
dezvoltării sustenabile pe termen lung.
Ca urmare a implementării politicii de coeziune și a rezultatelor cooperării
interguvernamentale în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale, a devenit din ce în
ce mai evident că teritoriul trebuie să devină un element cheie în procesul de elaborare și
implementare a politicilor europene. Există diferențe fundamentale între modul în care se
gestionează regiunile puternic urbanizate și regiunile profund rurale, între marile metropole
și orașele mici și mijlocii, între teritoriile care prezintă bariere și obstacole în calea
dezvoltării (de exemplu lanțuri muntoase, fluvii, zone insulare sau de deltă, frontiere
închise) și bottle necks (gâtuiri) (trecători, poduri, puncte de trecere a frontierei) și teritorii
mai uniforme, lipsite de astfel de obstacole. De aceea, nu pot exista politici universal
valabile, ele trebuie să fie adaptate la specificul locului în care sunt aplicate, astfel încât să
valorifice potențialul endogen și teritorial al acestuia. Această abordare care pornește de la
principiul adaptării politicilor în teritoriu (place-based approach) trebuie avută în vedere în
permanență în demersul de programare.
Deși nu există o definiție universal acceptată a conceptului de coeziune teritorială, în urma
a numeroase dezbateri pe tema coeziunii teritoriale la nivel european, și a consultării publice
lansate în octombrie 2008 asupra Cărții Verzi a coeziunii teritoriale, se pot desprinde câteva
elemente asupra cărora există un consens general:
 dezvoltarea armonioasă a teritoriului;
 valorificarea elementelor de potențial teritorial;
 importanța caracteristicilor geografice și necesitatea luării în considerare a acestora în
elaborarea politicilor;
 orientarea acțiunii publice în jurul a 3 principii esențiale: concentrarea: depășirea
diferențelor de densitate, conectarea teritoriilor: depășirea factorului distanță, cooperarea:
depășirea factorului de divizare.
Coeziunea teritorială implică o consolidare a dimensiunii teritoriale în ansamblul politicilor
comunitare, astfel încât să fie valorizate sinergiile dintre diferitele politici sectoriale și utilizarea
potențialul specific fiecărui tip de teritoriu pentru o mai bună realizare a obiectivelor strategiei
Europa 2030. Putem nota următoarele acțiuni principale:
 concentrarea pe politicile naționale și regionale în domeniul dezvoltării teritoriale și pe
valorificarea potențialului regional și a capitalului teritorial, respectiv a diversității
culturale și teritoriale a Europei;
 îmbunătățirea poziției regiunilor europene, atât prin consolidarea profilului acestora, cât și
prin intermediul cooperării trans-europene;
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4. STRATEGIE
4.1. Obiectiv general
Dezvoltarea teritorială este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite
(elemente fizice: infrastructură, peisaj, orașe, dar și structura teritorială și distribuția geografică a
populației și activităților umane). Dezvoltarea teritorială este un concept comprehensiv folosit, de
asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmărește numai creșterea economică în
regiunile respective, ci și durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu și culturale.
În actualul context european caracterizat de rate de creștere scăzute și dezechilibre regionale
accentuate, dezvoltarea teritorială a devenit o prioritate generală în vederea îmbunătățirii
serviciilor și gradului de ocupare și în vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale.
În perioada următoare România trebuie să depășească decalajul pe care îl are față de
Europa, aducând serviciile publice și deciziile mai aproape de cetățeni (conform principiului
european al subsidiarității) și folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri
guvernamentale și programe europene.
Europa 2030, noua strategie a UE privind creșterea economică, include cinci obiective
ambițioase care vor trebui îndeplinite, până în anul 2030, în următoarele domenii:
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 ocuparea forței de muncă,
 inovare,
 educație,
 incluziune socială
 climă/energie.
Inițiativele majore care intră în sfera ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a
incluziunii sunt:
 Tineretul în mișcare: pentru a le oferi tinerilor mai multe șanse de a-și găsi un loc de
muncă, este necesar să-i ajutăm pe studenți și pe stagiari să capete experiență în alte
țări, să ameliorăm calitatea sistemului european de educație și formare și să-l facem
mai atractiv
 agendă pentru noi competențe și locuri de muncă: este nevoie să reformăm piața
muncii, pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni să dobândească noi competențe
profesionale, pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a adapta legislația UE în
domeniul muncii
 Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale își propune să stimuleze
munca la toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela ca
până în 2027, cel puțin 20 de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei
și a excluziunii sociale.
Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăși criza economică și pentru a crea
condițiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat de
ocupare a forței de muncă. Strategia Europa 2030 își propune să asigure o creștere
economică inteligentă (prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare), durabilă (prin
orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon și o industrie
competitivă),favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe
reducerea sărăciei). Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambițioase privind ocuparea
forței de muncă, cercetarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima.
Pentru ca Strategia Europa 2030 să dea roade, a fost instituit un sistem de guvernanță
economică menit să coordoneze acțiunile politice derulate la nivelul UE și la nivel național.
Creșterea inteligentă în viziunea Uniunii Europene presupune existența a 3 inițiative
majore:
 agendă digitală pentru Europa prin care își propune: să creeze o piață digitală unică,
bazată pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicații interoperabile:
o până în 2013: acces universal la internet în bandă largă
o până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel puțin 30Mbps)
o până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuințele din
Europa.
 Uniune a inovării prin care își propune:
o să reorienteze politica în materie de cercetare, dezvoltare și inovare către domenii care
prezintă provocări majore pentru societate (schimbări climatice, utilizarea eficientă
a energiei și a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populației etc.)
o să consolideze toate verigile din lanțul inovării, de la cercetarea fundamentală la
comercializare.
 Tineretul în mișcare prin care își propune:
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o
o
o
o

să-i ajute pe studenți și pe stagiari să studieze în străinătate
să-i pregătească mai bine pe tineri pentru piața muncii
să îmbunătățească performanțele universităților europene și să le facă mai atractive
pe plan internațional
să amelioreze toate aspectele legate de educație și formare (excelență academică,
egalitate de șanse etc.)
Pentru a asigura o creștere economică durabilă, trebuie:
 să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de CO2, care să
utilizeze resursele în mod eficient și durabil
 să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și să stopăm
pierderea biodiversității
 să profităm de poziția Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii și metode
de producție ecologice
 să introducem rețele electrice inteligente și eficiente
 să valorificăm rețelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special
micilor producători) un avantaj competitiv suplimentar
 să îmbunătățim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri
 să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse și servicii, în cunoștință de cauză.
Creșterea favorabilă a incluziunii presupune:
 rată mai mare de ocupare a forței de muncă - locuri de muncă mai bune și mai
numeroase, în special pentru femei, tineri și lucrători de peste 55 de ani
 creșterea capacității de anticipare și gestionare a schimbării prin investiții în
formare profesională și îmbunătățirea competențelor
 modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială
 garantarea accesului tuturor la beneficiile creșterii economice.

4.2. Obiective specifice
Pentru perioada de referință 2021-2027, obiectivele specifice ale localității Seaca, județul
Olt sunt în consens cu strategia și obiectivele Uniunii Europene pentru România, cu transpunere
de la nivelul macro al uniunii la nivelul micro al localității.
OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI PROPUSE

IMPLEMENTARE
IMEDIATĂ

TERMEN
SCURT
1-3 ANI

TERMEN
MEDIU ȘI
LUNG
3-10 ANI

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea
activităților rentabile în zootehnie și
agricultură
Oferirea de consultanță specializată
pentru întreprinzători agricoli

√
√
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Susținerea înființării de asociații a
producătorilor comunei

√

Îmbunătățirea produselor zootehnice prin
sporirea calității

√

Sprijinirea IMM în domeniul zootehniei

√

INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU
Modernizarea drumurilor comunale
Realizarea de alei pietonale

√
√

Modernizarea sistemului rutier și a
ulițelor sătești

√

Realizarea podețelor și podurilor din
comună

√

Lucrări de regularizare a albiei pârâului
Călmățui

√

Reabilitarea barajului ”CROPILE TIȚI„
de pe albia Călmățuiului

√

Realizarea alimentării cu apă

√

Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat
public

√

Dotări pentru intervenții în caz de situații
de urgență

√

Dotări ale administrației locale
Lucrări de cadastru imobiliar intravilan,
extravilan și realizare PUG

√

Montarea unui post de transformare
electric

√

Reabilitarea centrului civic
Organizarea sistemului de colectare
selectivă, a spațiului de depozitare
temporară și transportul deșeurilor
Închiderea platformelor de gunoi
Dotarea cu utilaje pentru serviciul de
gospodărire comunală și salubritate

√

√
√
√
√

ECONOMIC
Reabilitarea pieței comunale

√

Construirea unui centru comercial

√

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea
resurselor umane

√
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Susținerea întreprinzătorilor străini care
doresc să investească în zonă

√

Valorificarea bunurilor și serviciilor
generate de capitalul natural din comună

√

Încurajarea dezvoltării serviciilor din
sectorul privat

√

Susținerea IMM
Crearea cadrului prielnic consultanței
pentru afaceri

√
√

TURISM
Construirea unui complex turistic și de
agrement în comună
Promovarea zonei prin acțiuni eficiente
de marketing

√

Stimularea și sprijinirea practicanților de
agroturism

√

Susținerea și promovarea evenimentelor
locale

√

Exploatarea cadrului natural, turistic și
istoric

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
Modernizarea și reabilitarea școlii I - IV

√

Dotarea cu mobilier a școlii
Modernizarea și reabilitarea grădinițelor
Amenajarea și dotarea unui centru de
joacă și recreere pentru copiii comunei
Realizarea bazei sportive
Reabilitare Biserica Parohia Frumoasa și
Troița de lemn
Reabilitarea căminului cultural
Construirea unui complex social care să
cuprindă un cămin-azil pentru persoane
defavorizate
Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a
dispensarului uman

√
√
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4.3. Priorități
Comuna Seaca, județul Olt prin consiliul local al comunei are în vedere ca priorități privind
strategia de dezvoltare o serie de investiții menite să asigure o dezvoltare durabilă a zonei, în
primul rând prin dezvoltarea sectorului turistic utilizând avantajul zonei, strategie ce cuprinde
asigurarea utilităților și infrastructurii necesare, dezvoltarea unor puncte de colectare și desfacere
produse agricole ce vor conduce la încurajarea activității economice a IMM-urilor din zonă, dar și
la crearea unor noi locuri de muncă. De asemenea se vor dezvolta și sectoarele cu activități
culturale și educaționale. Astfel se desprind următoarele investiții prioritare:
Denumirea investiției
1. Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților rentabile în zootehnie și agricultură
2. Oferirea de consultanță specializată pentru întreprinzători agricoli
3. Susținerea înființării de asociații a producătorilor comunei
4. Îmbunătățirea produselor zootehnice prin sporirea calității
5. Sprijinirea IMM în domeniul zootehniei
6. Modernizarea drumurilor comunale
7. Realizarea de alei pietonale
8. Modernizarea sistemului rutier și a ulițelor sătești
9. Realizarea podețelor și podurilor din comună
10. Lucrări de regularizare a albiei pârâului Călmățui
11. Reabilitarea barajului ”CROPILE TIȚI„ de pe albia Călmățuiului
12. Realizarea alimentării cu apă
13. Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public
14. Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență
15. Dotări ale administrației locale
16. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan, extravilan și realizare PUG
17. Montarea unui post de transformare electric
18. Reabilitarea centrului civic
19. Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și
transportul deșeurilor
20. Închiderea platformelor de gunoi
21. Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate
22. Reabilitarea pieței comunale
23. Construirea unui centru comercial
24. Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane
25. Susținerea întreprinzătorilor străini care doresc să investească în zonă
26. Valorificarea bunurilor și serviciilor generate de capitalul natural din comună
27. Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat
28. Susținerea IMM
29. Crearea cadrului prielnic consultanței pentru afaceri
30. Construirea unui complex turistic și de agrement în comună
31. Promovarea zonei prin acțiuni eficiente de marketing
32. Stimularea și sprijinirea practicanților de agroturism
33. Susținerea și promovarea evenimentelor locale
34. Exploatarea cadrului natural, turistic și istoric
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35. Modernizarea și reabilitarea școlii I - IV
36. Dotarea cu mobilier a școlii
37. Modernizarea și reabilitarea grădinițelor
38. Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei
39. Realizarea bazei sportive
40. Reabilitare Biserica Parohia Frumoasa și Troița de lemn
41. Reabilitarea căminului cultural
42. Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin-azil pentru persoane
defavorizate
43. Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman
În cadrul elaborării strategiei de dezvoltare a localității au fost făcute corelațiile cu
prioritățile la nivel național pentru perioada 2021-2027 în viziunea strategiei Europa 2030. Astfel
menționăm aceste priorități Europa 2030 pentru a evidenția și a susține planul de dezvoltare al
localității pentru perioada menționată 2021-2027, precum și pentru a evidenția importanța tipurilor
de investiții enumerate mai sus. De menționat că investițiile ce urmează a fi realizate în perioada
de programare 2021 – 2027 se vor implementa prin Pilonii de finanțare ai Planului Național de
Relansare și Reziliență finanțat de către Uniunea Europeană ca măsură de relansare a economiilor
statelor membre ca urmare a urmărilor pandemiei de COVID -19. De asemenea sunt și investiții
care vor continua a fi finanțate din fonduri guvernamentale prin programe dezvoltate de către
Compania Națională de Investiții – CNI S.A. , Ministerul Lucrărilor Publice și Administrării
Teritoriului, Ministerul Mediului, etc.
Începând cu anul 2020 a fost inițiat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare –
POIM o axă de finanțare pentru înființarea de sisteme inteligente de distribuție gaze naturale în
localități, un program de mare interes pentru comunitățile locale din România, axă de finanțare ce
permite Autorităților Publice Locale de a forma parteneriate în acest sens.
În cadrul Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Seaca, județul Olt se vor cuprinde ca
obiective de investiții pentru perioada de programare 2021- 2027 și obiectivele stipulate în Pilonii
de finanțare ai PNRR - Planului Național de Relansare și Reziliență coroborate cu specificul
localității astfel:

I.

Pilonul I - Tranziție Verde - Componenta 1

I.1 Sistemul național de gestionare a apei: apă și canalizare, irigații, desecări-drenaje, lucrări
de combatere a eroziunii solului și intervenții active în atmosferă
a. Dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată:
 Extinderea accelerată a rețelelor de apă și canal pentru UAT-urile mai mare de 2.000 de
locuitori echivalenți;
 Demararea programului “Prima conectare la apă și canalizare”;
 Colectarea și tratarea apelor uzate urbane în UAT-urile mai mici de 2.000 de locuitori
folosind fosele comunitare;
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II.

Pilonul I - Tranziție Verde - Componenta 2

I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea
a. Apărarea localităților împotriva viiturilor torențiale și diminuarea pagubelor produse de
inundații prin realizarea lucrărilor de corectare a torenților;
b. Înființarea de pepiniere publice și private de puieți;
c. Împădurirea terenurilor pretabile și înființarea de perdele forestiere (zone cu interes ecologic);
d. Realizarea lucrărilor de împăduriri/ completări/ refaceri ale plantațiilor calamitate pe terenurile
agricole și forestiere;
e. Actualizarea Planurilor de management pentru arii protejate; o Identificarea zonelor potențiale
de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a
Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030;
f. Management durabil în gestionarea faunei de interes cinegetic și eradicarea pestei porcine
africane în fondul cinegetic național;

III.

Pilonul I - Tranziție Verde - Componenta 3

I.3 Managementul deșeurilor și economie circulară
a. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor
municipale (pentru SMID-uri și pentru localități neasociate);
b. Dezvoltarea de “insule ecologice”, digitalizate, pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivel
local;
c. Includerea în circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele
recuperate de la populație sub formă de deșeuri;

IV.

Pilonul I - Tranziția verde - Componenta 5

I.5 Valul renovării – Fondul pentru reabilitarea verde și seismică
a. eficiența energetică și/sau consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale;
b. eficiența energetică și consolidarea seismică a clădirilor publice ale autorităților sau instituțiilor
publice centrale și locale din domeniile administrație publică, justiție, cultură, sănătate,
educație, ordine publică și securitate națională;
c. creșterea eficienței energetice și/sau consolidarea seismică a clădirilor istorice;

V.

Pilonul II - Transformarea digitală - Componenta 1

II.1 Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică,
semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în
TIC
a. tranziția de la servere locale și data room la servere centrale și data center și servere utilizate
în comun prin virtualizare;
b. asigurarea (definitivarea) infrastructurii tehnice pentru lucru la distanță și reducerea
documentelor în format de hârtie;
VI.
Pilonul II - Transformarea digitală - Componenta 2
II.2 România Educată – Digitalizarea educației
a. Flexibilizarea și centrarea pe elev a sistemului educațional prin digitalizare;
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b. Dezvoltare digitală în domeniul educației și formării profesionale pentru o societate digitală și
o economie verde;
c. Consolidarea rezilienței și predictibilității funcționale a sistemului de educație în era digitală;
d. Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice de a utiliza resurse educaționale
deschise (competențe de pedagogie digitală);
e. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin revizuirea curriculum-ului disciplinelor
TIC, precum și prin adaptarea curriculumului școlar pentru învățarea în mediul virtual;

VII.

Pilonul III - Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziuniiComponenta 4

III.4 România Educată – Învățământ dual, tehnic și profesional
a. Măsuri de sprijin pentru a facilita accesul tinerilor din medii dezavantajate la programe de
formare profesională (inclusiv în regim dual), pe toate ciclurile de studiu;
b. Investiții in infrastructura socială (cămine, cantine, spații de învățare) care să deservească
învățământului profesional dual;

VIII.

Pilonul III - Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziuniiComponenta 7

III.7 România Creativă (industrii creative)
a. Creșterea rezilienței sectoarelor culturale și creative din România și reformarea sistemului de
finanțare a creativității cultural-artistice în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung;

IX.

Pilonul IV Coeziune socială și teritorială Componenta 1

IV.1 Fondul de reziliență pentru localități
Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții în mediul rural prin:
b. Reabilitare/ extindere/ modernizare/ construire de clădiri publice care deservesc prestării unor
servicii publice;
c. Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate – inclusiv case pasive;
d. Amenajare spații publice;
e. Realizare piste de biciclete;
f. Iluminat public digital;
g. Construire/ modernizare/ reabilitare stație transport public (rutier);
h. Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație;
i. Infrastructură sportivă (terenuri de minifotbal, handbal, baschet, volei).

X.

Pilonul IV Coeziune socială și teritorială Componenta 3

IV.3 Infrastructură socială si cămine de bătrâni
a. Creșterea calității și gradului de acoperire cu servicii sociale rezidențiale în domeniul îngrijirii
persoanelor vârstnice;
b. Sprijinirea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu handicap și prevenirea
instituționalizării acestora prin operaționalizarea rețelei de asistenți personali profesioniști;
c. Dezvoltarea infrastructurii de tip familial și locuințe protejate pentru persoanele
instituționalizate;
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d. Construirea de centre verzi, noi, de dimensiuni reduse – case de tip familial, locuințe protejate
pentru persoanele instituționalizate (cu dizabilități și copii);
e. 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);

XI.

Pilonul V Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională
Componenta 1

V.1 Fondul pentru Spitale. Creșterea accesului la Sănătate
a. Construcția și/sau dotarea a 200 de centre medicale integrate în zonele rurale și urbane
vulnerabile;
b. Dotarea a 2.000 de cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a
pacienților cronici, prioritizând centrele din mediul rural și din urbanul mic;
c. Reabilitarea și dotarea a 100 de centre de planificare familială;

XII.

Pilonul V Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională
Componenta 3

V.3 România Educată – infrastructură școlară și universitară
a. Construirea de școli în zonele în care infrastructura este neadaptată actualelor realități
demografice;
b. Program național de finanțarea infrastructurii școlare, inclusiv la noile standarde privind
construcțiile și dotările, în condiții de deplină siguranță pentru comunitățile școlare;
c. 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;
d. Sprijinirea mobilității elevilor prin achiziționarea de microbuze/ autobuze verzi sau alte
mijloace de transport adaptate provocărilor geografice ale zonei deservite.
e. Schemă de granturi pentru laboratoare și ateliere în unitățile școlare preuniversitare;

XIII.

Pilonul V Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională
Componenta 4

V.4 Încurajarea formalizării muncii, economie socială și introducerea Venitului Minim de
Incluziune
a. Achiziționarea echipamentelor tehnice necesare pentru implementarea reformei, inclusiv prin
creșterea competențelor digitale ale personalului responsabil;

XIV.

Pilonul V Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională
Componenta 5

V.5 Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea eficienței
justiției
b. Creșterea capacității autorităților administrației publice locale prin implementarea de
parteneriate între UAT-uri și eficientizarea utilizării resurselor umane disponibile la nivelul
partenerilor consorțiului în baza principiilor economicității, eficienței și eficacității.
c. Crearea cadrului legal și instituțional pentru implementarea voluntară a consorțiilor
administrative.
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XV.

Pilonul VI Politici pentru Generația următoare, Copii și Tineri
Componenta 1

VI.1 România Educată - Programul național de reducere a abandonului școlar
a. Dezvoltarea unui mecanism de avertizare timpurie în educație privind elevii aflați în risc de
abandon școlar;
b. Scheme de granturi pentru 1600 de școli identificate cu un număr mare de elevi cu risc de
abandon - fondurile vor fi utilizate pentru intervenții decise la nivelul școlii, alese dintr-un
meniu de măsuri puse la dispoziția școlii și care contribuie la reducerea abandonului școlar;

XVI.

Pilonul VI Politici pentru generația următoare, copii și tineri
Componenta 2

VI.2 Granturi pentru tineret și sport
a. Investiții în infrastructură fizică și mobilă prietenoasă cu tinerii și cu mediul;

XVII.

Pilonul VI Politici pentru Generația următoare, Copii și Tineri
Componenta 3

VI.3 România Educată - Programul Național pentru Creșe
a. Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație
timpurie pentru copiii de până la vârsta de 6 ani, în vederea creșterii ratei de participare și
favorizării revenirii părinților în câmpul muncii prin actualizarea și corelarea datelor
demografice și a infrastructurii, înființarea unor servicii alternative sau complementare, care
să coexiste alături de serviciile formale, transformarea grădinițelor cu program normal în
grădinițe cu program prelungit sau transformarea acestora în servicii educaționale și de
îngrijire cu program prelungit pentru copiii de la naștere la 6 ani;
b. Schema de granturi pentru construirea a 200 de creșe, ce vor utiliza energie regenerabilă/
servicii de educație timpurie și operaționalizarea acestora de către operatori publici;
Totuși, pentru perioada de programare 2021 – 2027 vor trebui avute în vedere prevederile
documentelor europene cuprinse în Strategia Europa 2030 astfel :
1. Ocuparea forței de muncă
Rata de ocupare asumată de România trebuie să ajungă la 70% pentru grupa de vârsta 20
– 64 ani la orizontul anului 2027. Măsurile prioritare vizate în acest sens sunt grupate pe 4 direcții
de acțiune:
a) Îmbunătățirea funcționării pieței muncii
- flexibilizarea relațiilor de muncă în contextul abordării naționale a principiilor
flexisecurității - flexibilizarea relațiilor de muncă
b) Facilitarea tranzițiilor de la șomaj sau inactivitate către ocupare
- asigurarea tranziției rapide de la perioadele de șomaj sau inactivitate către ocuparea
unui loc de muncă
c) Consolidarea competențelor profesionale ale forței de muncă
- stimularea formării profesionale continue (FPC) – sprijinirea formării profesionale a
angajaților, facilitarea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la FPC,
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implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educație și formare pentru a
realiza convergența între sistemul educațional și cerințele pieței muncii.
d) Integrarea pe piața muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor și a
femeilor
- diversificarea activităților economice în mediul rural și modernizarea sectorului
agricol - dezvoltarea activităților economice, îmbunătățirea infrastructurii fizice în
spațiul rural și a accesului populației la serviciile publice de bază;
- promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor și femeilor - dezvoltarea
infrastructurilor de afaceri, înființarea de întreprinderi de către tineri și promovarea
antreprenoriatului în rândul femeilor.
2. Cercetare, dezvoltare, inovare- CDI
Asumarea obiectivelor strategiei Europa 2030 implică, pentru România, recuperarea
decalajelor față de actualul nivel mediu atins în UE pentru investițiile în CDI . Nivelul investițiilor
în cercetare și dezvoltare (sectoarele public și privat) trebuie să atingă 2% din PIB în anul 2030.
Pentru atingerea țintei asumate au fost identificate 3 direcții principale de acțiune:
a) întărirea capacității și a performanțelor sistemului CDI
- dezvoltarea numerică și calitativă a resurselor umane pentru cercetare
b) stimularea creșterii investițiilor CDI în sectorul privat
- susținerea dezvoltării infrastructurii CDI și a transferului de tehnologie în cadrul
firmelor.
c) dezvoltarea dimensiunii europene a politicilor și programelor CDI
- participarea activă a României la inițiativele majore din cadrul Spațiului European de
Cercetare (programarea comună, inițiativele tehnologice și infrastructurile CD paneuropene).
3. Schimbări climatice și energie
3.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)
Se țintește o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în anul 2027
față de nivelurile înregistrate în anul de referință 1990. Pentru atingerea țintei asumate vor fi
întreprinse următoarele măsuri integrate:
1. Reducerea emisiilor de GES din sectorul energetic, prin retehnologizarea unor instalații
mari de ardere, investiții pentru grupuri noi cu emisii reduse de GES și stimularea
producerii de energie din surse regenerabile - finanțare prin Programul Operațional
Sectorial Mediu și Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice;
2. Reducerea emisiilor de GES din domeniul transporturilor, prin creșterea gradului de
utilizare a transportului public, îmbunătățirea infrastructurii
3. Atenuarea efectelor emisiilor de GES, prin Programul național de îmbunătățire a
calității mediului, precum și prin realizarea de spații verzi în localități, prin creșterea
suprafețelor împădurite și extinderea spațiilor verzi în mediul urban - finanțare prin
AFM și PNDR.
4. Întărirea capacității administrative pentru susținerea creșterii durabile în România.
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3.2. Surse regenerabile de energie (SRE)
Ținta națională pentru energia din surse regenerabile este cea impusă de Directiva
2009/28/EC conform căreia ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de
energie va trebui să fie de 24% în 2030. Din analiza potențialului energetic al surselor regenerabile
de energie rezultă că, pentru atingerea valorii stabilite pentru 2027, România va trebui să valorifice
63,5 % din potențialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune. În vederea atingerii
țintei naționale, în intervalul 2011-2013, măsurile propuse vizează:
1. Realizarea unor instalații pentru creșterea producției de energie din surse regenerabile;
2. Continuarea finanțării prin Fondul pentru Mediu a:
- programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu cele care
utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care
conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;
- proiectelor privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală,
solară, biomasă, microhidrocentrale;
- programului privind creșterea producției de energie din surse regenerabile.
3. Promovarea utilizării surselor regenerabile locale pentru producerea energiei electrice
și termice la consumatorii finali - clădiri (de exemplu, prin realizarea de centrale
termice pe rumeguș și sistem propriu de distribuție agent termic; transformarea
punctelor termice în centrale termice cu funcționare pe rumeguș; montarea
colectoarelor solare la centralele termice de cartier; prepararea apei calde menajere prin
panouri solare montate la centralele termice);
4. Elaborarea unor sisteme de certificare sau sisteme de calificare echivalente pentru
instalatorii de cazane și sobe mici pe baza de biomasă și sisteme fotovoltaice solare și
termice solare, de sisteme geotermice de mică adâncime și pompe de căldură.
3.3. Eficiența energetică
În stabilirea țintei naționale de economisire a energiei, România a optat pentru utilizarea
consumului de energie primară, ca indicator. Ținând cont de valoarea prognozată pentru consumul
de energie primară în anul 2020 (scenariul Business as usual - PRIMES 2007), și de cea realizată
de Comisia Națională de Prognoză (cu luarea în considerare a măsurilor de eficiență energetică),
s-a estimat că în anul 2027 România va putea realiza o economie de energie primara de cca. 10
Mtep (ceea ce reprezintă o reducere de cca. 19% comparativ cu proiecțiile PRIMES 2007). În
vederea atingerii țintei stabilite la nivel național, măsurile propuse vizează:
1. continuarea Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe
2. extinderea Programului național de eficiență energetică (reabilitarea sistemului de
termoficare, reabilitarea clădirilor publice și eficientizarea iluminatului public);
4. Educație
4.1. Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii
Se vizează atingerea unei rate a părăsirii timpurii a școlii de maximum 11,3% în 2027, față
de 16,6% în 2009. Principalele direcții de acțiune pentru atingerea țintei vizează: asigurarea
accesului egal la educație și formare profesională; asigurarea calității și creșterea eficacității
sistemului național de învățământ; asigurarea unui sistem de educație echitabil, stabil, predictibil
47

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEACA, JUDEŢUL OLT
PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 - 2027
și sustenabil; stimularea învățării pe tot parcursul vieții; deschiderea școlii spre comunitate și
mediul de afaceri și dezvoltarea de parteneriate cu toți actorii interesați. Măsurile concrete
abordează:
1. extinderea cadrului de aplicare a reformei educației timpurii prin implementarea de
programe și activități specifice acestei forme de educație;
2. asigurarea participării la o educație de calitate pentru școlarii proveniți din grupurile
dezavantajate, inclusiv prin derularea programelor de tip suport pentru combaterea
sărăciei și excluziunii sociale;
3. susținerea și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții prin implementarea și
diversificarea programelor în domeniu;
4. dezvoltarea învățământului profesional liceal (filiera tehnologică) și al școlii postliceale;
5. revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învățământul
preuniversitar precum și a standardelor ocupaționale, de formare și de pregătire
profesională.
5. Incluziunea socială/reducerea sărăciei
Se vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Măsurile vizate în acest sens sunt structurate pe 4 direcții de acțiune:
a) Reforma sistemului de asistență socială prin:
- revizuirea și implementarea programului de acordare a ajutorului social astfel încât să fie
garantat un venit minim oricărui cetățean (modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat);
- sprijinirea focalizată a familiilor celor mai sărace (revizuirea programului de acordare a alocație
familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală prin instituirea
unei singure alocații pentru susținerea familiei
- dezvoltarea serviciilor sociale destinate creșterii calității vieții persoanelor ce aparțin grupurilor
vulnerabile (îmbunătățirea cadrului legislativ existent privind serviciile sociale în scopul facilitării
accesului la servicii, asigurarea sustenabilității funcționării serviciilor și asigurarea calității în acest
domeniu.
b) Ocuparea și incluziunea socială activă prin:
- crearea cadrului adecvat în vederea facilitării accesului și a participării grupurilor vulnerabile
pe piața muncii (definirea cadrului legal privind sectorul economiei sociale, dezvoltarea
programelor specifice pentru (re)integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și a
programelor de formare pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor de bază pentru grupurile
vulnerabile).
c) Dezvoltarea infrastructurii sociale prin:
- reducerea disparităților regionale și îmbunătățirea infrastructurii sociale (modernizarea
infrastructurii sociale, investiții în infrastructura școlară și sanitară, precum și investiții în locuințe
sociale).
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d) Reforma sistemului național de sănătate prin:
- îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate a persoanelor vulnerabile (elaborarea și
implementarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, a Strategiei Naționale de
Raționalizare a Spitalelor, a Planului Național privind spitalele).
5.1. Descrierea măsurilor ce vor fi întreprinse
Comuna Seaca, județul Olt prin hotărârile consiliului local al comunei a decis următoarele
măsuri pentru dezvoltarea socio-economică a localității:
1. Dezvoltarea infrastructurii de transport în localitate și de racordare a arterelor rutiere ale
localității la principalele căi rutiere din zona astfel:
- modernizare drumuri de interes local și străzi interioare
- modernizare poduri, podețe și punți pietonale
2. Dezvoltarea turismului în zonă:
- amenajare zonă agrement
- promovarea lăcașurilor de cult istoric și religios
3. Dezvoltarea comerțului civilizat cu produsele agroalimentare produse de către locuitorii
comunei și ai localităților învecinate
- realizare piață agroalimentară
4. Dezvoltare infrastructură electricitate, alimentare cu apa, reabilitare termică, etc în vederea
asigurării unor condiții civilizate de viață a locuitorilor:
- proiect înființare sistem de canalizare
- modernizare rețea electrică de medie tensiune cu corpuri de iluminat cu leduri
5. Asigurarea unor condiții favorabile dezvoltării activităților educative, sportive, sănătate, etc
- modernizare și reabilitare școală gimnazială
- modernizare cămin cultural
- reabilitare, modernizare și extindere dispensar medical
- amenajare bază sportivă
6. Asigurarea unor lucrări de protecție a mediului înconjurător astfel:
- înființare plantații cu perdele de protective
7. Implementarea unor programe privind utilizarea “ENERGIEI VERZI”
5.2. Estimarea impactului Strategiei asupra UAT și zonei înconjurătoare, contribuția la o
dezvoltare durabilă
Creșterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile și eficiente
din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să profite de avantajul geografic al
amplasamentului localității în cursa pentru dezvoltarea unor noi oportunități de dezvoltare a zonei,
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care să accelereze majorarea numărului de locuri de munca pentru locuitorii comunei, care să
exploateze potențialul turistic și să consolideze avantajul competitiv al mediului de afaceri, în
special în sectoarele de producție și în cadrul IMM-urilor și care să ajute consumatorii să realizeze
meritele utilizării eficiente a resurselor. O asemenea abordare va ajuta localitatea să prospere întro lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, care dispune de resurse limitate și să prevină, în
același timp, degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor. De
asemenea, aceasta va sta la baza coeziunii economice, sociale și teritoriale.
Strategia de dezvoltare a localității cuprinde domeniile următoare:
- Competitivitate: economia localității va prospera datorită comerțului cu produse obținute pe plan
local dar și prin dezvoltarea accesului civilizat al turiștilor în zonele de agrement atât de pitorești
ale localității, dezvoltării și amenajării obiectivelor de atracție prin amenajarea unor structuri de
primire a acestora.
- Protecția mediului înconjurător: prin înființarea de perdele de protecție
- Preocuparea creării de noi locuri de munca: prin dezvoltarea unor oportunități economice pentru
agenții economici ce își pot dezvolta afacerile în zonă, în acest sens consiliul local a luat decizia
dezvoltării unor punctă de desfacere și colectare a produselor agricole
- Asigurarea unui nivel de viață civilizat al locuitorilor; prin asigurarea condițiilor conforme cu un
standard de viață adecvat dezvoltării socio-economice a României în contextul integrării în UE.
- Asigurarea unui nivel de educație și sănătate a populației: prin asigurarea condițiilor de
învățământ și asistență medicală în spații modern amenajate, dotate și echipate corespunzător
standardelor europene
- Asigurarea incluziunii sociale: prin integrarea populației de etnie romă în special în procesul
educațional al localității și asigurarea asistenței sociale corespunzătoare care converge către
dobândirea unei educații stabile.
Strategia de dezvoltare a localității Seaca, județul Olt a fost concepută să contribuie prin
obiectivele de investiții propuse a se realiza în perioada 2021 – 2027 la o dezvoltare durabilă a
zonei fiind tot odată în consens cu obiectivele strategice ale României pentru aceeași perioadă de
dezvoltare în contextul strategiei UE.
5.3. Referințe la documente strategice spațial/sociale/economice cu implicații asupra
dezvoltării locale și legătura planului cu ele: PUG, PUZ, strategii de dezvoltare europene,
sectoriale, regionale, județene, etc.
Prin Programul Național de Reformă, România și-a stabilit ținte similare cu cele asumate
la nivel european, adaptate însă la nivelul de performanță a pieței muncii și a altor domenii conexe,
cu scopul asigurării stabilității macroeconomice și sustenabilității finanțelor publice, creșterii
competitivității și productivității economice și îmbunătățirii funcționării pieței forței de muncă.
În acest scop, Guvernul va realiza următoarele demersuri:
- implementarea sistemului salarizării unitare în sectorul public care presupune salarizarea
tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar prin luarea în considerare a drepturilor de
natură salarială stabilite prin acte normative speciale; stabilirea drepturilor de natură salarială
numai prin norme juridice de forța legii; remunerarea egală pentru muncă de valoare egală și
îmbunătățirea sustenabilității financiare;
- implementarea reformei în sistemul de pensii care vizează creșterea graduală a vârstei de
pensionare pentru femei și pentru anumite categorii cu statut special, trecerea graduală la un sistem
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de indexare în funcție de inflație, integrarea în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care
se află în domenii reglementate de legi, respectiv de prevederi speciale de pensionare și lărgirea
bazei de impozitare prin includerea unor noi categorii de contribuabili (profesii liberale, manageri,
asociații familiale);
- implementarea Legii responsabilității fiscal-bugetare care cuprinde proceduri îmbunătățite de
elaborare a bugetelor multianuale, dispoziții referitoare la limitarea rectificărilor bugetare efectuate
în cursul anului și reguli fiscale mai stricte în ceea ce privește cheltuielile totale, cheltuielile de
personal și deficitul bugetar, precum și funcționarea Consiliului fiscal care asigură o analiză
independentă a prognozelor macroeconomice și bugetare, implementarea standardelor de cost în
domeniul cheltuielilor publice ale autorităților locale;
- dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă și creșterea participării la programe
de formare;
- reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării
șomajului mai ales în rândul tinerilor;
- reformarea programelor de asistență socială referitoare la alocația pentru susținerea familiei,
ajutoarele pentru încălzirea locuințelor și acordarea venitului minim garantat, cu scopul
îmbunătățirii eficienței și reducerii costurilor;
- reducerea birocrației privind recrutarea angajaților prin înființarea one-stopshop la nivel
local (județean) și operaționalizarea acestora în vederea realizării unei singure proceduri de
recrutarea a angajaților;
- îmbunătățirea calității actului administrativ, a procesului decizional și a managementului și
coordonării orizontale a politicilor publice;
- stimularea capacității firmelor de a crea, adăuga, capta și reține valoare în lanțul național
productiv, bazată pe procese, produse și servicii;
- continuarea implementării reformelor adoptate în anul 2010 de către ANAF (combaterea
evaziunii fiscale, sprijinirea mediului de afaceri, îmbunătățirea administrării veniturilor), precum
și o serie de alte reforme cum ar fi simplificarea și modernizarea procedurilor de utilizare a
serviciilor publice online.
Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2021-2027 trebuie să răspundă la
cel puțin două cerințe:
- Să contribuie la obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă ale Uniunii Europene, în
conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2030 precum și prin alte documente strategice
de la nivel european.
- Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele competitive
care ar trebui promovate prin investițiile naționale.
Obiectivul global de dezvoltare stabilit prin Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 este
„Reducerea cât mai rapidă a disparităților de dezvoltare socio-economică între România și statele
membre ale Uniunii Europene” și are ca țintă atingerea unui nivel al PIB /locuitor de 41% din
media UE în anul 2013 (plecând de la 31,1% din media UE-25 în anul 2004 în ceea ce privește
PIB / locuitor). În 2011, România ajunsese deja la 49% din media UE-27. În același timp,
obiectivul global al Cadrului Strategic National de Referință 2021-2027 este acela de a genera o
creștere economică adițională de 10-15% din PIB, obiectiv care, din cauza crizei economice și a
dificultăților de absorbție a fondurilor europene, ar putea să nu fie îndeplinit.
Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune
consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele 11
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obiective tematice corelate cu prioritățile Strategiei Europa 2030, pentru a maximiza impactul
politicii în ceea ce privește realizarea priorităților europene, respectiv:
- consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;
- îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor;
- îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (în cazul
FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEMP);
- sprijinirea tranziției către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate sectoarele;
- promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor;
- protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
- promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
rețelelor majore;
- promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;
- promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
- investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții;
- consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.
Obiectivele tematice sunt transpuse în priorități de investiții specifice pentru fiecare fond
în parte.
Documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente pentru perioada 20212027:
După cum a fost precizat și în Memorandumul “Aprobarea acțiunilor și documentelor
privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2021-2027”, la
nivelul fiecărui Stat Membru, documentele prevăzute de proiectele regulamentelor europene, sunt:
1. Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, în colaborare cu actorii socioeconomici, care stabilește strategia, prioritățile și cadrul instituțional pentru implementarea
fondurilor europene, și aprobat de către Comisia Europeană în urma evaluării și dialogului cu statul
membru;
2. Programele Operaționale/ Programul Național pentru Dezvoltare Rurală.
La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de
Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene: Fondul European
pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European Maritim pentru Pescuit. Cele cinci fonduri
au fost denumite generic „fondurile CSC”. Din punct de vedere strategic, proiectele de
regulamente prevăd faptul că fondurile CSC vor completa intervențiile naționale, regionale și
locale în implementarea Strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă
(Strategia Europa 2030), luând în considerare contextul specific din fiecare stat membru.
Principalele prevederi privind alocarea financiară și concentrarea tematică
Conform propunerii Comisiei Europene, alocările naționale pentru politica de coeziune
(fără FEADR și FEPAM) vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada
2021-2027, ceea ce va presupune o alocare superioară față de actuala perioadă. Există însă o serie
de propuneri din partea statelor membre net contribuitoare care pot diminua nivelul alocărilor
pentru toate statele membre.
Alocările financiare vor fi diferite în funcție de tipul de regiune:
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- Regiuni mai puțin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au PIB/capita sub 75%
din media UE27;
- Regiuni în tranziție – acele regiuni care au PIB/capital între 75 și 90% din media UE;
- Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita peste 90% din
media UE.
Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel:
- Regiunea București-Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate;
Celelalte 7 regiuni vor fi în continuare în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate.
Consecințele acestei grupări:
- Rata de cofinanțare propusă în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate va fi de 85%;
- Rata de cofinanțare propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca urmare a aplicării
excepției pentru regiunile care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE25, cum este și cazul regiunii București-Ilfov).
În conformitate cu propunerile de compromis aprobate la nivelul Consiliului Afaceri
Generale, sunt impuse următoarele principii de concentrare a fondurilor:
1. Alocarea Fondului de Coeziune va reprezenta o treime din alocarea pentru politica de
coeziune;
2. Alocarea FEDR va fi orientată spre primele patru obiective tematice prevăzute în Regulamentul
General în proporție minimă de:
a. 50% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. 60% pentru regiunea București-Ilfov (ca urmare a aplicării excepției pentru regiunile
care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este și
cazul regiunii București-Ilfov).
3. Alocarea FEDR va fi orientată spre obiectivul tematic (4) într-o proporție minimă de:
a. 10% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. 20% pentru regiunea București-Ilfov.
4. Alocarea FSE va fi orientată spre patru dintre prioritățile de investiții finanțate în cadrul
obiectivelor tematice (8)-(10) în proporție minimă de:
a. 60% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. 80% pentru regiunea București-Ilfov;
Alocările pentru fondurile structurale (FSE+FEDR) vor fi concentrate pe obiectivele
tematice
(8)-(10), după cum urmează:
a. între 20-25% pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
b. între 45-50% pentru regiunea București-Ilfov.
Opțiunea strategică a României pentru perioada 2021-2027
Cu toate că România și-a depășit deja ținta stabilită prin PND 2007-2013, rămâne
penultimul stat membru în ceea privește nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27, propunem o
abordare similar cu cea privind perioada 2007-2013. Plecând de la elementele prezentate mai sus
și sub rezerva confirmării acestora de către etapele firești ale procesului de programare (realizarea
analizelor socio-economice, prioritizarea nevoilor de investiții și elaborarea strategiei de utilizare
a instrumentelor structurale, cuantificarea financiară a priorităților de investiții și stabilirea
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investițiilor eligibile din instrumente structurale, evaluarea impactului macroeconomic a acțiunilor
propuse, procesul de evaluare ex-ante ș.a.), propunem spre dezbatere următoarele opțiuni
strategice:
Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României. Reducerea disparităților de
dezvoltare socială și economică între România și statele membre ale Uniunii Europene, prin
generarea unei creșteri adiționale de 15% determinată de utilizarea fondurilor europene, având ca
țintă atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al PIB/locuitor de 65% din media UE.
Obiectivele specifice
Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de obiective
tematice propuse de către Comisia Europeană și cu prioritățile Strategiei Europa 2030, după cum
urmează:
Creștere inteligentă
OS1. Creșterea competitivității economiei românești prin asigurarea unei creșteri adiționale a
valorii adăugate brute în industrie și servicii de minim X% și crearea a minim Y de locuri de muncă
nete
Creștere durabilă
OS2. Promovarea unei creșteri economice curate, prin proiecte investiționale verzi care duc la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelul din anul 1990
Creștere favorabilă incluziunii
OS3. Promovarea unei societăți favorabile incluziunii prin creșterea ratei de ocupare cu T% și
reducerea populației aflate în pragul sărăciei cu 580.000 persoane.
Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiții ce vor
răspunde tuturor celor 11 obiective tematice, așa cum s-a precizat mai sus. La o analiza preliminară
se poate observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia Europeană nu
poate fi exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranță și de analizele socio-economice.
Dincolo de obiectivele specifice corelate cu prioritățile Strategiei Europa 2030, investițiile
ce urmează a fi finanțate vor răspunde următoarelor priorități tematice (PT) de dezvoltare:
PT1. Creșterea pe termen lung a competitivității economiei Românești;
PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază;
PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne;
PT4. Îmbunătățirea eficienței administrației publice.
Acestor priorități tematice li se adăugă componenta teritorială, care trebuie urmărită ca o
prioritate orizontală. Plecând de la aceste repere general acceptabile, procesul de programare va
avea rolul de a selecta un mix optim de priorități de investiții și acțiuni cheie care să ducă la
atingerea obiectivelor specific stabilite.

5. PLANIFICAREA INVESTIȚIILOR
Strategia Europa 2030 a UE stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la nivelul
Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Europa 2030 are ca obiectiv dezvoltarea unei
economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii la nivelul UE, prin stabilirea de priorități
care să încurajeze Statele Membre să atingă niveluri ridicare de ocupare a forței de muncă,
productivitate și coeziune economică și socială. Pentru a atinge aceste ținte, UE a stabilit cinci
obiective ambițioase, referitoare la:
- ocuparea forței de muncă
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- cercetare, dezvoltare și inovare
- schimbările climatice și energie
- educație
- sărăcie și excluziune socială
Pentru fiecare dintre aceste obiective, Statele Membre și-au stabilit propriile ținte la nivel
național și au definit direcțiile și măsurile strategice necesare pentru atingerea acestora. Cea mai
mare parte a asistenței financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2030 va fi pusă
la dispoziție în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin Instrumentele Structurale. Întrucât legislația
aplicabilă acestor instrumente pentru perioada 2021-2027 nu va fi definitivată foarte curând, vor
exista o serie de modificări față de perioada actuală, după cum urmează:
1. includerea fondurilor UE pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, alături de FEDR, FSE și
FC în contractul/acordul de parteneriat, care va stabili cadrul strategic național pentru programarea
fondurilor UE;
2. concentrarea pe 11 Obiective Tematice după cum urmează:
- cercetare și inovare
- tehnologiile informației și comunicării (TIC)
- competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)
- trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
- adaptarea la schimbările climatice și prevenirea și gestionării riscului
- protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor
- promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
rețelelor majore
- ocupare și facilitarea mobilității forței de muncă
- incluziune socială și combaterea sărăciei
- educație, dezvoltarea de competențe și învățarea pe tot parcursul vieții
- consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă
- oportunități mai mari pentru abordări teritoriale ale procesului de programare;
- posibilități de dezvoltare a unor Programe Operaționale (PO) multi-fond FEDR/FSE;
- o concentrare mai mare pe monitorizarea rezultatelor – inclusiv monitorizarea la nivelul teritorial
relevant;
- posibila impunere de către Comisia Europeană a unor condiționalități macro-economice și
sectoriale statelor membre – ex-ante și/sau ex-post;
- alocări financiare suplimentare acordate Statelor Membre și/sau regiunilor cu rezultate deosebite
în implementare și/sau celor care obțin rezultate ce contribuie la atingerea țintelor legate de
strategia Europa 2030
5.1. Măsură planificată ce poate fi implementată prin planuri integrate sau proiecte individuale
În contextul strategiei de dezvoltare a localității Seaca, proiectele de investiții propuse se
pot realiza în cadrul unor programe de investiții integrate, în speța proiectele de investiții ce privesc
protecția mediului și arealului înconjurător prin finanțare nerambursabilă obținută prin programele
de mediu, fie prin proiecte de investiții individuale finanțate fie prin fonduri europene dezvoltate
prin programele de dezvoltare regionale, fie prin fonduri cu asistența guvernamentală.
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5.2. Etape în realizarea investiției
Pentru implementarea unui proiect de investiții cu finanțare europeană sau guvernamentală
vor fi necesare parcurgerea unor etape procedural de implementare și anume:
1. Identificarea programului de finanțare și coroborarea cu investițiile eligibile ale acestuia
2. Stabilirea criteriilor eligibile de accesare a programului respectiv
3. Elaborarea documentație tehnico-economice pentru determinarea parametrilor tehnici și
economici ai proiectului de investiții propus, respectiv studiul de prefezabilitate, stadiul de
fezabilitate, etc
4. Elaborarea documentațiilor necesare obținerii Certificatului de urbanism și a avizelor solicitate
5. Elaborarea proiectului tehnic de execuție și a detaliilor de execuție a investiției
6. Elaborarea documentației de obținerea autorizației de construcție a investiției
7. Depunerea documentației complete solicitate prin ghidul de finanțare la Autoritatea de
Management a proiectului
8. Demararea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcții
9. Recepția lucrărilor
5.3. Instituții, departamente din cadrul UAT implicate în dezvoltarea proiectelor
În cadrul UAT Seaca, județul Olt sunt implicate cu mare interes în dezvoltarea de proiecte
pentru investiții compartimentele de urbanism, contabilitate, achiziții publice și nu în cele din urmă
consiliul local și primarul localității.
În cadrul compartimentului de urbanism, se urmărește coroborarea proiectelor de investiții
cu Planul de Urbanism General al localității precum și în concordanță cu parametrii de similitudine
din Planul de Urbanism Zonal aprobat de către consiliul local.
În cadrul compartimentului de contabilitate se vor identifica sursele de finanțare sau
cofinanțare a proiectelor conform cerințelor programelor de investiții respective.
În cadrul compartimentului de achiziții publice se desfășoară activități de urmărire a
legalității procedurilor de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare și comunicarea cu
celelalte compartimente ale UAT implicate.
În cadrul consiliului local al localității se propun și se iau decizii cu privire la proiectele de
dezvoltare a localității în consensul voinței și spre bunăstarea locuitorilor.
Primarul localității în calitate de președinte al consiliului local propune acestuia strategia
de dezvoltare a localității pe următoarea perioadă, în consens cu documentele zonale, regionale și
naționale privind sensul dezvoltării economico-sociale a comunității pe care o conduce.
Întreaga instituție a primăriei comunei este de fapt implicată în proiectele de dezvoltare pe
termen scurt sau mediu a localității.
5.4. Bugetul alocat (pe surse de finanțare)
Pentru proiectele de investiții prevăzute în strategia de dezvoltare a localității Seaca,
județul Olt a fost previzionat următorul buget de finanțare repartizat pe surse astfel:
1)
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii localității
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Titlul proiectului

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
Buget orientativ al proiectului în euro:
(suma cu TVA)
1 euro = 4,9205 lei
36.500.000
7.417.945
Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 36.500.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 7.417.945
Titlul proiectului

MODERNIZARE PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI
PIETONALE, ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
4.000.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
812.926

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 4.000.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 812.926

Titlul proiectului

INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ, ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
15.600.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
3.455.456

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 15.600.000 lei
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 3.455.456 euro
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Titlul proiectului

MODERNIZARE REȚEA ELECTRICĂ DE MEDIE
TENSIUNE CU CORPURI DE ILUMINAT CU LEDURI
ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
1.560.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205lei
317.041

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.560.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 317.041

Titlul proiectului

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE
EPURARE ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
21.400.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
4.349.152

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 21.400.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 4.349.152

Titlul proiectului

ÎNFIINȚARE RETEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL
OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
38.400.000

Buget orientativ al proiectului în
euro:
1 euro = 4,9205 lei
7.804.085

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 38.400.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 7.804.085
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2) Proiecte de dezvoltare economică a localității
Titlul proiectului

REABILITARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ, ÎN
COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în
lei
(suma cu TVA)
1.200.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
243.878

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.200.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 243.878

3) Proiecte de dezvoltare si amenajare turistica a zonei
Titlul proiectului

AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT, ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
1.110.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
225.587

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 1.110.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 225.587

59

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SEACA, JUDEŢUL OLT
PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 - 2027
4) Proiecte de investiții ce privesc activitățile educative, culturale și sportive ale
locuitorilor comunei
Titlul proiectului

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ, ÎN COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
650.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro =4,9205 lei
132.100

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 650.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 132.100

Titlul proiectului

REABILITARE CĂMIN CULTURAL, ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
640.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
130.068

Total buget public în lei (buget de stat +buget local + fonduri UE): 640.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 130.068
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Titlul proiectului

MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘCOALĂ GENERALĂ I -IV,
ÎN COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
750.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
152.424

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 750.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 152.42

Titlul proiectului

MODERNIZARE ȘI REABILITARE GRADINITE ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
850.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro =4,9205 lei
172.747

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 850.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 172.747
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5) Proiecte de investiții ce privesc asigurarea unor condiții civilizate pentru desfășurarea actelor
medicale
Titlul proiectului

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN
COMUNA SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului in lei
(suma cu TVA)
350.000

Buget orientativ al proiectului in euro:
1 euro =4,9205 lei
71.131

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 350.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 71.131

Titlul proiectului

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR UTILIZÂND ENERGIA
VERDE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE, ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei
(suma cu TVA)
300.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
1 euro = 4,9205 lei
60.969

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 300.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 60.969
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6. ALOCAREA FINANCIARĂ
6.1. Surse de finanțare (buget, de stat, buget local, fonduri UE, fonduri private)
Proiectele de investiții cuprinse în strategia de dezvoltare a localității Seaca, județul Olt
sunt previzionate cu un buget complex de finanțare având componente din surse locale,
guvernamentale și europene astfel:
Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul
României)

Buget local
(contribuție din
bugetul UAT)

Fonduri comunitare
(UE)

Surse
private
(IMM)

Total buget public în lei (buget de stat + buget local + fonduri UE): 123.310.000
Total buget public în euro (buget de stat + buget local + fonduri UE): 25.060.461
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7. IDENTIFICAREA PROGRAMELOR CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ÎN
CONCORDANȚĂ CU PROIECTELE DE INVESTIȚII CUPRINSE ÎN STRATEGIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 PENTRU COMUNA SEACA,
JUDEȚUL OLT
7.1. Proiecte de infrastructură
DATE PROIECT
NUMELE
PROIECTULUI
MODERNIZARE
DRUMURI DE
INTERES LOCAL ÎN
COMUNA SEACA,
JUDEȚUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE
2021 - 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
EȘALONAT ÎN PROIECTE
PARȚIALE PE TRONSOANE
DE DRUMURI COMUNALE ȘI
STRĂZI INTERIOARE

REZUMAT PROIECT
REZUMAT PROIECT
Proiectul cuprinde lucrări de :
- acostamente de: 0,50/0,75 m din balast
- rigole de beton C 30/37
- podețe tubulare transversale DN = 800 mm
- podețe tubulare laterale DN =600 mm
- se propune următoarea structură rutieră:
- strat de fundație din agregate naturale din balast
- amestec optimal cu grosimea de 20 cm
- strat de baza din piatră spartă de 12 cm
- amestec optimal
- strat de legătură din mixtură asfaltică
- tip BADPC 20 cu grosimea de 5 cm
- strat de uzură din mixtură asfaltică
- tip BAPC 16 cu grosimea de 4 cm
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PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
Programe finantate de catre guvernul
romaniei
1. PROGRAMUL NAȚIONAL
de CONSTRUCȚII de
INTERES PUBLIC sau
SOCIAL (PNCIPS) dezvoltat de
către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII
- CNI S.A
2. SUBPROGRAMUL
”DRUMURI DE INTERES
LOCAL ȘI DRUMURI DE
INTERES JUDEȚEAN”

Programe finantate de catre uniunea
europeana
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ 2021 –
2027 PNDR prin AGENȚIA
PENTRU FINANȚAREA
INVESTIȚIILOR RURALE – AFIR
Submăsura 7.2. Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică
- Valoarea sprijinului acordat este de
100% din totalul cheltuielilor eligibile,
în suma de 1.000.000 euro/comună

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE

a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la
OG 25/2001 cu modificările și
completările

1. Submăsura 7.2 „Investiții în crearea
și modernizarea infrastructurii de bază
la scară mică” se încadrează, în
prevederile art. 20 din Regulamentul
(UE) 1305/ 2013, cu modificările și
completările ulterioare, în Măsura 07 –
„Servicii de bază și reînnoirea satelor
în zonele rurale” și contribuie la
domeniul de intervenție DI 6B ‐
Încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale
2. HG 907/2016 și a standardului de
cost pentru investiții publice stabilit
prin HG 363/2010

ulterioare se pot finanța următoarele
categorii de servicii și lucrări:
expertizare tehnică / proiectare /
construcții noi / reabilitare / consolidare
/ extindere /modernizare / finalizare
structuri începute cu aceeași destinație /
dotare;
b. Conform art 1. alin. 2, lit. o) din OG
25/2001
cu
modificările
și
completărileulterioare, expresia drumuri
de interes local și drumuri de interes
județean semnifică căi de comunicație
terestră special amenajate pentru
circulația vehiculelor și pietonilor,
clasificate conform prevederilor OG
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43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată
cu
modificările
și
completările ulterioare, prin acte ale
autorităților publice;2. HG 907/2016

CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
împărțirea rețelei de drumuri necesare a fi modernizate în proiecte modulate pe tronsoane
a căror valoare să se încadreze în sumele alocate prin criteriile de eligibilitate.

DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

MODERNIZARE
PODURI, PODEȚE ȘI
PUNȚI PIETONALE, ÎN
COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT

2021 - 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
EȘALONAT ÎN PROIECTE

REZUMAT PROIECT
Proiectul cuprinde lucrări de :
-CONSTRUIRE PODURI ȘI PODEȚE
CU RESPECTAREA PREVEDERILOR
PRIVIND APELE ROMÂNE
PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANTARE
NERAMBURSABILA PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILA
Programe finantate de catre guvernul
romaniei
1. PROGRAMUL NAȚIONAL
de CONSTRUCȚII de
INTERES PUBLIC sau

programe finantate de către uniunea
europeană
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SOCIAL (PNCIPS) dezvoltat de
către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII
- CNI S.A
2. SUBPROGRAMUL
”DRUMURI DE INTERES
LOCAL ȘI DRUMURI DE
INTERES JUDEȚEAN”
1.LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
a. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la
OG 25/2001 cu modificările și
completările ulterioare se pot finanța
următoarele categorii de servicii și
lucrări: expertizare tehnică / proiectare /
construcții noi / reabilitare / consolidare
/ extindere /modernizare / finalizare
structuri începute cu aceeași destinație /
dotare;
b. Conform art 1. alin. 2, lit. o) din OG
25/2001
cu
modificările
și
completărileulterioare, expresia drumuri
de interes local și drumuri de interes
județean semnifică căi de comunicație
terestră special amenajate pentru
circulația vehiculelor și pietonilor,
clasificate conform prevederilor OG
43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată
cu
modificările
și
completările ulterioare, prin acte ale
autorităților publice;
2. HG 907/2016
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CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
împărțirea obiectivelor necesare a fi modernizate în proiecte modulate pe tronsoane a căror
valoare să se încadreze în sumele alocate prin criteriile de eligibilitate.

DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE

2021 - 2027

EȘALONAT ÎN PROIECTE

EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ, ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT
REZUMAT PROIECT

Proiectul cuprinde lucrări de :
- Conductă de aducțiune din PEID, De 75 mm, Pn 10 bari
GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU
CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI
1. PROGRAMUL NAȚIONAL de
CONSTRUCȚII de INTERES
PUBLIC sau SOCIAL (PNCIPS)
dezvoltat de către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII CNI S.A
2. SUBPROGRAMUL ”FOSE
SEPTICE, MICROSTAŢII DE
EPURARE, SISTEME DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI
SISTEME DE CANALIZARE”

PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ
2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ 2014 –
2020 PNDR prin AGENȚIA
PENTRU FINANȚAREA
INVESTIȚIILOR RURALE – AFIR
Submăsura 7.2. Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la
scară mica
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- Valoarea sprijinului acordat este de
100% din totalul cheltuielilor eligibile,
în suma de 1.000.000 euro/comună
LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
1. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare se pot finanța următoarele
categorii de servicii și lucrări: expertizare
tehnică / proiectare / construcții noi /
reabilitare / consolidare / extindere /
modernizare / finalizare structuri începute cu
aceeași destinație / dotare
2. HG 907/2016

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE
1. Submăsura 7.2 „Investiții în crearea
și modernizarea infrastructurii de bază
la scară mică” se încadrează în
prevederile art. 20 din Regulamentul
(UE) 1305/ 2013, cu modificările și
completările ulterioare, în Măsura 07 –
„Servicii de bază și reînnoirea satelor
în zonele rurale” și
contribuie la domeniul de intervenție
DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale
în zonele rurale
2. HG 907/2016 și a standardului de
cost pentru investiții publice stabilit
prin HG 363/2010
3. - Legea 241/2006 republicată privind
serviciul de alimentare cu apă și
canalizare
4. - Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006
5. - Legii nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile, republicată
6. - Directiva cadru a Uniunii Europene
privind apa 2000/60.CE

CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
împărțirea rețelei de alimentare cu apă în proiecte modulate pe tronsoane a căror valoare
să se încadreze în sumele alocate prin criteriile de eligibilitate.
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DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI
SISTEM DE CANALIZARE
CU STAȚIE DE EPURARE
ÎN COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE

2021 - 2027

EȘALONAT ÎN PROIECTE

REZUMAT PROIECT
Proiectul cuprinde lucrări de :
- Rețea de canalizare menajeră executată din tuburi PVC TIP SN4 Dn 250 mm montate
îngropat și îmbinate cu mufă și garnitură de cauciuc
- Rețea de canalizare menajeră executată din tuburi PVC TIP SN4 Dn 315 mm montate
îngropat și îmbinate cu mufă și garnitură de cauciuc
- Conductă refulare de la stațiile de pompare executată din țeavă PEID Dn 125 mm, Pn 6
bari, montată îngropat
- Conductă refulare de la stațiile de pompare executată din țeavă PEID Dn 160 mm, Pn 6
bari, montată îngropat
- Cămine de vizitare din tuburi de beton armat, Dn 1000 mm, inclusiv capacul de vizitare
carosabil butilică cu capacitatea de 200 mc
- Stații de pompare ape uzate realizate din beton armat, inclusiv instalațiile hidraulice și
electrice aferente 10 buc
- Stație de epurare modulară, compactă, containerizată cu capacitatea de 300 mc/zi
PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE
GUVERNUL ROMÂNIEI
1. PROGRAMUL NAȚIONAL de
CONSTRUCȚII de INTERES
PUBLIC sau SOCIAL (PNCIPS)
dezvoltat de către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII CNI S.A

PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ
3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ 2021 –
2027 PNDR prin AGENȚIA
PENTRU FINANȚAREA
INVESTIȚIILOR RURALE – AFIR
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2. SUBPROGRAMUL ”FOSE
SEPTICE, MICROSTAŢII DE
EPURARE, SISTEME DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI
SISTEME DE CANALIZARE”

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
1. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la
OG 25/2001 cu modificările și
completările ulterioare se pot finanța
următoarele categorii de servicii și lucrări:
expertizare
tehnică / proiectare / construcții noi /
reabilitare / consolidare / extindere /
modernizare / finalizare structuri începute
cu aceeași destinație / dotare
2. HG 907/2016

Submăsura 7.2. Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică
- Valoarea sprijinului acordat este de
100% din totalul cheltuielilor eligibile, în
suma de 1.000.000 euro/comună
LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
1. Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică” se încadrează, în prevederile
art. 20 din Regulamentul (UE) 1305/
2013, cu modificările și completările
ulterioare, în Măsura 07 – „Servicii de
bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale” și contribuie la domeniul de
intervenție DI 6B ‐ Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale
2. HG 907/2016 și a standardului de cost
pentru investiții publice stabilit prin HG
363/2010
3. - Legea 241/2006 republicată privind
serviciul de alimentare cu apă și
canalizare
4. - Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006
5. - Legii nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile, republicată
6. - Directiva cadru a Uniunii Europene
privind apa 2000/60.CE

CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
împărțirea rețelei de canalizare în proiecte modulate pe tronsoane a căror valoare să se
încadreze în sumele alocate prin criteriile de eligibilitate.
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DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI
MODERNIZARE REȚEA
ELECTRICĂ DE MEDIE
TENSIUNE CU CORPURI
DE ILUMINAT CU
LEDURI ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE
2021 - 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
EȘALONAT ÎN PROIECTE

REZUMAT PROIECT
Obiectivul de investiții se compune din utilizarea becurilor economice de iluminat public astfel :
- W Lampa-LED Montaj Stâlp 6000k
- W Lampa-LED Montaj Stâlp 6000k
- W Lampa-LED Montaj Stâlp 6000k
- Durata de viață a sistemului LED este de 50.000 ore funcționare
CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
împărțirea obiectivelor necesare a fi modernizate în proiecte modulate pe tronsoane a căror
valoare să se încadreze în sumele alocate prin criteriile de eligibilitate.
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Proiecte de investiții ce privesc activitățile educative, culturale și sportive ale locuitorilor
comunei
DATE PROIECT
NUMELE
PROIECTULUI

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

AMENAJARE BAZĂ
SPORTIVĂ, ÎN
COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT

2021 - 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
PROIECT UNITAR

REZUMAT PROIECT
Proiectul cuprinde lucrări de:
Modelul pentru terenul omologabil se referă la construcția și modernizarea bazei sportive.
Dimensiunile și dotările minime pentru această bază sportivă sunt conforme cu prevederile
cuprinse în regulamentele de joc ale federațiilor sportive naționale, astfel încât terenul de sport
este omologabil pentru competiții desfășurate la nivel național (fotbal, atletism și săritură în
lungime). Baza sportivă multifuncțională este formată din:
A. Teren de sport:
- Teren de fotbal;
- Pistă săritură în lungime;
- Pistă atletism.
B. Construcții anexe:
- Vestiare;
- Tribune;
- Împrejmuire.
Amplasament: Amplasamentul se va face pe un teren orizontal, în suprafața de minimum 130m x
95m aflat în proprietatea autorității publice locale. Terenul trebuie sa fie liber de orice sarcină.
PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ
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1. PROGRAMUL NAȚIONAL
de CONSTRUCȚII de
INTERES PUBLIC sau
SOCIAL (PNCIPS) dezvoltat de
către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII
- CNI S.A
2. SUBPROGRAMUL
”COMPLEXURI SPORTIVE”
LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare se pot finanța următoarele
categorii de servicii și lucrări:
expertizare tehnică / expertizare
energetică / proiectare / construcții noi /
reabilitare / consolidare / extindere /
modernizare / finalizare structuri
începute cu aceeași destinație / dotare
b. Conform art 1. alin. 2, lit. c) din OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare, expresia complexuri sportive
semnifică spații și terenuri special
amenajate pe care se pot desfășura
activități sportive și de recreere,
acoperite sau în aer liber, inclusiv
activități conexe
2. HG 907/2016 și a standardului de cost
pentru investiții publice stabilit prin HG
363/2010
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CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
respectarea parametrilor constructivi a căror valoare să se încadreze în sumele alocate prin
criteriile de eligibilitate.

DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI
REABILITARE CĂMIN
CULTURAL, ÎN
COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE

2021 - 2027

EȘALONAT ÎN PROIECTE

REZUMAT PROIECT
Se propun următoarele lucrări de reabilitare :
Subzidire fundație cămin
Injectări cu ciment în stâlpi și grinzi
Decopertare zone afectate și înlocuire armături corodate
Refacere șarpantă și învelitoare
Înlocuire tâmplării interioare și exterioare
Amenajări interioare (zugrăveli interioare, montare plăci ceramice)
Înlocuire instalații electrice
Înlocuire instalații sanitare
Înlocuire instalații termice
Dotările necesare pentru buna desfășurare a activității căminului cultural sunt:
Mobilier
Recuzită
Centrală Termică
Sistem de supraveghere
Calculatoare
Videoproiectoare
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PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI
1. PROGRAMUL NAȚIONAL de
CONSTRUCȚII de INTERES
PUBLIC sau SOCIAL (PNCIPS)
dezvoltat de către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII CNI S.A
2. SUBPROGRAMUL
”AȘEZĂMINTE
CULTURALE”;

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare se pot finanța următoarele
categorii de servicii și lucrări: expertizare
tehnică / expertizare energetică /
proiectare / construcții noi / reabilitare /
consolidare / extindere / modernizare /
finalizare structuri începute cu aceeași
destinație / dotare
b. Conform art 1. alin. 2, lit. d) din OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare, expresia așezăminte culturale
semnifică imobile în care se desfășoară
activități în domeniul cultural, de
informare și de educație permanentă,
precum: căminele culturale, casele de
cultură, universitățile populare, școlile

PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ
1. PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE RURALA 2014 –
2020 PNDR prin AGENTIA
PENTRU FINANTAREA
INVESTITIILOR RURALE – AFIR
Submăsura 7.6. Investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural
- Valoarea sprijinului acordat este de
100% din totalul cheltuielilor eligibile,
în suma de 500.000 euro/comună
LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE
1.Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu
protejarea patrimoniului cultural” se
încadrează, în prevederile art. 20 din
Regulamentului (UE) 1305/2013, cu
modificările și completările ulterioare,
în măsura 07 – “Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale” și
contribuie la domeniul de intervenție DI
6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale
2. HG 907/2016
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populare de arte și meserii, centrele
culturale și alte asemenea
2. HG 907/2016

CONCLUZII/RECOMANDĂRI
Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă a se
respecta standardul de cost pentru investiții publice instituit prin HG 363/2010 a căror valoare să
se încadreze în sumele alocate prin criteriile de eligibilitate.

DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI
MODERNIZARE ȘI
REABILITARE ȘCOALA
GENERALĂ I-IV, ÎN
COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE
2021 - 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
PROIECT UNITAR

REZUMAT PROIECT
- Reabilitarea și modernizarea școlii generale pentru crearea de condiții civilizate desfășurării
actului educativ la elevi, dotarea cu mobilier și echipamente specifice atât IT, cât și de laborator.
PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ
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1 PROGRAMUL NAȚIONAL de
CONSTRUCȚII de INTERES
PUBLIC sau SOCIAL (PNCIPS)
dezvoltat de către COMPANIA
NAȚIONALĂ de INVESTIȚII - CNI
S.A
2. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI ȘI
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE
STAT”

1. PROGRAMUL OPERATIONAL
REGIONAL
Investiții în clădiri destinate utilizării
publice pentru activități educative,
culturale și recreative, cu scopul de a
crea, îmbunătăți sau extinde
serviciile publice de bază
(construcție/reabilitare/modernizare),
inclusiv dotarea acestora cu
echipamente specifice;

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
1 Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la
OG 25/2001 cu modificările și
completările lterioare se pot finanța
următoarele categorii de servicii și
lucrări: expertizare tehnică / expertizare
energetică / proiectare / construcții noi /
reabilitare / consolidare / extindere /
modernizare / finalizare structuri
începute cu aceeași destinație / dotare
b. Conform art 1. alin. 2, lit. e) din OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare, expresia unități și instituții de
învățământ de stat semnifică imobile
destinate procesului educațional și de
cercetare, spații cu destinația de cămine
și cantine, imobile destinate activităților
cultural – sportive
2. HG 907/2016
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CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
optimizarea capacitaților propuse prin proiect a căror valoare să se încadreze în sumele
alocate prin criteriile de eligibilitate.

DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI
REABILITARE ȘI
MODERNIZARE DISPENSAR
UMAN ÎN COMUNA
SEACA, JUDEŢUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE
2021- 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
PROIECT UNITAR

REZUMAT PROIECT
- Reabilitarea și modernizarea presupune lucrări de construire, reparații capitale, transformări,
consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări și reabilitare termică a construcțiilor
aferente obiectivelor de investiții propuse, precum și dotarea acestora.
PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ
PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI
2. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI
SANITARE” extinderea/
reabilitarea/ modernizarea/
dotarea unităților sanitare;
LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:
1. Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la
OG 25/2001 cu modificările și
completările ulterioare se pot finanța
următoarele categorii de servicii și
lucrări: expertizare tehnică / expertizare
energetică / proiectare / construcții noi /
reabilitare / consolidare / extindere /

PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ
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modernizare / finalizare structuri
începute cu aceeași destinație / dotare
b. Conform art 1. alin. 2, lit. g) din OG
25/2001 cu modificările și completările
ulterioare, expresia unități sanitare
semnifică spitale / dispensare medicale
și/sau alte unități sanitare în care
funcționează cabinete medicale publice

CONCLUZII/RECOMANDĂRI
Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programelor prezentate se recomandă
optimizarea capacităților propuse prin proiect a căror valoare să se încadreze în sumele alocate
prin criteriile de eligibilitate.

5.DATE PROIECT

NUMELE PROIECTULUI
ÎNFIINȚARE REȚEA
INTELIGENTĂ DE
DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN
COMUNA SEACA,
JUDEŢUL OLT

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE
2021 - 2027

MODALITATEA DE
IMPLEMENTARE
ÎN PARTENERIAT CU ALTE
UAT uri

REZUMAT PROIECT
Obiectivul de investiții se compune din rețea inteligentă de distribuție gaze naturale
PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMELOR CU FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ PENTRU CARE REALIZAREA PROIECTULUI ESTE ELIGIBILĂ

PROGRAME FINANȚATE DE CĂTRE
GUVERNUL ROMÂNIEI

PROGRAME FINANȚATE DE
CĂTRE UNIUNEA
EUROPEANĂ
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-

LEGISLAȚIE DE IMPLEMENTARE:

Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa Prioritar 8 “Sisteme
inteligente și sustenabile de
transport al energiei electrice și
gazelor naturale”, Obiectivul
“Specific 8.2 Creșterea gradului de
interconectare a Sistemului
Național de Transport a gazelor
naturale cu alte state vecine”
2. HG 907/2016 și a standardului
de cost pentru investiții publice
stabilit prin HG 363/2010

CONCLUZII/RECOMANDĂRI
 Pentru încadrarea în condițiile de eligibilitate ale programului prezentat se recomandă
formarea de parteneriate cu UAT uri vecine
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prin AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – AFIR
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