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INTRODUCERE

Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Valea Ciorii reprezintă un
document orientat spre o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunitătii locale,
document care:
-

pornește de la nevoile localnicilor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și
este în strânsă legătură cu prioritățile de dezvoltare ale regiunii Sud Muntenia

-

definește viziunea de dezvoltare a localității pe termen mediu

-

este un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor care indică prioritățile si
directiile de dezvoltare locale

-

este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile
comunității locale si stabileste masurile de implementare necesare,
concretizate in propuneri de proiecte finantabile din:

-



fonduri guvernamentale



fonduri ale comunitatii europene

este instrumentul de lucru al administratiei publice locale, agreat de întreaga
comunitate locală, pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în progresul
economico - social al comunei.

Obiectivul General al strategiei este stimularea unui proces de creștere economică
durabilă și echilibrată a comunei Valea Ciorii, care să conducă la creșterea
prosperității și calității vieții locuitorilor săi.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin eliminarea factorilor care blochează
dezvoltarea pe ansamblu a teritoriului comunei, exploatând totodată avantajele care
furnizează oportunități de dezvoltare.
Obiectivele specifice sunt:
-

crearea / reabilitarea infrastructurilor locale

-

valorificarea resurselor locale

-

atragerea investițiilor și investitorilor

-

revigorarea tradițiilor
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CAPITOLUL 1: CONTEXTUL DE DEZVOLTARE

1.1 CONTEXTUL EUROPEAN
Cu un număr de 28 State Membre şi o populaţie de peste 500 milioane locuitori,
Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere şi ambiţioase regiuni ale
lumii.
Între aceste state şi cele 268 de regiuni ale lor continuă, însă, să existe mari
diferenţe şi disparităţi sociale şi economice.
Principalul criteriu care subliniază aceste disparităţi este unul statistic - Produsul
Intern Brut per locuitor, la nivel regional - dar sunt avute în vedere şi criterii care
nuanţează şi prezintă o imagine mai complexă a dezavantajelor, în termeni socioeconomici, pentru un număr mare de europeni.
Dintre acestea putem aminti:
x

dotările cu infrastructură;

x

calitatea mediului;

x

şomajul şi aptitudinile forţei de muncă necesare pentru dezvoltarea viitoare;

x

mărimea şi diversitatea mediului de afaceri;

x

diferenţele în utilizarea noilor tehnologii.

Cu obiectivul de a diminua disparităţile existente, Politica de Coeziune Socială şi
Economică a Uniunii Europene se defineşte, în primul rând, prin aplicarea
principiului solidarităţii.
Pentru a asigura o dezvoltare stabilă şi durabilă a Uniunii Europene şi o bună
funcţionare a pieţei interne, Politica de Coeziune are ca scop promovarea unui înalt
nivel de competitivitate şi de ocupare a forţei de muncă, prin acordarea de sprijin
regiunilor mai puţin dezvoltate şi celor care se confruntă cu probleme structurale.
In perioada 2021-2027 investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe
obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și
ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
În mai 2018, Comisia a venit cu o serie de propuneri de regulamente privind politica
de coeziune a UE după 2020. Unul dintre principalele obiective ale acestei reforme
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este simplificarea procedurilor și mărirea eficacității investițiilor UE. Cele 11 obiective
tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 au fost înlocuite cu cinci
obiective în materie de politică pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM:
x

o Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;

x

o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon;

x

o Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;

x

o Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale;

x

o Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a
zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.

Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Comisia și-a modificat propunerea pentru a
include noi instrumente care vor pregăti Uniunea Europeană pentru combaterea
crizei economice preconizate. În iulie 2020, Consiliul European și-a stabilit poziția cu
privire la propunerea modificată, pe baza căreia va deschide negocierile cu
Parlamentul.
Comisia a propus finanțarea bugetului UE printr-un pachet amplu, care combină
cadrul financiar multianual (CFM) cu un efort extraordinar de redresare, „Next
Generation EU” (NGEU). Politica de coeziune va fi finanțată parțial prin CFM și, în
cazul anumitor programe, prin NGEU.
Resursele destinate obiectivului „investiții pentru ocuparea forței de muncă și
creștere economică” se vor ridica la un cuantum total de 322,3 miliarde EUR și se
vor aloca după cum urmează:
x

202,3 miliarde EUR pentru regiunile mai puțin dezvoltate;

x

47,8 miliarde EUR pentru regiunile de tranziție;

x

27,2 miliarde EUR pentru regiunile mai dezvoltate;

x

42,6 miliarde EUR pentru statele membre, sprijinite din Fondul de coeziune
(dintre care 10 miliarde vor fi utilizate pentru instrumentul Mecanismul pentru
interconectarea Europei);

x

1928

de

milioane

EUR

ca

finanțare

suplimentară

pentru

regiunile

ultraperiferice;
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x

500 de milioane EUR pentru investițiile interregionale pentru inovare.1

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

1.2 CONTEXTUL NATIONAL
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămân
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel
rural, zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a
teritoriilor, pe fondul stării proaste a infrastructurii de transport.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru
trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare
generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere şi
inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor şi a relațiilor
dintre ei în armonie cu mediul natural.
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii
Europene, și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obictive pentru Dezvoltarea Durabila
ale Agendei 2030.
În anul 2018 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a finalizat revizuirea
Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României pentru 2030, strategie
care susține dezvoltarea României pe trei piloni principali: economic, social și de
mediu. Strategia este orientată către cetățean și se concentrează pe inovație,
1

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/93/coeziunea-economica-sociala-si-teritoriala
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optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un
mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Proiectul ,,România Durabilă: Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru
implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030” a
fost conceput pentru a veni în sprijinul procesului de tranziție către o societate
durabilă. Punerea în aplicare a Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă nu reprezintă
doar o responsabilitate asumată față de Organizațiile Internaționale ONU și UE, dar
și un angajament pentru generațiile viitoare.
Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea
Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) prin asigurarea cadrului adecvat de
implementare,

creșterea

capacității

instituționale

a

autorităților

centrale,

eficientizarea comunicării și colaborării interinstituționale, asigurarea consistenței
implementării prin monitorizarea progresului și prezentarea tendințelor de dezvoltare
ale României, permițând decizii publice bazate pe dovezi în manieră proiectivă,
anticipând evoluții și riscuri sistematice.
Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și Asociația
Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia. Bugetul alocat pentru
implementarea proiectului este de 24,999,991.85 lei, din care 22,056,895.87 lei
reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 2,943,095.98 lei fonduri din bugetul
entităților implicate în proiect.2
Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite
informal şi sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor
Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în
vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării
planetei până în 2030.
x

Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.

x

Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare,
îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

x

Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea
bunăstării tuturor la orice vârstă.

http://www.incdpm.ro/event/romania-durabila-dezvoltarea-cadrului-strategic-si-institutional-pentruimplementarea-strategiei-nationale-pentru-dezvoltare-durabila-a-romaniei-2030/?lang=ro
2

43

x

Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

x

Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor
femeilor şi a fetelor.

x

Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil
al apei şi sanitaţie pentru toţi.

x

Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie
la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

x

Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice
susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei
de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.

x

Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente,
promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

x

Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la
alta.

x

Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

x

Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi
producţie durabile.

x

Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor
climatice şi a impactului lor.

x

Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

x

Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor
de biodiversitate.

x

Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi
crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

x

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
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Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au reprezentat pentru România un
instrument complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul dezvoltării
economice şi sociale. Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului, menținând teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și
abordând noi teme precum societățile pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să se
asigure că politici adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările
trebuie să promoveze instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe
statul de drept, drepturile omului, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor.
România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie implementată de
către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. Nevoile, interesele și
grijile acestora trebuie să fie soluționate prin definirea unor strategii de dezvoltare
locală și națională.
România este angajată să implementeze Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel
naţional şi a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru a integra
Obiective de Dezvoltare Durabilă. Excluziunea socială este identificată ca o
provocare majoră la adresa implementării Obiectivelor. În Strategia românească
revizuită se pune accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a
tinerilor și a femeilor în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă
oportunități decente de angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale
necesită politici de coeziune socială.
Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar şi la nivel internaţional,
prin sprijinul pe care îl acordă ţărilor mai puţin dezvoltate, prin intermediul asistenţei
oficiale pentru dezvoltare. Experienţa acumulată de România în procesul de tranziţie
este de natură a susţine eforturilor ţărilor interesate de a beneficia de un astfel de
sprijin.3

1.3 CONTEXT REGIONAL

3

https://www.mae.ro/node/35919
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În 1998 au fost create opt
regiuni de dezvoltare prin
asocierea

consiliilor

judeţene

din

România,

pentru

a

coordona

dezvoltarea

regională

necesară aderării la Uniunea
Europeană. Aceste regiuni
nu au personalitate juridică
şi nici statut administrativ,
deşi ele devin din ce în ce
mai semnificative în dezvoltarea regională.
Sursa: https://cursdeguvernare.ro/prognoza-cnp-romania-celor-2-viteze-trei-regiunise-vor-apropia-in-2018-de-nivelul-mediu-national-de-dezvoltare-iar-alte-trei-se-vorindeparta.html
Comuna Valea Ciorii face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
Regiunea Sud Muntenia este amplasata in partea de sud a Romaniei, invecinanduse la nors cu Regiunea Centru, la est cu regiunea Sud-Est, la vest cu regiunea SudVest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind data de fluviul Dunarea.
Regiunea Sud- Muntenia are o suprafata de 34.453 km2 (reprezentand 14.5% din
suprafata Romaniei) si ocupa locul al III-lea ca marime din cele opt regiuni de
dezvoltare.
Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud- Muntenia este formata din 7 judete
(Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman), 16 municipii,
32 orase si 519 comune cu 2019 sate.
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALA A REGIUNII SUD MUNTENIA, LA 21
DECEMBRIE 2017
REGIUNEA
SUPRAFAT
NUMARUL
NUMARUL
NUMARUL
NUMARU
DE
A TOTALA MUNICIPIILO
ORASELO
COMUNELO
L
2
DEZVOLTAR
(km )
R
R
R
SATELOR
E
Sud Muntenia 34467
16
32
519
2019
Arges
6822
3
4
95
576
Calarasi
5087
2
3
50
160
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Dambovita
4056
2
Giurgiu
3544
1
Ialomita
4455
3
Prahova
4715
2
Teleorman
5788
3
Sursa: Directia regionala de Statistica Calarasi
Unul

dintre

aspecte

cele

cu

dezvoltarea

mai

influente
regiunii

82
51
59
90
92

353
167
127
405
231

importante
majore

il

5
2
4
12
2

in

constituie

prezenta, in partea de sud a regiunii, a
fluviului Dunarea.
Declarat parte a Coridorului Paneuropean de transport VII al Uniunii
Europene, flufiul reprezinta o cale
navigabila

importanta,

care

face

legatura dintre regiunea Sud Muntenia, portul Constanta, centrele industriale din
vestul Europei si portul Rotterdam.4
Sursa: zpl.ro
Cadrul natural al regiunii Sud Muntenia
Regiunea Sud Muntenia mărginește partea de sud a Carpaţilor Meridionali și
Orientali spre Câmpia Română și are ca graniţă naturală, fluviul Dunărea.
Relieful regiunii este caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru și
predominanţa formelor de relief de joasă altitudine. Astfel, câmpiile și luncile ocupă
70,7%, dealurile 19,8%, iar munţii doar 9,5 % din suprafaţa regiunii.

Clima
Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată
pe măsura înaintării spre est și sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate
tipurile
climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de
dealuri și podișuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice,
4

https://adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-20212027/static/1352
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regiunea Sud Muntenia primește și influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice
și submediteraneene) în vest și de ariditate (continental - excesive) din est și sudest.
Rețeaua hidrografică
Resursele de apă din Regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafață
(râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) și ape
subterane. Rețeaua hidrografică a Regiunii Sud Muntenia aparține bazinelor
hidrografice Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret și a unor bazine secundare aferente
Dunării (Mostiștea).
Rețeaua hidrografică destul de bogată este dominată de fluviul Dunărea în care se
varsă principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița și Prahova). În
vest - Argeșul cu afluenții Valșan, Râul Doamnei, Râul Târgului, Dâmbovița, Sabar,
Neajlov, Teleormanul, Vedea, în est - Ialomița cu afluentul Prahova cu Doftana,
Teleajen și Cricov. În sud curge Dunărea, iar în sud - vest Oltul. Aceasta este
completată de o serie de lacuri naturale și antropice cu folosință complexă.
Varietatea formelor de relief și complexitatea geologică a acestora fac ca resursele
naturale ale regiunii să fie destul de diversificate.
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Biodiversitatea
În Regiunea Sud Muntenia, suprafața ocupată de ariile naturale protejate reprezintă
16,28% din suprafața regiunii. Astfel, pe teritoriul regiunii se găsesc 137 arii naturale
protejate de interes local, 3 parcuri naționale, 3 parcuri naturale, 72 de arii naturale
protejate de interes național, 39 de situri de importanță comunitară și 32 de situri de
protecție avifaunistică.
În Regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes național
(Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana,
Rezervația Manafu, Rezervația Teșila, Pădurea Troianu, Rezervația Naturală Cama
Dinu Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Călărași etc.).

CAPITOLUL 2. CONTEXTUL JUDETEAN GENERAL PRIVIND DEZVOLTAREA
COMUNITATILOR RURALE

2.1 CARACTERIZAREA GENERALA A JUDETULUI IALOMITA
Județul Ialomița se află în partea de sud-est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune
estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi
și importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu Moldova și cu
litoralul Mării Negre.

Sursa: http://cjialomita.ro/ialomita-ta/asezare-si-date-geografice/
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Suprafața totală a județului Ialomița este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din care :
3.736 km2 suprafață agricolă, 258 km2 suprafață cu vegetație forestieră, 389 km2
terenuri cu altă destinație și aproape 69 km2 terenuri neproductive.
Coordonate geografice extreme în care județul Ialomița este încadrat sunt
următoarele:
-

spre Nord – 44°51˘ latitudine nordică (la nord de satul Malu Roșu, comuna
Jilavele);

-

spre Sud – 44°20˘ latitudine nordică (la sud de cartierul Buliga, municipiul
Fetești);

-

spre Est – 28°06˘ longitudine estică (la est de satul Retezatu, comuna
Stelnica);

-

spre Vest – 26°18˘ longitudine estică (la vest de satul Răsimnicea, comuna
Rădulești – fostă Brazii).

Vecinii județului Ialomița sunt :
-

la Nord – județele Brăila și Buzău ;

-

la Nord-Vest – județul Prahova ;

-

la Vest – județul Ilfov ;

-

la Sud – județul Călărași ;

-

la Est – județul Constanța.

Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a
Câmpiei Române – Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare întinse și lunci.
Circa 65% din suprafața județului aparține Câmpiei Bărăganului, 15% Luncii Dunării,
9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș – Buzău. Din
punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de sedimentare maritimă
lacustră. Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la sud și de la
vest spre est. Zona cea mai înaltă – 91 m se află pe Platoul Hagienilor, lângă satul
Platonești, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani – 81 m și Câmpul Grindu – 71 m.
Altitudinea minimă este de 8 m, în nordul incintei îndiguite a Brațului Borcea.
Clima județului Ialomița este temperat-continentală caracterizându-se prin veri foarte
calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ mare și
prin precipitații în cantități reduse. Durata medie anuală de strălucire a Soarelui este
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cuprinsă între 2.100 și 2300 ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 110; cu
cer noros de 123, iar cu cer acoperit 130 de zile.
Temperatura medie anuală a aerului crește de la Nord-Vest (10,40 C la Armășești),
către Sud-Est (11,10 C la Fetești). Minima absolută a ajuns până la – 32,50C la
Armășești (25 ian.1942), iar maxima absolută până la +440 C la Amara (august
1951), fapt ce determină o amplitudine termică maximă de 76,50C.
Precipitațiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai mici fiind
repartizate în Lunca Dunării, iar cele mai mari fiind în restul județului. Vânturile au ca
direcții dominante nord-est, nord, sud-vest și sud, dominante fiind crivățul, austrul,
băltărețul și suhoveiul.
Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre fenomenele climatice
caracteristice se remarcă înghețul, bruma și viscolul, în perioada rece, seceta, roua
și grindina, în perioadele calde ale anului.
Rețeaua hidrografică a județului Ialomița cuprinde :
-

ape curgătoare : Dunărea veche (75 km.), Brațul Borcea (48 km.), Ialomița
(175 km.), Prahova (30 km.), Cricovu Sărat, Livezile (7 km.), Bisericii (10 km.);

-

limane fluviatile : Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16
km2), Șcheauca (1,07 km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 km2),
Sărățuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia (0,29 km2), Rogozu (0,26
km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Cătrunești, Hagiești, și altele.

-

lacuri de luncă : Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu ;

-

lacuri de albie : Amara (1,68 km2) ;

-

lacuri artificiale : Dridu (9,69 km2).

Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi de 2 –
7 m în lunci și 5 – 30 m în cea mai mare parte a județului. Au fost identificate resurse
de apă termală în zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatură de 400C.
Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice (25.000 ha.) și
brun – roșcat ( 1.000 ha.), solurile aluviale (36.000 ha.) și solurile sărăturate –
solonceacuri și solonețuri (800 ha.). și altele. Majoritatea solurilor sunt favorabile
agriculturii constituind una dintre bogățiile județului Ialomița.
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Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de :
-

petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni-Colilia-Grindu ;

-

loessul cu o textură foarte fină – Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia ;

-

nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor ;

-

nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata.

-

izvoare sulfuroase la Ciulnița , Perieți, Amara, Valea Ciorii.

-

izvoare termale – Giurgeni, Amara.

Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă pe 65% din suprafața sa,
întâlnindu-se următoarele tipuri :
-

de stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de
valoare furajeră;

-

de silvostepă, în sud-vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia
Călugărului, Sinești, Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează arborele
de stejar pufos și brumăriu, cer, gârniță, salcâm ;

-

de stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea
(com. Ion Roată), Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești – Popești (com.
Sudiți), Ciunga (com. Movila) și care cuprind frasinul, părul și mărul pădureț,
ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul câinesc, măceșul, cornul,
sângerul.

-

de luncă : stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței
(Bărcănești, Speteni, Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca
Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban) ;

-

lacustră – orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei,
săgeata apei, cucuta de apă, piciorul cocorului ;

-

alte tipuri : urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului,
păpădie, ceapa ciorii, ghiocel, brebenel, etc.

Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel :
-

animale de stepă și de pădure : popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de
câmp, dihor de stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, șoarecele de
câmp, nevăstuica, căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele,
iar dintre reptile menționăm: șarpele rău, șopârla de stepă, șopârla de câmp.
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S-au mai semnalat : bizamul, câinele enot, vrabia spaniolă. Până în 1940 (în
vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, azi dispărută. Și
spurcaciul a dispărut după 1945.
-

păsări, cele mai numeroase fiind : prigoria, fluierarul, dumbrăveanca,
ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, turturica, guguștiucul, fazanul colorizat,
prepelița, potârnichea, vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, șoimul dunărean,
etc.

-

ihtiofauna este alcătuită din : bibanul, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă,
somn, nisetru, morun, etc.

O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes cinegetic,
constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă.
ARIILE PROTEJATE SAU PUSE SUB REGIM PROVIZORIU DE OCROTIRE
SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ prin hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița sunt:
-

Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha ;

-

Aria lacului Amara cu o suprafață de 162 ha ;

-

Aria lacului natural Strachina având o suprafață totală de 1000 ha ;

-

Aria lacurilor naturale: Bentu Mic ( 19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha)
și Bentu Mare (92,33ha). A fost instituit un regim de ocrotire specială și pentru
situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care conservă resturi de cultură
materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12 m.

-

„Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în localitatea
Stelnica, care are o suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90% din arbori sunt
din specia Stejarul brumăriu cu vârsta de circa 300 de ani.5

2.2 JUDETUL IALOMITA – DEZVOLTAREA COMUNITATILOR RURALE

Zonele rurale din toată Europa suferă schimbări rapide. Pe de o parte, provocările
persistente, precum infrastructura slabă, serviciile rurale de calitate scăzută și
emigrarea tinerilor, continuă să pună sub presiune multe comunități rurale și
accelerează rapid declinul acestora. Pe de altă parte, există și oportunități noi și
interesante pentru oamenii din mediul rural și pentru întreprinderile rurale care
5

http://cjialomita.ro/ialomita-ta/asezare-si-date-geografice/
43

rezultă din „factorii cheie ai schimbării rurale din secolul XXI”, factori ce includ o serie
de modificări de valori sociale și preferințe ale consumatorilor, impactul tehnologiilor
digitale, imperativul dezvoltării economiilor circulare și emisiilor reduse de carbon,
bioeconomia emergentă și așa mai departe. Politica de dezvoltare rurală a UE are o
înregistrare de lungă durată a stimulării diverselor forme de inovare, ca răspuns la
astfel de provocări și oportunități, și o inițiativă relativ nouă care are potențial să
adauge – și să se bazeze pe – acest concept de „Sate inteligente”. Pe scurt, Satele
Inteligente pot fi înțelese ca și „comunități rurale care refuză să aștepte să se
întâmple o schimbare”. Astfel de comunități sunt formate din oameni din mediul rural
care iau inițiativa de a se mobiliza și de a explora soluții practice pentru provocările
de zi cu zi cu care se confruntă, precum și de a profita de noi oportunități pentru
îmbunătățirea calității lor de viață și a nivelului de trai. Și, desigur, există mii de
comunități rurale din UE care fac acest lucru în diferite moduri.
În semn de recunoaștere a fenomenului în creștere al satelor inteligente, Comisia
Europeană a lansat o acțiune a UE pentru satele inteligente în primăvara lui 2017,
iar acest lucru a atras un interes larg, de la instituțiile UE, guvernele naționale și
regionale până la părțile interesate din teren. Satele inteligente au fost evidențiate în
continuare în Comunicarea Comisiei privind viitorul alimentelor și agriculturii
(noiembrie 2017) ca o prioritate pentru a ajuta „comunitățile locale să abordeze
problemele legate de conectivitatea în bandă largă inadecvată, oportunități de
angajare și furnizarea de servicii într-un mod clar și cuprinzător”. Conceptul de „Sate
inteligente” este acum încorporat în proiectul de legislație pentru politica agricolă
comună post-2020 (PAC), iar statele membre vor avea, prin urmare, oportunitatea
de a pune la dispoziție sprijinul în planurile strategice ale PAC pentru comunitățile
rurale care doresc să dezvolte sate inteligente. Unele cadre strategice existente la
nivel superior pentru satele inteligente există deja în unele state membre și oferă
inspirație în acest sens.
Spaţiul rural al României are un potenţial extraordinar care trebuie pus în valoare şi
exploatat durabil, atât pentru a reînvia fiinţa identitară a românilor, cât şi pentru a
creşte calitatea vieţii acestora.
Dezvoltarea comunitară urmăreşte exact acest lucru, cu atât mai mult în mediul
rural; este un proces formativ care are ca scop creşterea calităţii vieţii pentru toţi
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membrii unei comunităţi şi presupune crearea capacităţii membrilor comunităţilor de
a fi proactivi. Valorile pe care se bazează dezvoltarea comunitară şi, în acelaşi timp,
le promovează în rândul membrilor şi actorilor dintr-o comunitate rurală sunt:
participare civică, spirit de iniţiativă, voluntariat, abordare participativă, echitate şi
coeziune socială, oportunităţi egale, abordarea dezvoltării de jos în sus,
responsabilitatea socială a tuturor membrilor comunităţii, potenţialul latent al
comunităţii (cunoaşterea existentă la nivel local) şi încrederea că membrii comunităţii
sunt cei mai potriviţi să găsescă cele mai bune soluţii la problemele cu care se
confruntă.
Actorii sectorului non-profit care lucrează în mediul rural folosesc adesea procesele
specifice dezvoltării comunitare în proiectele lor curente. Există mai multe tipuri de
metodologii specifice dezvoltării comunitare; toate se bazează pe învăţarea
experienţială, ceea ce duce la construirea capacităţii actorilor din mediul rural şi
asigură, în plus, sustenabilitatea demersului, având următoarele avantaje:
-

Creează obişnuinţa actorilor din comunitate de a aborda dezvoltarea
comunităţii într-o manieră integrată şi participativă, care generează
responsabilitate pe termen lung şi o bună gestiune a resurselor locale;


Promovează

cetăţenia

activă

şi

favorizează

creşterea

calităţii

democraţiei locale prin dialogul de la egal la egal al cetăţenilor cu
reprezentanţii autorităţilor locale, prin parteneriatele dintre actorii locali
şi autorităţi – astfel crescând gradul de legitimitate al autorităţii locale;
-

Favorizează implicarea persoanelor direct afectate în analiza nevoilor, în
propunerea de soluţii, în luarea deciziilor şi în implementarea soluţiilor alese,
aducând astfel pe agenda publică adevăratele priorităţi ale comunităţii;

-

Conduce la formarea unor structuri formale sau informale durabile (grupuri de
iniţiativă, organizaţii comunitare înființate conform legii asociațiilor și fundațiilor
sau altor legi speciale, precum cea care reglementează activitatea FRDS)
care pot acţiona pe termen lung, cu resurse relativ puţine şi care, în plus, au
competenţe pentru atragerea de noi resurse în comunitate;

-

Promovează şi apără drepturile grupurilor dezavantajate, promovează
incluziunea socială activă;
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-

Contribuie la cunoaşterea şi promovarea conceptelor şi instrumentelor de
dezvoltare durabilă şi de responsabilitate socială;

-

Contribuie la identificarea, cunoașterea şi valorificarea resurselor locale şi la
utilizarea patrimoniului local, istoric, cultural, natural, etnic etc., ca instrument
de dezvoltare durabilă a comunității.

-

Pregăteşte şi consolidează capactitatea actorilor locali şi a membrilor
comunităţii de a-şi construi noi strategii şi noi abordări în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă în funcţie de dinamica comunităţii, de
experienţele anterioare, de noi resurse.

Îndreptându-ne atenția către datele statistice existente se poate observa că indicele
de disparitate (care exprimă raportul dintre nivelul local şi cel regional al produsului
intern

brut)

a

scăzut

continuu

în

perioada

2005-2009,

atât

în

condiţii

macroeconomice de creştere economică cât şi de recesiune. Principalii factori care
determină nivelul scăzut de dezvoltare a judeţului Ialomita identificaţi sunt următorii:
Alternative economice reduse pentru populaţia din mediul rural
În mediul rural locuieşte cea mai mare parte din populaţia judeţului, reprezentând
149094 de persoane. Majoritatea acestora practică o agricultura de subzistenţă,
lucrând pentru propria gospodărie, nedezvoltând o activitate aducătoare de venituri
(ferme de subzistenţă – practice este o formă de autoconsum necuantificată în
produsul intern brut. Mai mult, o treime dintre aceştia au vârste de peste 55 de ani şi
nivele reduse de calificare (studii nivel ISCED3 1 şi 2). În aceste condiţii, în
numeroase localităţi rurale au apărut pungi de sărăcie formate din persoane care
sunt lucrători individuali în agricultură (formă deghizată de şomaj), cu un nivel redus
sau fără venituri, cu un nivel scăzut de calificare – persoane care au o accesibilitate
redusă la servicii publice de educaţie şi sănătate. Practic, trei sferturi din populaţia
aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială a regiunii, locuieşte în mediul rural,
iar un sfert dintre aceştia îl reprezintă tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani.
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Populatia
mediul urban

52%

mediul rural

48%

Nivelul scăzut de atractivitate, in special a zonelor rurale şi oraşelor mici şi
mijlocii
Zonele rurale sunt caracterizate printr-un nivel redus de dezvoltare al infrastructurii
de bază: gradul redus de modernizare a drumurilor comunale ce determină o
accesibilitate redusă către centrele urbane (implicit la serviciile de educaţie şi
sănătate), infrastructura de utilităţi insuficient dezvoltată din punct de vedere
cantitativ şi calitativ în

raport cu populația existentă, accesul redus la servicii

aferente societăţii informaţionale (internet, aplicaţii TIC). Adăugând la toate aceste
elemente şi lipsa locurilor de muncă, obţinem un tablou al cauzelor care determină
migrarea tinerilor din mediul rural fie către alte State Membre (în căutarea unui loc
de muncă), fie către zonele urbane dezvoltate.
Cele mai multe din localităţile judeţului se confruntă cu un nivel scăzut de
atractivitate datorat unui complex de factori economici, sociali şi de mediu. În cele
mai multe cazuri, infrastructura tehnică-edilitară existentă este învechită, iar satele
sau localităţile arondate nu sunt conectate la reţele de utilităţi. Accesibilitatea şi
mobilitatea în interiorul localităţilor este limitată de gradul avansat de uzură a
străzilor oraşeneşti, de lipsa/insuficienţa locurilor de parcare, de prezenţa redusă a
formelor alternative de transport (mersul cu bicicleta, transport ecologic,etc). Nivelul
redus al investiţiilor private realizate, precum şi efectele crizei economice şi
financiare, au condus la o contracţie a locurilor de muncă existente. Lipsa locurilor

43

de muncă atractive, a oportunităţilor de petrecere a timpului liber, determină
numeroşi absolvenţi de învăţământ superior să îşi stabilească domiciliul în alte zone,
urbane, mai dezvoltate. Mai mult, fenomenul migratoriu are loc şi în rândul tinerilor
absolvenţi de liceu care deţin o calificare, mulţi dintre aceştia fiind plecaţi în căutarea
unui loc de muncă în alte State Membre. În aceste condiţii, asistăm la un nivel ridicat
al şomajului în rândul tinerilor –practic, la fiecare trei tineri cu vârsta cuprinsă între 19
şi 25 de ani, unul dintre ei este şomer. Totodată, deşi numeroase zone dispun de
oportunităţi (energii regenerabile, potential agricol şi zootehnic ridicat), prin gradul lor
redus de atractivitate reuşesc foarte greu să atragă investiţiile necesare care să
valorifice aceste oportunităţi şi, implicit, să contribuie la relansarea economică.
La 01.01.2019, conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii
au fost în număr de 1813 mii persoane din care populaţia ocupată civilă reprezenta
61.1% .
Rata şomajului înregistrat la data de 31 martie 2020 a fost de 3.5%, fiind înregistraţi
38.9 mii şomeri.

INFRASTRUCTURA RUTIERA
Pentru a se putea materializa cele enumerate mai sus și pentru a putea aduce
România în linie cu statele dezvoltate ale Europei, trebuie ținut cont de faptul că,
accesibilitatea devine condiţie esenţială a dezvoltării economice eficiente, iar
prezenţa unei infrastructuri moderne se transformă întro garanţie a succesului
oricărei politici sau strategii. Este important de reţinut că de calitatea infrastructurii
depinde în mod practic dezvoltarea naţională, regională, judeţeană dar și cea locală.
Fiind condiţia necesară dar nu şi suficientă a creşterii economice, infrastructura de
transport trebuie orientată în mod complet şi integral, către o dezvoltare adecvată
nevoilor economico-sociale ale zonei. Efectele pe termen lung ale investiţiilor în
infrastructură sunt bine cunoscute în ceea ce priveşte sporirea atractivităţii în scop
investiţional în zonă.
In cadrul regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat in ultimii ani intr-o continua
dezvoltare, tinde sa devina lider in domeniu pe fondul declinului inregistrat in
transportul feroviar. Astfel, la sfarsitul anului 2017, reteaua de drumuri publice
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masura 12.931 km, situand regiunea pe locul 2 in tara, cu un procent de 15.02% din
total. Din totalul drumurilor publice din regiune, 22.01% erau drumuri nationale iar
77.99% drumuri judetene si comunale.
Starea tehnica a retelei de drumuri publice, la finele anului 2017, era in general
nesatisfacatoare, situatia pe categorii fiind urmatoarea: din totalul de 12.931 km de
drum, doar 4.252 erau modernizati (aproximativ 41% din acestia) restul de 7.679 km
fiind nemodernizati.

Sursa: Institutul National de Statistica
Din totalul drumurilor nationale din regiunea Sud Muntenia, 96.70% erau
modernizate la sfarsitul anului 2017, din care in procent de 100% in judetele
Dambovita si Prahova. Reteaua de drumuri judetene si comunale din regiune
masoara o lungime totala de 10.085 km, din care 24.79% modernizata, iar 40.46%
cu imbracaminti usoare rutiere. La nivel de judet, cele mai mici ponderi ale retelei de
drumuri judetene si comunale modernizata au fost inregistrate in judetele Arges
(2.88%), urmat de judetele Prahova (13.47%) si Calarasi (15.62%).

43

Sursa: INS Tempo online; calcule ADR Sud Muntenia
Regulamentul (UE) 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului European
a avut ca obiectiv dezvoltarea rurală, cu următoarele priorități fundamentale:
transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale,
viabilitatea exploatațiilor, competitivitatea tipurilor de agricultură în toate regiunile și
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a pădurilor,
organizarea lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole, bunăstarea animalelor, gestionarea riscurilor în agricultură, refacerea,
conservarea și consolidarea ecosistemelor care au legătură cu agricultura și
silvicultura, promovarea utilizării eficiente a resurselor și tranziția către o economie
cu emisii reduse de dioxid carbon în sectoarele agricol, alimentar și silvic,
promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei în zonele rurale și a dezvoltării
economice a acestora.
În continuare se dorește ca direcția strategică să vizeze creșterea economică
susținută stimulând agenții economici în vederea încurajării angajării de personal
salariat în vederea reducerii șomajului, dezvoltarea cu precădere a sectoarelor cu
potențial inclusiv de specializare inteligentă, dezvoltarea economiei rurale prin
creșterea vizibilității serviciilor şi produselor locale, atragerea de investitori în județ,
stimularea și susținerea spiritului antreprenorial în rândul populației din mediul rural
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și al populației tinere din mediul urban cu scopul consolidării mediului de afaceri
existent.
RETEAUA DE CANALIZARE
La nivelul anului 2017, doar 141 din cele 567 de unitati administrativ- teritoriale
(24,9%) din regiunea Sud Muntenia dispuneau de retea de canalizare, dintre care 46
din mediul urban (95,8% din total orase) si 95 din mediul rural (18,3 din total
comune). Fata de anul 2011, numarul localitatilor care beneficiaza de retea de
canalizare a crescut cu 2 in mediul urban si cu 43 in mediul rural.
Cele mai multe localitati conectate la reteaua de canalizare se regasesc in judetul
Prahova (41), iar cele mai putine in Giurgiu (8).

Reteaua de canalizare, pe localitati, in anul 2017
Sursa: Institutul National de Statistica

RETEAUA DE APA
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In anul 2017, numarul unitatilor administrativ teritoriale din regiunea Sud Muntenia
conectate la reteaua publica de alimentare cu apa era de 426, ceea ce reprezinta
doar 75,1% din totalul de 567 existente in regiune. Daca in mediul urban, gradul de
conectare la reteaua de apa este de 100%, toate cele 48 de localitati urbane avand
acces la aceasta, in mediul rural doar 72,8% din comune dispuneau de o astfel de
retea. Totusi, fata de anul 2011, numarul comunelor conectate a crescut cu 41, pe
fondul investitiilor in domeniul infrastructurii de profil. Pe judete, gradul de conectare
al localitatilor la reteaua publica de alimentare cu apa varia intre 35,3% in judetul
Giurgiu si 90% in judetele Arges si Ialomita.

Evolutia retelei de alimentare cu apa in judetele regiunii Sud Muntenia, 2011-2017
Sursa: Institutul National de Statistica
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Reteaua de alimentare cu apa, pe localitati, in anul 2017
Sursa: Institutul National de Statistica

CAPITOLUL 3: PROFILUL COMUNEI VALEA CIORII

3.1 SCURT ISTORIC

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Murgeanca, făcea parte
din plasa Ialomița-Balta a județului Ialomița și era formată din satele Murgeanca,
Dumitrești și Pribegi, cu o populație totală de 1249 de locuitori. În comună funcționau
o școală mixtă cu 38 de elevi (dintre care 13 fete) și o biserică.6 Anuarul Socec din
1925 consemnează comuna Murgeanca în plasa Țăndărei a aceluiași județ, cu o
populație de 1821 de locuitori, în satele Murgeanca, Dumitrești, Bucșa și Valea
Ciorii.7 Comuna și-a luat numele de Valea Ciorii în 1931, după noua reședință.8
Lahovari, George Ioan (1901). „Murgeanca, com. rur.” (PDF). Marele Dicționar Geografic al Romîniei. 4.
București: Stab. grafic J. V. Socecu. p. 423
7 „Comuna Murgeanca în Anuarul Socec al României-mari”. Biblioteca Congresului SUA. Accesat în 29 martie
2021.
6
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În 1950, a fost transferată raionului Slobozia din regiunea Ialomița și apoi (după
1952) din regiunea București. În 1968, ea a revenit la județul Ialomița, reînființat.9
3.2 LOCALIZARE GEOGRAFICA
Valea Ciorii este o comună în județul Ialomița, Muntenia, România, formată din
satele Bucșa, Dumitrești, Murgeanca și Valea Ciorii (reședința).

Sursa: https://distanta.ro/
Comuna se află în partea de nord-est a județului, la limita cu județul Brăila, pe malul
stâng al râului Strachina, un afluent al Ialomiței, care formează pe teritoriul comunei
Lacul Strachina. Prin comună trece șoseaua națională DN21A, care leagă Țăndărei
de Bărăganul (județul Brăila; unde se termină în DN21). Lângă satul Murgeanca, din
această șosea se ramifică șoseaua județeană DJ203F, care duce spre vest la
Scânteia (unde se intersectează cu DN21) și Grivița (unde se termină în DN2C).
Comuna este traversată, de-a lungul drumului național, și de calea ferată FăureiȚăndărei-Fetești, pe care este deservită de stația Murgeanca.10

„Tablou de regruparea comunelor rurale întocmit conform legii privind modificarea unor dispozițiuni din
legea pentru organizarea administrațiunii locale”. Monitorul oficial și imprimeriile statului (161): 215. 15 iulie
1931.
9 https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Ciorii,_Ialomi%C8%9Ba
10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Ciorii,_Ialomi%C8%9Ba
8
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Sursa:http://www.mapnall.com/ro/map/Esri.WorldImagery/Hart%C4%83-ComunaValea-Ciorii_660772.html

Sursa: https://map.cimec.ro/Mapserver/?layer=culte&cod=15751-1

3.3 DEMOGRAFIE
Conform datelor publicate de catre Insitutul National de Statistica, populația comunei
Valea Ciorii se ridică la 1.796 de locuitori, în scădere față de anii precedenti.
Majoritatea locuitorilor sunt români (97,52%). Pentru 2,37% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocși (97,41%). Pentru 2,37% din populație, nu este cunoscută
apartenența confesională.
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Componența etnică a comunei Valea Ciori

Romani

Necunoscuta

Alta etnie

Componența etnică a comunei Valea Ciorii
Români (97,52%)
Necunoscută (2,37%)
Altă etnie (0,1%)

Componența confesională a comunei Valea Ciorii

Ortodocși

Necunoscută

Altă religie

43

Componența confesională a comunei Valea Ciorii
Ortodocși (97,41%)
Necunoscută (2,37%)
Altă religie (0,21%)

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie la nivelul comunei Valea Ciorii
Ani
Varste
si grupe
Anul 2015
de
varsta

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Numar
persoane

Numar
persoane

Numar
persoane

Numar
persoane

Numar
persoane

Numar
persoane

1904

1876

1856

1844

1834

1796

Total

3.4 CADRUL NATURAL
3.4.1 Relieful
Relieful comunei -predominantă este câmpia, în așezare aflându-se și două movile
cu înălțimi de 7 – 8 m. Pe teritoriul comunei nu curge niciun rau, în schimb se
găsește un liman al raului Ialomița, Lacul Strachina,.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna se afla amplasată pe terasa joasă de
pe malul stâng al râului Ialomița, situată la rândul ei în marea unitate denumită
Campia Română, în nord estul acesteia, în subunitatea Campia Baraganului Central,
aceasta la randul ei este situată între Valea Ialomiței la sud și Valea Calmatuiului la
nord.
Aceasta zona are un aspect uniform, întins cu movile și crovuri, cu o usoară înclinare
de la N la S și de la E la V. În partea de N predomină depozitele nisipoase, iar la S
cele prăfoase-argiloase cu concretiuni calcaroase, caractere morfologice distinct
pentru arealul de nord (dune, movile) față de cel de sud (crovuri).
Comuna Valea Ciorii este situată în partea sudică a unității geomorfologice descrisă
mai sus, în zona joasă, altitudine 20-30 m.
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3.4.2 Clima
Clima este temperat continentală cu veri foarte calde, ploi nu prea abundente ce cad
deseori sub formă de averse, ierni reci, uneori cu viscole puternice, cu frecvente
perioade de încălzire.
Temperatura medie anuală este de 10,60 C, iar precipitaţiile atmosferice însumează
cantităţi medii anuale de 50 -55 mm, precipitaţii care nu cad uniform în cursul anului,
având maxim în iunie (79 mm) şi un minim în februarie (19 mm). Stratul de zăpadă
are o durată medie de 40 zile, cu grosimi medii decadale de circa 5 cm în ianuarie şi
februarie. Sunt ierni când câmpul rămâne complet fără zăpadă din cauza crivăţului.
Vânturile cu frecvenţă maximă pe direcţia NE (crivăţul-maxim februarie 24,8 %) şi
SE (7,8 %). Viteza medie anuală oscilează între 2,4 şi 5,4 m/sec.
Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este 450 mm, principala sursa de alimentare
a apelor freatice formand-o precipitatiile atmosferice receptionate la suprafata zonei.
Adancimea panzei de apa freatica este cuprinsa intre 2 si 10 m, iar mineralizarea si
compozitia chimica variaza de la > 1g saruri/l, pana la <10-12g saruri/l, predominand
apele freatice mixte.

Sursa:https://locuridinromania.ro/judetul-ialomita/comuna-valea-ciorii/laculstrachina.html
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3.4.3 Reteaua hidrografica
Lacul Strachina este situat în Valea Ciorii, pe partea stângă a drumului DN2A
București-Constanța, în apropierea popasului Strachina.
Lacul se întinde pe o suprafață de cca. 1.000 ha, cu o lungime de 8.000 m și o
lățime de 220 m. Lacul este lipsit de curgere naturală spre Ialomița, fapt care
conduce, în condițiile climatice uscate ale Bărăganului la acumularea sărurilor
spălate de apele de siroire în cuveta lăcustră. Din punct de vedere fitogeografic,
lacul se înscrie în subzona de vegetație naturală a stepei mult modificată datorită
agriculturii și pajiștilor antropice, pădurile lipsind de pe malul acestuia.
Zona prezintă o deosebită importanță ca habitat al păsărilor de apa: au fost
identificate 26 de specii de păsări a caror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare, 42 de specii de păsări a caror conservare necesită o
protecție strictă și 18 specii de păsări de interes comunitar. Situl este important
pentru populațiile cuibăritoare, în perioada de migrație si pentru iernat.
Lacul este împărțit, prin două baraje construite pentru exploatarea în scop piscicol,
în lacurile Strachina I, Strachina II și Valea Ciorii. În lacul piscicol, fauna acvatică
cuprinde specii de pești cu valoare economică.11
Lacul Strachina a devenit Arie de Protecție Specială Avifaunistică în 2002, conform
Hotarârii nr 297/23. 12.2002, a Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din
cadrul Academiei Române şi Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa 17/24.03.2003.
Prin H.G. 2151 /2004 Lacul Strachina a fost desemnat „Arie Naturală Protejată”.
Lacul Strachina a fost desemnat „Arie de Protecţie Specială Avifaunistică” (SPA),
ROSPA0059, conform H.G. 1284/2007 privind declararea Ariilor de Protecţie
Specială Avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România. Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii naturale protejate din
lume.

11

https://locuridinromania.ro/judetul-ialomita/comuna-valea-ciorii/lacul-strachina.html
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Lacul Strachina se află situat în regiunea biogeografică stepică a României, în
Bărăganul Central, care este o subdiviziune de est a Câmpiei Române. Zona este
situată, astfel, într-o câmpie de tip fluvio – lacustră. Câmpia Strachinei face parte din
categoria câmpiilor de tip bălți dunărene vechi care provin din foste bălți dunărene
extinse pe diagonala Bărăganului Central și Sudic.12
3.4.4 Resursele naturale
Ponderea exploatatiilor de peste 5 ha în total exploatații este cuprinsă pe terioriul
comunei Valea Ciorii între 3,2 -6,4%, predominând agricultura de subzistență și
semisubzistență.

Sursa: www.afir.info
Pentru analiza potentialului de producție și procesare din agricultură, la nivelul
comunei Valea Ciorii, s-au folosit studiile de specialitate de pe site-ul www.afir.info.
În aceste studii, notele de bonitare (pentru principalele culturi agricole, pășuni și
fânețe) au fost stabilite în funcție de cele mai importante condiții de mediu (sol,
https://www.sor.ro/proiect/elaborarea-planului-de-management-al-ariei-de-protectie-speciala-avifaunisticarospa0059-lacul-strachina/lacul-strachina/
12
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clima, teren). Aceste conditii sunt: temperatura medie anuală, precipitații medii
anuale, gleizare, pseudogleizare, salinizare sau alcalizare, textura în orizontul de sol
de la suprafața, panta, alunecari, adincimea apei freatice, inundabilitate, continutul
de carbonati de calciu total pe 0-50 cm, reacția în orizontul de sol de la suprafață,
gradul de saturație în baze în orizontul de sol de la suprafață, volumul edafic,
rezerva de humus în stratul 0-50 cm, excesul de umiditate la suprafață.
Potentialul de prelucrare a produselor agricole de pe teritoriul comunei Valea Ciorii
este structurat astfel:
Capacitate
prelucrare cereale &
oleaginoase
mediu

Capacitate
depozitare cereale &
oleaginoase
Redus

Abatorizare bovine fata
de numar bovine
mediu

Lapte colectat
fata de lapte
produs
ridicat

Abatorizare porcinee fata
de numar porcine
mediu

Lapte industrializat
fata de lapte produs
ridicat

Abatorizare ovinee + caprine
fata de numar ovine+caprine
mediu

Prelucrare carne bovine
fata de total greutate
animale
mediu

Prelucrare carne porcine
fata de total greutate
animale
mediu

Prelucrare carne ovine +
caprine fata de total
greutate animale
ridicat

Capacitate prelucrare
struguri
ridicat

Capacitate prelucrare
legume
ridicat

Capacitate productie
plante medicinale
mediu

Legenda
Capacitatea de prelucrare (vegetala sau animala) este mai mare de 90% din
capacitatea de productia vegetala/animala
Capacitatea de prelucrare (vegetala sau animala) este cuprinsa intre 50% si
90% din capacitatea de productia vegetala/animala
Capacitatea de prelucrare (vegetala sau animala) este mai mica de 50% din
productia vegetala/animala

Referitor la potențialul de producție și procesare din agricultură, trebuie menționat
faptul că, având mai mult de 70% din suprafața agricolă afectată de secetă, comuna
Valea Ciorii ți tot judetul Ialomita se incadreaza in ZONA CU CONSTRANGERI
SEMNIFICATIVE, tinand cont de criteriul: deficit de apă (secetă).13
13
14

https://www.afir.info/ (masura 4.2- Procesare produse agricole)
https://www.afir.info/ (masura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri)
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În ceea ce privește potențialul de producție vegetala, la nivelul comunei Valea Ciorii situația este ilustrată în tabelele următoare:
Cereale paioase
ni
i
mijloci Ridica
u
t

Porumb
Ni
i
mijloci
Ridica
u
t

Floarea Soarelui
ni
i
mijloci
Ridica
u
t

Soia
ni
i
mijloci
Ridica
u
t

Fasole

Lucerna

Trifoi

Pasuni

ni
mijloci
u

i
Ridica
t

ni
mijloci
u

i
Ridica
t

Struguri
de masa

Hamei

Orez

mijlociu

scazut

scazut

(unde:

ni
mijloci
u

Hrisca
scazut

i
Ridica
t

Naut
Ridicat

ni
mijloci
u

Rapita
ni
i
mijloci
Ridica
u
t

Fanete

i
Ridica
t

ni
scazu
t

i
mijloci
u

Mazariche
ni
mijlociu

ni
scazu
t

Cartofi
i
mijloci
u

Sfecla de zahar
Mazare
ni
i
ni
i
Ridica
Ridica
mijlociu t
mijlociu t

Plante
medicinale
ni
i
mijloci
Ridica
u
t

Legume
ni
mijloci
u

i
Ridica
t

Lupin
i

Ridicat

ni
mijlociu

Ricin
i

Ridicat

Flori
ni
mijloci
u

i
Ridica
t

In pentru ulei

ni

i

ni

i

mijlociu

Ridicat

mijlociu

Ridicat

i = teren irigat; ni = teren neirigat)

In comuna Valea Ciorii:
-

cu conditia irigarii, potentialul este ridicat (note de bonitare peste 40) pentru marea majoritate a culturilor; fara irigare aceste
culturi prezinta potential mediu (note de bonitare cuprinse între 20 si 40);

-

potentialul este scazut (note de bonitare ≤20) pentru culturile de hamei, orez, hrisca si cartofi.

-

este de remarcat potentialul ridicat pentru cultura de naut. 14
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Potențialul de productie zootehnică a comunei Valea Ciorii este în mare masură ridicat, excepție făcând procesarea în afara
fermelor a bovinelor și ovinelor/caprelor (pășunat liber), precum și procesarea în cadrul fermelor a aceleiași categorii (pășunat
liber), conform graficului de mai jos:
CARNE
PROCESARE IN AFARA FERMEI
SISTEM INCHIS
PASUNAT LIBER
Ovine /
Ovine /
Bovine
Bovine
Suine
Caprine
Caprine
Ridicat
Ridicat
Ridicat
scazut
scazut

PASARI
Ridicat

PROCESARE IN CADRUL FERMEI
SISTEM INCHIS
PASUNAT LIBER
Ovine /
Ovine /
Bovine
Bovine
Suine
Caprine
Caprine
Ridicat
Ridicat
Ridicat
scazut
scazut

PASARI

Ridicat

LAPTE
PROCESARE IN AFARA FERMEI
SISTEM
PASUNAT
INCHIS
LIBER
mijlociu
scazut

PROCESARE IN FERMA
SISTEM
PASUNAT
INCHIS
LIBER
Ridicat
scazut

In comuna Valea Ciorii potențialul de dezvoltare a animalelor este ridicat (nr. actual de animale este ≤30% din nr. potențial de
animale -în echivalent Unitate Vita Mare) pentru:
-

bovine, suine, ovine/caprine, pentru carne, in sistem inchis, atat inafara cat si in cadrul fermei; pentru aceste categorii de
animale, potentialul este scazut (nr. actual de animale este ≥75% din nr. potențial de animale), pentru pasunatul liber,

-

pasari pentru carne

-

procesare lapte, in sistem inchis, in cadrul fermei.
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3.5 STRUCTURA POPULATIEI
3.5.1 EVOLUTIA POPULATIEI
Evoluția numărului și a structurii populației a avut și are în continuare, implicații
profunde asupra dezvoltării economice și sociale a comunei Valea Ciorii.
În perioada 2014-2020 populația comunei a scăzut semnificativ, cu aproximativ 134
de locuitori încadrându-se în trendul descendent de la nivelul României.
POPULATIA COMUNEI VALEA CIORII DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2020
Varste si
grupe de
varsta

Ani
Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

1856

1844

1834

1796

UM: Numar persoane
Total

1930

1904

1876

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), Comuna Valea
Ciorii are o populație de 1.796 locuitori, ceea ce reprezintă 0,63% din numărul total
de locuitori ai județului Ialomita.
Principalii factori care au contribuit la scăderea populației atât la nivel național cât și
local se numără mortalitatea ridicată rata scăzută a fertilității și migrația externă.
Stabiliri de resedinta pe judete si localitati
Judete Localitati
Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2015
2016
2017
2018
2019
UM: Numar persoane
Ialomit 94688 VALEA
5
17
11
18
19
a
CIORII

Plecari cu resedinta pe judete si localitati
Judete Localitati
Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2015
2016
2017
2018
2019
UM: Numar persoane
Ialomit 94688 VALEA
16
20
15
16
21
a
CIORII
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Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migratia externa) pe judete si localitati
Judete Localitati
Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2015
2016
2017
2018
2019
UM: Numar persoane
Ialomit 94688 VALEA
22
29
22
33
27
a
CIORII

Plecari cu domiciliul (inclusiv migratia externa) pe judete si localitati
Judete Localitati
Ani
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2015
2016
2017
2018
2019
UM: Numar persoane
Ialomit 94688 VALEA
31
35
31
25
42
a
CIORII

Dupa cum se poate observa din graficele anteriorare, numarul persoanelor care au
parasit comuna Valea Ciorii este mai mare decat numarul persoanelor care au sosit
in comuna, ceea ce a contribuit la scaderea semnificativa numarului de locuitori al
comunei din ultimii ani.
3.5.2 MISCAREA NATURALA A POPULATIEI
De-a lungul timpului populația comunei a cunoscut creșteri şi descreșteri rapide,
precum şi modificări în structura sa pe grupe de vârstă, în funcție de factorii
economici, sociali, politici, istorici şi biologici, care se reflectă în dinamica populației.
Numarul nascutilor –comuna Valea Ciorii
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019
UM: Numar persoane
13
15
22
22
17
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Numarul persoanelor decedate- comuna Valea Ciorii
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019
UM: Numar persoane
32
29
26
40
40
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

POPULATIA COMUNEI VALEA CIORII pe sexe:
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Sexe

Ani
Anul
Anul
Anul
2015
2016
2017
UM: Numar persoane
962
952
941

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Masculi
935
929
905
n
Feminin 942
924
915
909
905
891
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
Din graficul de mai sus, se poate observa ca in ultimii ani numarul persoanelor de
sex masculin la nivelul comunei a fost usor mai ridicat de cat cel al persoanelor de
sex masculin.
In functie de categoria de varsta, populatia Comunei Valea Ciorii este impartita dupa
cum urmeaza:
Populatia comuei Valea Ciorii pe Anul 2020
grupe de varsta
UM: Numar persoane
Total
1796
0- 4 ani
91
5- 9 ani
94
10-14 ani
93
15-19 ani
114
20-24 ani
111
25-29 ani
99
30-34 ani
129
35-39 ani
116
40-44 ani
158
45-49 ani
145
50-54 ani
126
55-59 ani
79
60-64 ani
102
65-69 ani
92
70-74 ani
70
75-79 ani
62
80-84 ani
60
85 ani si peste
55
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

5.07%
5.23%
5.18%
6.35%
6.18%
5.51%
7.18%
6.46%
8.80%
8.07%
7.02%
4.40%
5.68%
5.12%
3.90%
3.45%
3.34%
3.06%

Din graficul anterior, rezultă că pondera cea mai mare o deține populația cu vârsta
cuprinsă între 40 – 44 ani (8.80%), urmată de populația cu vârsta cuprinsă între 4549 de ani cu o valoare intermediară. Deși clasată pe ultimul loc, populația cu vârsta
de 85 de ani şi peste (55 persoane) reprezintă o se află întro continuă creștere de la
an la an.
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Structura pe grupe de varte publicata de Institutul National de Statistică indică o
pondere tot mai scăzută a populației tinere (0-14 ani), care la nivelul comunei Valea
Ciorii reprezintă doar 16,1%. Acest fapt este explicabil prin natalitatea tot mai
scazută și prin prezența populației adulte mai numeroase, ca urmare a generațiilor
născute în perioada comunistă.
Astfel se constata ponderea foarte ridicată (59.97%) a populației adulte (15-59 ani),
ceeea ce indică prezența unei importante forțe de muncă la nivelul comunei Valea
Ciorii.
Pe de alta parte, populația vârstnică (de 60 ani si peste) reprezintă 24.55%, valoare
care este în creștere de la un recensământ la altul, reflectând accelerarea procesului
de îmbătrânire demografică. Tendința în creștere se va menține cu siguranță și în
viitor, pe masură ce generațiile mai numeroase născute în perioada comunismului
vor intra în aceasta categorie de varstă.

CAPITOLUL 4: ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

Sursa: http://primariavaleaciorii.ro/galerie_foto.html
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Structura organizatorică a personalului primăriei se grupeaza în categorii de
funcționari publici, personal contractual și demnitari, astfel:





Primar
Viceprimar
Secretar
Aparatul de specialitate al primarului :
- Compartimentul asistenta sociala
- Compartimentul agricol și fond funciar
- Compartimentul situatii de urgenta
- Birou financiar contabil
- Compartimentul achizitii publice
- Compartimentul politie locala
- Cabinet primar
- Compartimentuul cultura
- Compartimentul administrativ
CONSILIUL
LOCAL

PRIMAR

SECRETAR

COMP.
ASISTENTA
SOCIALA

AGENT
AGRICOL

COMPARTIMENT
CULTURA

REFERENT
CULTURA
VACANT

CONSILIER
PERSONAL

VICEPRIMAR

INSPECTOR
CADASTRUURBANISM

BIBLIOTECAR

COMPARTIMENT
FINANCIARCONTABIL

CONTABIL

GUARD

CASIER

SOFER

COMPARTIMENT
ADMINISTRATIV
MUNCITOR
ST.ALIM.CU APA

MUNCITOR
CALIFICAT IV
pentru IFRON

Sursa: ORGANIGRAMA aparatului propriu al primarului comunei Valea Ciorii

Primarul conduce activitatea Primariei comunei Valea Ciorii și a institutiilor și
serviciilor subordonate consiliului local, cu sprijinul viceprimarului si al secretarului,
precum si al apartului de specialitate din subordine.
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Viceprimarul exercită atribuţii delegate de primarul comunei Valea Ciorii prin
dispoziţie, cu respectarea prevederilor legale.
Secretarul indeplineste atributiile prevazute de Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
coordoneaza compartimentele prevazute in organigrama Primariei comunei Valea
Ciorii, judetul Ialomita.
Consilierul personal are atribuții stabilite prin dispoziția primarului având mandat egal
cu acesta.
Funcționarii colaboreaza permanent în vederea indeplinirii, in termenul legal si de
calitate, a atributiilor ce intra in compeenta lor, precum si a altor sarcini primite din
partea conducatorilor institutiei (respectiv primar, viceprimar, secretar).
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CAPITOLUL 5: INFRASTRUCTURA

5.1 INFRASTRUCTURA RUTIERA EXISTENTA
Comuna Valea Ciorii dispune de o retea de drumuri proprie, cu un dunmari de 54 de
strazi, din care:
x
x
x
x

19 asfaltate integral
2 strazi asfaltate partial
31 strazi pietruite integral
2 strazi pietruite partial

Sursa: http://primariavaleaciorii.ro/galerie_foto.html
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Sursa: http://primariavaleaciorii.ro/galerie_foto.html

5.2 RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA

Reteaua de alimentare cu apa de pe raza comunei Valea Ciorii are o lungime de
25.4 km.

5.3 RETEAUA DE CANALIZARE
In localitatea Valea Ciorii nu există sistem centralizat de canalizare a apelor uzate
menajere și a nici a apelor pluviale .
Evacuarea apelor uzate menajere este necorespunzătoare, ea realizându-se în fose
de tip rural, neimpermealizate si care polueaza bactereologic stratul freatic de mică
adancime.
Fosele sunt în general improvizate și nu corespund normelor din punct de vedere
sanitar şi al protecţiei mediului.
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Din analiza situaţiei existente și a perspectivei de dezvoltare socială și economică
pentru următorii 20-25 ani, se impune necesitatea executării si exploatării
corespunzătoare a unui sistem centralizat de canalizare pentru localităti având in
vedere populaţia echivalenta si dotările social culturale si economice prezente si de
perspectiva. Pentru o dezvoltare durabila este necesara înfiinţarea unui sistem de
canalizare centralizat.

5.4 RETEAUA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Comuna nu dispune de sistem de alimentare cu gaze naturale. Incalzirea locuintelor
si institutiilor se realizeaza cu sobe alimentate cu lemne si centrale termice cu
combustibil solid. Prepararea hranei se realizeaza cu sobe alimentate cu lemne,
precum si cu aragaz cu butelii de gaz lichefiat.

5.5 ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

În localitate nu există reţele de alimentare cu energie termică. Încălzirea spaţiilor se
face cu sobe pe combustibil solid, atât în locuinţe cât şi în clădiri din sistemul public
şi al serviciilor.
Privitor la instituții, două centrale termice, una amplasată la primărie și una la școală,
asigură energia termică necesară primăriei, poliției locale și școlii.
Dificultățile asigurării cu energie termică sunt:
-

Aprovizionarea cu combustibil solid : lemn și cărbune;

-

Costul ridicat și calitatea necorespunzătoare a acestuia;

-

Dificultăți în aprovizionarea cu butelii în perioada de iarnă;

5.6 RETEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Comuna Valea Ciorii dispune de retea de alimentare cu energie electrica. Toate
locuintele din comuna sunt conectate la reteaua de energie electrica.
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5.7 RETELE DE TELECOMUNICATII
In comune exista retea de telefonie fixa TELEKOM, precum si retele de telefonie
mobila furnizate de VODAFONE, ORANGE si TELEKOM MOBILE.

CAPITOLUL 6: EDUCATIE, SANATATE SI SERVICII SOCIALE

6.1 SISTEMUL EDUCATIONAL
Școala este un pilon foarte important într-o societate întrucât aceasta îi pregătește
pe oameni pentru viață și urmărește atingerea unor obiective cu ajutorul unor
metode și mijloace științifice. Educația realizată în școală are sarcina de a pregăti
omul ca element activ al vieții sociale ca forță, muncă și subiect al relațiilor sociale.
În Comuna Valea Ciorii există o singură unitate de învățământ reprezentată de
Scoala Gimnaziala Valea Ciorii precum si o gradinita.
Scoala Gimnaziala din comuna Valea Ciorii, a fost infiintata in anul 1912, intr-o casa
particulara. Ulterior, au fost construite alte trei scoli in satele Murgeanca, Bucsa si
Dumitresti. In anul 2003, a fost desfiintata scoala din satul Bucsa, iar in anul 2010
scoala din Murgeanca.15

15

Proiect de dezvoltare insitutionala 2016-2020, PECCEI, 1989
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Sursa: http://primariavaleaciorii.ro/galerie_foto.html

La nivelul anului școlar 2020-2021, in cadrul Scolii Gimnaziale Valea Ciorii se
găsesc 12 de săli de clasă.
În unitatea de invatamant există un număr de 172 de elevi.
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Sursa: http://primariavaleaciorii.ro/galerie_foto.html

6.2 SISTEMUL SANITAR
Unitati sanitare pe categorii de unitati, forme de proprietate, judete si localitati
Categorii de unitati
Forme de
Judete Localitati
Ani
sanitare
proprietate
Anul 2019
UM: Numar
Cabinete medicale
Proprietate
Ialomit 94688 VALEA
1
de familie
privata
a
CIORII
Cabinete
Proprietate
Ialomit 94688 VALEA
1
stomatologice
privata
a
CIORII
Puncte
Proprietate
Ialomit 94688 VALEA
1
farmaceutice
privata
a
CIORII

6.3 SISTEMUL CULTURAL
In comuna Valea Ciorii exista 3 biserici ( in satele Valea Ciorii, Murgeanca si BucsaDumitresti)
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Biserica din satul Valea Ciorii

Sursa: http://primariavaleaciorii.ro/galerie_foto.html

Biserica din Murgeanca
Monumentul reprezentativ al satului este
biserica parohiala Adormirea Maicii
Domnului, ridicata la anii 1848-1849 de
capitanul Bratasanu, proprietarul de a-tunci
al mosiei Murgeanca. Biserica a fost reparata
in anii 1884-1894, 1897,1905 si in cursul
secolului XX, ultima data in anul 2001, prin
eforturile preotului paroh Gabriel Stanciu.
Aflata pe malul stang al lacului Strachina, in
partea veche a satului Murgeanca, biserica
are un plan de nava, cu un altar semicircular.
Zidurile sunt sprijinite catre nord si sud de cate doi contraforti.
Doua turle oarbe, realizate din tabla si avand plan octog-onal, incununeaza incaperea tindei.
Pictura a fost restau-rata in urma cu cativa ani si este intr-o stare foarte buna. Deasupra
intrarii in biserica, se pastreaza pisania veche, cu litere chirilice in relief, incastrata in zidul
estic al lacasului. 16
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De asemenea, in cadrul comunei exista si un Camin cultural, aflat in administrarea primariei,
precum si o biblioteca comunala ce detine aproximativ 9500 volume.

CAPITOLUL 7: POTENTIAL ECONOMIC

7.1 FORTA DE MUNCA
Conform ultimelor date publicate de Institutul National de Statistica, la nivelul
comunei Valea Ciorii, in luna noiembrie 2020, existau 136 de persoane somere.
Someri inregistrati la sfarsitul lunii, pe sexe, judete si localitati
Sexe

Judete

Localitati

Total
Masculin
Feminin

Ialomita
Ialomita
Ialomita

94688 VALEA CIORII
94688 VALEA CIORII
94688 VALEA CIORII

Perioade
Luna noiembrie 2020
UM: Numar persoane
136
85
51

La nivelul judetului Ialomita, in anul 2019, rata de ocupare a resurselor de munca era
57,7%.
Rata de ocupare a resurselor de munca pe sexe, macroregiuni, regiuni de
dezvoltare si judete
Sexe Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Ani
Anul 2019
UM: Procente
Total Ialomita

57,7

7.2 MEDIUL DE AFACERI
Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi
care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală
netă de până la 50 de milioane de euro şi / sau deţin active totale de până la 43 de
milioane de euro. Acest tip de întreprinderi au un rol esențial în economie, pornind
de la nivel local, până la nivel european. IMM-urile reprezintă motorul societății,

https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/biserica-murgeanca68175.html
16
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reprezentând o împletire a abilităților antreprenoriale, inovare, contribuind în același
timp și la crearea de noi locuri de muncă. La nivel european, întreprinderile mici și
mijlocii reprezintă aproximativ 99% din totalul întreprinderilor. În comuna Valea Ciorii,
IMM-urile constituie o parte importantă a vieții economice.
Conform datelor postate pe site-ul www.termene.ro, principalii agenti economici din
comuna Valea Ciorii sunt:

NICK NED S.R.L.
Cod unic înregistrare: 30116342
RC: J21/145/2012
Localitate: VALEA CIORII
GACORAMAGRI SERV SRL
Cod unic înregistrare: 26179580
RC: J21/412/2009
Localitate: VALEA CIORII
M & G DENTAL EXPERT S.R.L.
Cod unic înregistrare: 32097999
RC: J21/282/2013
Localitate: VALEA CIORII
ALEX TUR SRL
Cod unic înregistrare: 17303866
RC: J21/110/2005
Localitate: VALEA CIORII
DANDOR TRANS SRL
Cod unic înregistrare: 20471916
RC: J21/17/2007
Localitate: VALEA CIORII
DORA COM SRL
Cod unic înregistrare: 2082724
RC: J21/375/1992
Localitate: VALEA CIORII
RURAL PREST SCUT S.R.L.
Cod unic înregistrare: 26291230
RC: J21/482/2009
Localitate: VALEA CIORII
AGROPREST ROMVAL SRL
Cod unic înregistrare: 2082805
RC: J21/564/1992

Localitate: VALEA CIORII
ILPET SRL
Cod unic înregistrare: 3929178
RC: J21/407/1993
Localitate: VALEA CIORII
MINISAL SRL
Cod unic înregistrare: 16580770
RC: J21/287/2004
Localitate: VALEA CIORII
PRESTALCONE S.R.L.
Cod unic înregistrare: 18335157
RC: J21/52/2006
Localitate: VALEA CIORII
GRJ S.R.L.
Cod unic înregistrare: 35216857
RC: J21/407/2015
Localitate: VALEA CIORII
MIHFIN AGRO S.R.L.
Cod unic înregistrare: 36051188
RC: J21/220/2016
Localitate: VALEA CIORII
PISCICOLA VALEA CIORII S.R.L.
Cod unic înregistrare: 38097718
RC: J21/492/2017
Localitate: VALEA CIORII
MINISAL 2018 S.R.L.
Cod unic înregistrare: 38693320
RC: J21/18/2018
Localitate: VALEA CIORII
DR. MIHAI SIMONA S.R.L.
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Cod unic înregistrare: 39406943
RC: J21/269/2018
Localitate: VALEA CIORII

Cod unic înregistrare: 40313740
RC: J21/765/2018
Localitate: VALEA CIORII

VLADINVESTCOMPANY S.R.L.
Cod unic înregistrare: 39813840
RC: J21/462/2018
Localitate: VALEA CIORII

ETA PIESE AUTO S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40313775
RC: J21/764/2018
Localitate: VALEA CIORII

COMDRIMG MIREA S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40303496
RC: J21/750/2018
Localitate: VALEA CIORII

BUCATARIA PE ROTI S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40313791
RC: J21/766/2018
Localitate: VALEA CIORII

DUMY CORONA S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40303500
RC: J21/755/2018
Localitate: VALEA CIORII

BARBAR SHOP & BEAUTY SALON
S.R.L.
Cod unic înregistrare: 41582623
RC: J21/599/2019
Localitate: VALEA CIORII

CAMI HAIRDRESSER S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40303526
RC: J21/751/2018
Localitate: VALEA CIORII

DOCTOR BARBU VET S.R.L.
Cod unic înregistrare: 43203262
RC: J21/451/2020
Localitate: VALEA CIORII

GAV SAN PATISERO S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40303550
RC: J21/749/2018
Localitate: VALEA CIORII
GAN BRICOLAGE S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40303577
RC: J21/757/2018
Localitate: VALEA CIORII
PUSABROD S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40303607
RC: J21/753/2018
Localitate: VALEA CIORII
DEEA SOLUTII IT S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40313694
RC: J21/763/2018
Localitate: VALEA CIORII
SIMO FLOWER DECOR S.R.L.
Cod unic înregistrare: 40313708
RC: J21/761/2018
Localitate: VALEA CIORII
COLCEAG BRICHETE S.R.L.
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CAPITOLUL 8: INTERPRETAREA ANALIZELOR
8.1. ANALIZA SWOT
Strategia de Dezvoltare Locală se fundamentează pe analiza relevantă a situației existente din comuna Valea Ciorii. Rolul
analizei SWOT este de a evidenția în principal cerințele, constrângerile, opțiunile de dezvoltarea, relevând punctele tari, slabe,
respectivoportunitățile de dezvoltare și posibilele riscuri ce trebuie evitate.

ANALIZA SWOT pe domenii prioritare

CULTURA
Puncte tari
- Comuna Valea Ciorii dispunde de un patrimoniu cultural
bogat (1 biserica, 1 cămin cultural)
- populația comunei se implică activ în activitățile culturale;

Puncte slabe
- infrastructura fizică necesită mai multă atenție pentru a
corespunde standardelor;
- inexistenta activităților culturale pe raza comunei;
- fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile
culturale;
- lipsa personalului calificat capabil să elaboreze
proiecte/ programe
- pentru accesarea de fonduri nerambursabile în
domeniul culturii și artei;

Oportunități
- Oportunitatea
de a organiza evenimente cu
tematici tradiționale;
- finanțări guvernamentale pentru cultură și artă în mediul
rural (program de reabilitare a căminelor culturale prin
Ministerul Culturii);
- există spații pentru activități culturale;

Amenințări
- persoanele cu grad de școlarizare ridicat părăsesc
localitatea pentru slujbe mai bine plătite;
- discrepanțele existente între nevoile culturale și
interesele comunității
- modernismul influențează modul de viață al populației
rurale;
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- informatizarea bibliotecii și a serviciilor oferite de aceasta;
- existența potențialului de reactivare a valorilor de
cultură și artă populară;
- potențial pentru crearea unui brand tradițional;
- valorificarea potențialului economic al activităților
tradiționale.

- pierderea interesului cu privire la domeniul cultural;
- evoluția tehnologică poate altera activitățile cu specifc
local;
- dirijarea fondurilor locale spre alte priorități;

EDUCATIE
-

Puncte tari
existența infrastructurii fizice pentru învățământ
existența personalului calificat în domeniul educației
existența infrastructurii de comunicații, inclusiv internet;
existența proiectelor în desfășurare pentru îmbunătățirea
infrastructurii de educație.

-

Oportunități
- finanțări guvernamentale pentru învațământ în mediul
rural (program de reabilitare a școlilor prin Ministerul
Educației);
- fondurile pentru învațământ vor trece în administrarea
comunităților locale;
- posibilitatea modernizării infrastructurii și a bazei materiale
(se are în vedere reabilitarea și dotarea Școlilor din
Comuna Valea Ciorii)
- existența programelor specific pentru dezvoltarea
resurselor umane;
- cerințele pieței muncii moderne aflată în continuă

-

Puncte slabe
infrastructura fizică necesită mai multă atenție pentru a
corespunde standardelor;
infrastructura de educație necesită
modernizare/reabilitare și dotare;
abandonul școlar;
baza materială precară;
insuficiența dotărilor și a mijloacelor de informare
moderne;
lipsa condițiilor necesare care să atragă și să mențină
personalul calificat pe raza comunei;
fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile.
Amenințări
decalaje mari de dezvoltare față de alte comunități
europene similare;
persoanele cu grad de școlarizare ridicat părăsesc
localitatea pentru slujbe mai bine platite;
absența persoanelor capabile să elaboreze proiecte de
dezvoltare a infrastructurii pentru educație;
alocarea unor resurse financiare la nivel național ce nu
acoperă în totalitate necesitățile sectorului educațional;
lipsa condițiilor attractive pentru desfășurarea procesului
educațional;
cadrul legal instabil al sistemului educațional;
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schimbare;
- modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea
metodologiilor de predare-învățare;
- încheierea parteneriatelor public-privat penru dezvoltarea
infrastructurii educaționale;

- scăderea numărului populației poate influența numărul de
unități de învățământ în cadrul cărora se desfășoară
activitatea didactică;

ASISTENTA SOCIALA
-

-

Puncte tari
existența programelor legale de ajutoare sociale;
ponderea scăzuta a persoanelor cu handicap grav;
existența unor spații care pot fi reabilitate și
transformate în obiective sociale;
căminele culturale sunt soluția pentru găzduirea
activităților sociale, activități care pot aduce și fonduri
pentru reabilitarea clădirilor;
acces direct la informații privind formele de ajutor de
stat datorită liniilor de comunicații existente;

-

-

-

Oportunități
posibilitatea ca infrastructura existentă sa servească ca
spații pentru furnizarea de servicii sociale în urma
reabilitărilor și modernizărilor absolut necesare;
existența de spații excedentare la nivel de comună;
existența politicilor sociale de susținere din partea UE;
oportunități de finanțare nerambursabilă prin
fonduri guvernamentale și prin fonduri
structurale;

-

-

Puncte slabe
insuficiența personalului calificat în servicii sociale;
absența actorilor locali capabili să presteze sau să
preia servicii sociale;
lipsa programelor pentru susținerea și încurajarea
reîntegrării active pe piața muncii;
fonduri reduse la nivel local pentru servicii sociale;
dotarea materială în domeniu este veche și insuficientă;
existența unei categorii numeroase de persoane
aflată în situație de risc;
lipsa de spații adecvate;
lipsa unor centre sociale;
neatractivitatea mediului rural pentru specialiștii în
domeniu;
Amenințări
neîndeplinirea standardelor în domeniul asistenței sociale;
salarii mici în rândul specialiștilor din serviciul
asistență socială;
interpretarea greșită a scopului serviciilor de asistență
socială;
creșterea numărului de copii ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate și sporirea numărului
de copii abandonați;
slaba capacitate de absorbție a fondurilor existente la
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-

nivel de guvern sau a fondurilor UE datorită absenței
specialiștilor și a consultanței în domeniu;
insuficiența fondurilor locale pentru activități sociale;
absența fondurilor pentru cofinanțarea proiectelor
sociale potențiale a fi finanțate cu fonduri UE;

SANATATE
Puncte tari
-

1 cabinet medical;
existența personalului calificat pentru furnizarea de
servicii în domeniul sănătății;
acces direct la informații datorită liniilor de comunicații
existente;

-

-

-

Oportunități
posibilitatea modernizării și dotării la standarde UE a
infrastructurii de sănătate;
informarea și conștientizarea populației cu privire la
adoptarea unui mod de viață sănătos, promovarea
principiilor naturiste;
digitalizarea sistemului e sănanătate;

-

Puncte slabe
infrastructura de sănatate nu acoperă necesitățile
populației la nivelul întregii comune;
infrastructura de sănătate necesită modernizare;
dotarea materială este veche și insuficientă;
insuficiența personalului medical;
neatractivitatea mediului rural pentru specialiștii în
domeniu;
lipsa unui program de monitorizare și control a factorilor de
risc pentru sănătatea populației locale;
indiferența populației față de adoptarea unui mod de viață
sănătos;
fonduri insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale
ale populației.
Amenințări
neîndeplinirea standardelor în domeniul sănătății;
folosirea ineficientă a dotărilor;
migrația medicilor și a personalului medico-sanitar spre
alte țări sau mediul urban;
slaba capacitate de absorbție a fondurilor existente la nivel
de
guvern sau a fondurilor UE datorită absenței specialiștilor
și a consultanței în domeniu;
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AGRICULTURA SI SILVICULTURA
-

Puncte tari
bogăția naturală a comunei propice în special pentru
cultivarea porumbului, grâului, floarea soarelui;
existența pe teritoriul comunei a resurselor naturale
existența condițiilor prielnice pentru înființarea de
ferme și fabrici de nutrețuri combinate;
existența potențialului de prelucrare primară și
avansată a produselor agricole si animale;
existența oportunităților de finanțare externă
nerambursabilă care pot contribui la dezvoltarea
agriculturii și silviculturii;

-

-

Oportunități
existența unor fonduri de la guvern pentru dezvoltare
rurală;
posibilitatea obținerii de credite pentru
agricultură și silvicultură;
condiții favorabile pentru creșterea animalelor;
crearea de noi locuri de muncă;

-

-

Puncte slabe
fragmentarea suprafețelor agricole;
abandonul unor suprafețe de pășuni;
inexistența unui sistem centralizat de desfacere a
produselor agricole;
forța de muncă îmbătrânită pentru creșterea animalelor;
slaba dezvoltare a exploatațiilor agricole și lipsa
specialiștilor în agricultură;
exploatările silvice necesită investiții;
slaba dezvoltare a infrastructurii de drumuri
agricole și forestiere;
lipsa proiectelor de finanțare în domeniul silviculturii;
Amenințări
degradarea calității solurilor/suprafețelor agricole;
utilizarea incorectă a ingrășămintelor chimice și a
pesticidelor;
condiții climaterice și de mediu nefavorabile (ploi,
inundații, alunecări de teren, secetă, etc.);
capacitate scazută a populației de a investi în
creșterea animalelor;
lipsa informării cu privire la normele europene
pentru agricultură și fondurile disponibile în
domeniu;
cadrul legislativ instabil;
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INDUSTRIE
-

-

-

Puncte tari
existența întreprinderilor în comuna Valea Ciorii.
există forţă de muncă cu calificarea necesară pentru
activităţile existente;
prezența resurselor natural impulsionează
dezvoltarea economică;
cadru natural propice pentru dezvoltarea de
activități e conomice;
potențial pentru înființare de ferme zootehnice;
Oportunutăți
posibilitatea atragerii de investitori datorită existenței
forței de muncă ieftine;
orientarea activităţilor din spaţiul rural spre activităţi
economice nonagricole prin promovarea de noi
tehnologii;
posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri;
facilități acordate de stat în domeniul agricol și
zootehnic: subventii, etc.;
neutilizarea intensivă a îngrășămintelor chimice a
permis păstrarea calității solului;
valorificarea potențialului agroturistic;

-

-

Puncte slabe
nesiguranța mediului de afaceri;
alinierea la normele europene implică costuri
suplimentare și va conduce unele firme spre faliment;
starea proastă a infrastructurii fizice și de utilități;
promovare insuficientă a potențialului zonei;

Amenințări
infrastructura fizică insufficient dezvoltată;
slaba competitivitate a activităților industriale locale;
inexistența la populație a fondurilor minime
pentru dezvoltarea de activități industriale;
pregatire managerială redusă;
dese modificări legislative în domeniul fiscal;
acces redus la credite;
neatractivitate economică a zonei;
datorită izolării și a infrastructurii precare;
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SERVICII
-

Puncte tari
existența unor servicii pentru populație (posta, TV,
net, telefonie fixă și mobilă, servicii medicale, etc.)
personal calificat pentru serviciile prestate;
existența cererii de servicii pentru populație;
cadrul socio – economic permite diversificarea
activităților economice individuale;

-

-

Oportunități
posibilitatea dezvoltării și creșterii calității serviciilor
prestate către populație;
posibilitatea diversificării ariei de servicii pentru populație;
folosirea tehnologiilor noi, moderne în prestarea serviciilor;
existența politicilor de dezvoltare a serviciilor în mediul
rural;
creșterea gradului de ocupare și a valorii
economice a localității.

-

Puncte slabe
structura populației pe grupe de vârsta
dezechilibrată- populație îmbătrânită;
insuficiența serviciilor oferite populației;
inexistența serviciilor de consultanță pentru afaceri;
parteneriatul public – privat este slab dezvoltat;
lipsa informației în domeniu:
oportunități de finanțare, juridic, etc.;
lipsa programelor de formare în domeniul serviciilor;
venituri reduse din servicii;
relativa izolare geografică față de orașele mari și
starea precară a drumurilor;
absența fondurilor de start la populație pentru
pornirea afacerilor;
Amenințări
accesibilitate redusă a populației la serviciile oferite;
slaba competitivitate a prestatorilor de servicii locali;
pregatire managerială redusă;
dese modificări legislative în domeniul fiscal;
neatractivitatea economică a zonei datorită izolării
și a infrastructurii precare.
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TURISM
Puncte tari
¾ cadrul natural favorabil (peisaje, calitatea aerului și a
apei);
¾ existența unor obiective turistice care pot fi valorificate;
Oportunități
¾ investiții în derulare pentru modernizarea infrastructurii;
¾ existența potențialului de
dezvoltare a
turismului/agroturismului;
¾ construirea unui parteneriat public-privat;

Puncte slabe
¾ fonduri reduse pentru investiții în turism/agroturism;
¾ lipsa unei oferte turistice complexe;
¾ slaba modernizare a infrastructurii;
Amenințări
¾ slaba promovare turistică a zonei;
¾ slaba dezvoltare a unităților de primire turistică;
¾ infrastructura insuficient modernizată;
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INFRASTRUCTURA
-

Puncte tari
rețea proprie de drumuri
transportul de tranzit este asigurat de unități de
transport publice și private;

-

-

Oportunități
creșterea calității vieții populației locale;
posibilitatea utilizării tehnologiilor noi pentru
modernizarea infrastructurii de drumuri;
posibilitatea de a apela la specialiști și firme din judetul
Ialomita, în domeniul dezvoltării infrastructurii;
posibilitatea obținerii de credite pentru infrastructură;

-

Puncte slabe
slaba dezvoltare a infrastructurii de drumuri comunale și
necesitatea modernizării acestei rețele;
distanța mare față de centrele urbane;
lipsa personalului propriu pentru întreținerea rețelei de
drumuri locale;
inexistența la nivelul comunei a specialiștilor care
să întocmească proiecte de infrastructură;
fonduri locale insuficiente;
Amenințări
capacitate scazută a autorităților locale de a finanța
investiții mari în infrastructură;
posibilități reduse de a asigura cofinanțarea la
potențiale proiecte mari de infrastructură;
creșterea gradului de poluare;
insuficienta colaborare cu unități administrativ
teritoriale învecinate pentru promovarea unor proiecte de
interes regional;
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TEHNICO EDILITARA
-

Puncte tari
25.4 km de rețea de apă;
Toate gospodariile din comuna sunt racordate la sistemul
national energetic.

-

-

Oportunități
creșterea calității vieții locuitorilor comunei;
existența unor fonduri de la guvern pentru
modernizarea infrastructurii rurale;

-

-

Puncte slabe
necesitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă
potabilă și a rețelei de canalizare;
o parte din locuitorii comunei nu renunță la
sursele tradiționale de apă;
inexistenta unei retele de canalizare;
inexistența unui serviciu de colectare selectivă a
deșeurilor menajere la standarde și a dotărilor necesare –
utilaje, rampă depozitare, etc.
inexistenta unei reţele de alimentare cu energie termică;
inexistenta unui sistem de alimentare cu gaze naturale;
Amenințări
Lipsa resurselor financiare, inclusiv pentru
cofinanţarea
proiectelor
europene
pentru
îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;
Fonduri insuficiente alocate la nivel național
pentru dezvoltarea drumurilor comunale;
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PROTECTIA MEDIULUI
-

Puncte tari
poluare redusă a aerului, apei și solului;
utilizarea la scară redusă a pesticidelor și
ingrășămintelor chimice în agricultură;
utilizarea îngrășământului natural în agricultură;
inexistența activităților industrial poluante;
relativa depărtare de platformele industriale poluante;
existența resurselor naturale locale;

-

-

-

Oportunități
existența unor programe cu finanțare internațională
orientate direct spre protecția mediului și a naturii;
creșterea interesului autorității locale în
promovarea de parteneriate pentru protecția
mediului;
posibilitatea dezvoltării de colaborări în domeniul
protecției mediului;
existența POS Mediu

-

Puncte slabe
inexistența unui sistem de monitorizare al poluării
apei, aerului și solului pe raza comunei;
dejecțiile animale afectează calitatea mediului;
absența unei rampe de depozitare a deșeurilor menajere;
absența sistemului de colectare selectivă a deșeurilor;
inexistența unor actori locali interesați în parteneriate
pentru protecția mediului;
absența fondurilor locale pentru proiecte de mediu;
Amenințări
fenomene de saturare, suprapasunat, eroziune;
existența unor zone predispuse la
dezastre naturale: inundații, alunecări de teren;
insuficiența fondurilor destinate protecției mediului;
depozitarea necontrolată a deșeurilor de către populație;
costurile proiectelor de mediu finanțate prin fonduri UE
implică cofinanțări mari de care autoritatea locală nu
dispune;
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ADMINISTRATIE PUBLICA
-

-

Puncte tari
implicarea activă a conducerii în procesul de reformă a
administrației;
existența unor procedure organizaționale care facilitează
desfășurarea raporturilor de muncă în instituție;
existența programelor de pregătire a personalului
primăriei;
actualizarea periodică a organigramei institutiei;
aplicarea unui management financiar riguros bazat pe
utilizarea
rațională și eficientă a bugetului/fondurilor disponibile;
dotare cu echipamente IT;
existența personalului propriu care poate constitui
nucleuul pentru dezvoltarea de programe;
Oportunități
oportunități de modernizare a administrației:
Dezvoltarea Capacității Administrative;

-

-

Puncta slabe
eficiența redusă a politicilor publice aplicate la nivelul
primăriei;
personal insuficient și alocarea de sarcini suplimentare
care depășesc fișa postului;
absența expertizei în absorbția de fonduri structurale;
lipsa unor metodologii de raportare și evaluare lunară a
activității desfășurate;
fonduri reduse alocate formării profesionale continue la
nivelul instituției;
baza materială precară;
dotări IT depșite din punct de vedere tehnic;
patrimoniu restrans;
Amenințări
fluctuații de personal;
ciclurile electorale perturbă uneori funcționarea
administrației locale;
absența resurselor financiare;
inexistența parteneriatelor pentru dezvoltarea de
programe;
imposibilitatea stimulării potențialilor parteneri;
cadrul legislativ instabil;

8.2 IDENTIFICAREA PROBLEMELOR SI NEVOILOR DE DEZVOLTARE
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Pentru identificarea problemelor și a nevoilor de dezvoltare, în cadrul chestionarelor
au fost adresate respondenților întrebări despre gradul de satisfacție cu privire la
principalele utilități și servicii din cadrul comunei.
Primele 6 întrebări din cadrul chestionarului au avut rolul de a identifica genul
persoanelor respondente, varsta, ocupația și nivelul de studii. Următoarele întrebări
au fost întocmite în vederea obținerii informațiilor necesare pentru stabilirea
problemelor, nevoilor și priorităților de dezvoltare pentru perioada 2021-2027.

sexul respondentilor
femei

Varsta respondentilor

barbati
25%

38%

17%

17%
42%

63%
18 - 29 ani

30 - 44 ani

45 - 59 ani

peste 60 ani

Studii respondenți

14%

10%

52%
14%

10%
Fără studii

Mai puțin de 8 clase

Medii (8-10 clase)

Liceale

Superioare
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Profilul respondentilor dupa venit

20%
50%
30%

Sub 1000 Ron
1000-1500 Ron
1501-2000 Ron
2001-2500 Ron
2501-3000 Ron
Peste 3001 Ron

Ocupația respondentilor

25%

50%
17%

8%
Angajat

Șomer

Pensionar

Elev/Student

Persoană casnică

Antreprenor

Profilul respondentilor dupa localitate

8%

92%
Valea Ciorii

Bucsa

Dumitresti

Slobozia
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Întrebarea 7: Cât de mulțumit/ă sunteți de starea trotuarelor din comună?
Conform răspunsurilor primite, 58% din respondenți sunt mulțumiți, 25% foarte
mulțumiți si 17% nemultumiti.
Profilul respondentilor privind gradul de satifactie al trotuarelor

17%
25%

58%
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

Întrebarea 8: Cât de mulțumit/ă sunteți de starea rigolelor și șanțurilor din
comună?
Rezultatele obținute arată că aproximativ 8% din persoanele intervievate sunt
mulțumite, 34% sunt nemultumite, iar 33% sunt foarte multumite.
Gradul de satisfacție al respondenților privind starea rigolelor și a șanțurilor

17%
33%
8%

8%
33%
Foarte mulțumit
Mulțumit
Nemulțumit
Foarte nemulțumit
Fără opinie / Nu știu

Întrebarea 9: Sunteți mulțumit/ă de starea drumurilor din comună?
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Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește starea
drumurilor, rezultatele obținute fiind reprezentate în graficul de mai jos. Răspunsurile
persoanelor intervievate arată existența nemulțumirii față de acest aspect în procent
de 33% în timp ce 59% sunt mulțumiți.
Gradul de mulțumire față de starea drumurilor din comună

8%
33%

58%

Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

Întrebarea 10: Unde considerați că ar fi utilă înființarea unor piste pentru
biciclete în comuna dvs.?
La întrebarea privind utilitatea amenajării de piste pentru biciclete, respondenții au
avut posibilitatea de a selecta răspunsuri multiple și de a adăuga noi variante de
răspuns. Astfel, s-a identificat că 16.67% dintre cei chestionați consideră că ar fi utilă
o pistă de biciclete in localitatile din care fac parte. 41.67% dintre cei 21 de
respondenți consideră că pistele de biciclete ar fi necesare pe drumurile care leagă
satele comunei, în timp ce 41.67% consideră că nu ar fi necesare.
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Nu sunt necesare

41.67%

Pe drumurile ce leaga satele comunei

41.67%

În localitate

16.67%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Intrebarea 11: Considerați necesară înființarea unui serviciu de transport elevi
pentru facilitarea accesului la instituțiile de învățământ?
Din totalul de 21 de respondenți, 83% consideră că este necesară înființarea unui
serviciu de transport elevi.
Percepția asupra necesității serviciului de transport elevi

17%

83%
da

nu

Întrebarea 12: Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea utilităților din comună?
(iluminat

public,

apă

potabilă

și

canalizare,

salubritate,

deszăpezire,

telecomunicații și gaz).
Din răspunsurile la această întrebare rezultă că cetățenii comunei Valea Ciorii
rezultă urmatorul grafic:
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Gradul de satisfacție privind utilitățile
7
6
5
4
3
2
1
0
Foarte mulțumit

Mulțumit

Așa și așa

Nemulțumit

Foarte nemulțumit Nu este cazul (nu
beneficiez)

Iluminat public
Apă potabilă și canalizare
Salubritate
Deszăpezire
Telecomunicații (Internet, fibră optică, telefonie)
Gaz

Întrebarea 13: Ce părere aveți despre școlile și grădinițele din Comună?
Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește
infrastructura educațională, rezultatele obținute fiind reprezentate în graficul de mai
jos. Referitor la infrastructura educațională, 33% dintre cei chestionați consideră că
școlile și grădinițele sunt în stare bună și 42% apreciază acestea sunt deteriorate.
Opinia respondenților privind școlile și grădinițele

25%
33%

42%
Sunt în stare bună
Sunt deteriorate
Numărul sălilor de clasă este suficient
Numărul sălilor de clasă este insuficient
Nu știu
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Intrebarea 14: Ce părere aveți despre dotarea sălilor de curs din școli și
grădinițe?
În cadrul acestei întrebări, 8.33% dintre respondenți au afirmat că școlile și
grădinițele din cadrul comunei nu sunt dotate suficient, 33.33% că sunt invechite și
58.33% au susținut că nu cunosc starea dotarilor din cadrul scolilor.
Opinia respondenților privind dotările din școli și grădinițe
Mobilierul trebuie adaptat vârstei elevilor
Amenajările s-au făcut pe banii părinților
Personalul necesită instruire în utilizarea tehnologiilor

58.33%

Nu știu

8.33%

Nu sunt dotate suficient

33.33%

Dotările sunt învechite
Sunt bine dotate
Sunt foarte bine dotate

Întrebarea 15: Ce părere aveți despre înființarea unor creșe în comună?
Gradul de mulțumire al respondenților a fost măsurat și în ceea ce privește
necesitatea înființării unor creșe în comună. Răspunsurile la această întrebare arată
că un procent de 50% dintre cei 21 de respondenți consideră necesară înființarea
unor creșe, în timp ce 50% consideră că nu ar fi necesară.

Necesitatea înființării unei creșe

50%

Este necesară

50%

Nu este necesară

Nu știu
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Intrebarea 16: Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea serviciilor medicale având
ca referință următoarele criterii: Activitatea medicilor si Calitatea spațiilor în
care își desfășoară activitatea

11

7

1
Foarte mulțumit
Activitatea medicilor

Mulțumit

1
Așa și așa

Calitatea spațiilor în care își desfășoară activitatea

Intrebarea 17. Ce investiții considerați necesare pentru dezvoltarea în
domeniul sanitar din comună?
Principalele investiții ce ar trebui facute pentru dezvoltarea în domeniul sanitar, în
urma răspunsurilor la chestionare este: înființarea unui cabinet stomatologic și a unei
farmacii deschise non-stop.

Întrebarea 18: Ce grupuri cu risc social considerați că ar trebui sprijinite cu
prioritate?
Conform răspunsurilor primite la această întrebare, primele trei categorii defavorizate
care ar trebui sprijinite cu prioritate sunt: persoanele cu dizabilități (75% din totalul
raspunsurilor), persoanele varstnice (66.7% din totalul raspunsurilor) și persoanelel
cu venituri reduse (41.7% din totalul răspunsurilor). La polul opus se află somerii
inregistrati, doar 1,7% din respondenți considerând că această categorie ar trebui
sprijinită cu prioritate.
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Grupuri cu risc social ce ar trebui sprijinite cu prioritate
75.0%
66.7%

41.7%
33.3%
25.0%
16.7%
8.3%
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1.7%

Întrebarea 19: Care considerați că sunt factorii care determină implicarea
civică a cetățenilor?
La această întrebare, peste 100% dintre respondenți au considerat că implicarea
civică a cetățenilor este motivată în cea mai mare măsură de dorința de a dezvolta
comuna.

Factori care determină implicarea civică a cetățenilor

100%
Dorința de a dezvolta comuna

Intrebarea 20: Sunteți interesat să activați în domeniul turistic (ex:agroturis,
pensiuni, etc.)
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Gradul de interes pentru activități în domeniul turistic

33%

67%

Nu

Nu știu

Din totalul de 21 de respondenți, 67 % au afirmat că nu sunt interesați să activeze în
domeniul turistic, în timp ce 33% au declarat că sunt interesati.

Intrebarea 21: Menționați trei obiective din comună cu potențial turistic care nu
sunt exploatate în prezent sau sunt foarte puțin exploatate.
La întrebarea de mai sus, cei mai mulți dintre respondenți nu au completat
secțiunea, iar o parte dintre respondenți au afirmat că Lacul Strachina este
principalul obiectiv cu potențial turistic ce ar putea fi exploatat mai mult pentru a
valorifica turismul în comună.

Întrebarea 22: In comună se păstrează datinile si obiceiurile?
Din cele 21 chestionare analizate în cadrul studiului, doar 8% din respondenți
consideră că datinile și obiceiurile mai sunt păstrate de către localnici, în timp ce
92% consideră că acestea se mai păstrează în mică măsură.
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Opinia respondenților privind păstrarea datinilor
și obiceiurilor în comuna

8%

92%
Da

În mică măsură

Întrebarea 23: Dacă la întrebarea 22 ați bifat unul dintre ultimele două
răspunsuri, care sunt motivele? *
În urma analizării răspunsurilor primite, s-a constatat că principalul motiv pentru care
datinile și obiceiurile din comuna Valea Ciorii nu se mai păstrează este lipsa
personalului calificat.
Motive pentru care datinile și obiceiurile nu se mai păstrează
41.67%

25.00%
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16.67%

Întrebarea 24: Considerați că activitățile în agricultură sunt sprijinite suficient?
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Așa cum se observă din graficul obținut în urma centralizării răspunsurilor primite,
73% dintre persoanele anchetate consideră că domeniul agricol nu este susținut
suficient de către autorități și doar 18% sunt de părere că activitățile în agricultură
sunt sprijinite, în timp ce restul respondenților (9%) nu au o părere formată asupra
acestui subiect.
Considerați că activitățile în agricultură sunt sprijinite suficient?

9%
18%

73%
Da

Nu

Nu știu

Intrebarea 25: Practicați agricultura *
30% dintre respondenți au afirmat că practică agricultura de subzistență, doar pentru
întreținerea familiei, în timp ce 70% au declarat că nu practică agricultura.
Practicarea agriculturii

30%

70%

Doar pentru întreținerea familiei
Atât pentru întreținerea familiei cât și pentru comercializare
Nu practic agricultura

Intrebarea 26: Sunteți membru al unui grup sau a unei asociații de
producători?*

43

Apartenența la o asocieție de producători

9%

91%
Da

Nu

Nu este cazul

Întrebarea 27: Ce activități economice ar trebui încurajate pentru a se dezvolta
pe teritoriul comunei?
În opinia respondenților, activitățile care trebuie sprijinite pentru dezvoltarea
comunității locale sunt în primul rând cele agricole (48%), urmate productie (26%),
de servicii (21%) și activitățile non-agricole (5%).
Activităţi ce necesită a fi sprijitite pentru dezvoltarea comunei

21%

47%
26%

5%
Agricole
Non-agricole (meșteșuguri, croitorie etc.)
Producție
Servicii (turism, medicale, înfrumusețare, IT etc.)

Întrebarea 28: Ce părere aveți despre dezvoltarea unei piețe pentru desfacerea
produselor locale?
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91% dintre respondenți consideră necesară dezvoltarea unei piețe pentru
desfacerea produselor locale, în timp ce 9% au afirmat ca nu știu.
Necesitatea unei piețe de desfacere a produselor locale

9%

91%
Nu este necesară

Este necesară

Nu știu

Întrebarea 29: Ce importanță acordați, pe o scala de la 1 la 10, unde 1
semnifică nici o importanță iar 10 foarte mare importanță, dezvoltării
activităților sportive în comună.
Centralizarea rezultatelor (obținută prin înmulțirea numărului de răspunsuri cu nota
acordată), arată că cei mai mulți dintre respondenți își doresc un teren de fotbal si
teren de tenis).
Importanța dezvoltării infrastructurii sportive în comună
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1
3

Înființarea unui club sportiv

4
Teren de fotbal

5

6

7

Sală de baschet/handbal/volei

8

1
9

Bazin de înot

10
Teren de tenis

Întrebarea 30: Cum evaluați capacitatea instituției Primăriei de a gestiona
proiectele de dezvoltare?
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Din punct de vedere al încrederii în capacitatea Primăriei de a gestiona proiectele de
dezvoltare, 80% din respondenți se arată optimiști în privința capacității instituției de
gestionare a proiectelor de investiții, în timp ce 20% din cei intervievați au o
încredere scăzută.
Percepția asupra capacității Primăriei de a gestiona proiectele de dezvoltare

20%

10%

70%
Foarte ridicată

Ridicată

Scăzută

Întrebarea 31: Care este probabilitatea de a utiliza un sistem online pentru
diverse servicii publice ale Primăriei (de exemplu: eliberarea unor documente,
plată impozite și taxe locale etc)?
La această întrebare, mai mult de jumătate dintre persoanele intervievate declară că
ar utiliza un sistem online pentru servicii publice ale Primăriei: 40% - probabil și 60%
- putin probabil că vor utiliza un sistem online în relația cu Primăria.
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Probabilitatea utilizării unui sistem online pentru servicii publice

40%

60%

Probabil

Puțin probabil

Întrebarea 32: Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea rurală (ex:
emiterea de documente electronice, iluminat inteligent, aplicații mobile etc.)
În ceea ce privește digitalizarea, un procent de 43% din respondenți consideră că
este necesară pentru dezvoltarea comunității, 43% ca nu este necesara si 14 % nu
stiu cum ar putea ajuta.
Necesitatea digitalizării în procesul de dezvoltare rurală

14%

43%

43%

Este necesar

Nu este necesar

Nu stiu cum ar putea ajuta
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Întrebarea 33: Care consideraţi că sunt principalele probleme la nivelul
comunei? (Vă rugam indicați maxim 3 răspunsuri)
La această întrebare, respondenții au putut selecta un număr de maxim 3
răspunsuri, astfel a rezultat că principala problemă este reprezentată de lipsa
spatiilor de recreere si lipsa locurilor de munca. Cu un număr mai mic de răspunsuri,
următoarele probleme identificate de respondenți sunt lipsa telefoniei mobile si,
urmate de dotarea unitatilor de invatamant si restaurarea bisericilor.

Principalele probleme la nivelul comunei
Dotarea precara a instituţiilor
Climatul de munca existent in Primărie
Neîndeplinirea atribuţiilor de către funcţionarii publici
Lipsa programelor pentru atragerea fondurilor UE
Restaurarea bisericii
Lipsa spatiilor de recreere
Dotarea unităţilor de învăţământ
Îmbătrânirea populaţiei, număr mic de copii
Lipsa telefoniei mobile
Crearea unui circuit agro-turistic
Încurajarea agriculturii si creșterea animalelor
Resurse financiare insuficiente
Migraţia tinerilor
Conectarea la utilităţi
Atragerea investiţiilor si a oamenilor de afaceri
Lipsa locurilor de munca
Starea infrastructurii
0.00%

16.67%

33.33%
8.33%
41.67%
8.33%
33.33%
8.33%
8.33%
25.00%

33.33%
25.00%
41.67%
25.00%
5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Întrebarea 34: Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar
trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea
dumneavoastră?
Potrivit răspunsurilor primite, primele 4 sectoare de activitate ce ar trebui dezvoltate
cu prioritate și care ar conduce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor comunei
sunt: Sanatate– cu 20 răspunsuri Prioritate mare, Educatie – cu 20 răspunsuri
Prioritate mare, Servicii publice- 18 raspunsuri Prioritate mare.

43

Prioritatea dezvoltării sectoarelor de activitate
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prioritate mică

Industrie

Prestări de Agricultură
servicii

prioritate medie

Cultură

Turism

prioritate mare

Intrebarea 35: Ati fi interesat/ă să realizați un proiect pentru accesarea de
fonduri structurale în perioada 2021-2027? *
Rapunsurile la aceasta întrebare au arătat ca 86% dintre respondenți ar fi interesati
de accesarea fondurilor structurale în perioada următoare în timp ce 14 % au
raspuns cu „NU” la întrebarea adresată.
Interesul pentru accesarea de fonduri structurale

14%

86%
Da

Nu

Întrebarea 36: Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea
investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 ( 1 = prioritate mică, 2=
prioritate medie, 3= prioritate mare).
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Conform răspunsurilor primite, cetățenii comunei Valea Ciorii consideră că prioritatea
nr. 1 este ”Construire si dotare gradinite”, ”Extinderea rețelelor de apă potabilă și
canalizare” urmată îndeaproape de „Implementarea unui sistem inteligent de iluminat
public”.
Opinia privind prioritatea investițiilor în perioada 2021 - 2027
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CAPITOLUL 9: PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE

9.1 VIZIUNE SI DIRECTII DE DEZVOLTARE

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției de dezvoltare a unei comunități și
determină direcțiea de transformare a viziunii în realitate. Viziunea privind
dezvoltarea unei comunități, reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor şi care
configurează o posibilă şi așteptată dezvoltare. Ea presupune o gândire dinamică şi
capabilă care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare pentru atingerea
scopului dorit. Deşi, de multe ori, între viziune şi evoluţia ulterioară a acesteia există
numeroase abateri, definirea viziunii reprezintă o condiţie pentru dezvoltarea oricărei
comunități. Totodată, viziunea creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în
viitor şi în posibilităţile concrete de dezvoltare în sensul transformării viziunii propuse
în fapte, stimulând participarea eficientă a tuturor factorilor care trebuie și pot să
contribuie la schimbare. O viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor,
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instituții, organizații și chiar cetățeni să îşi identifice interesele şi deci să-şi
construiască motivaţia necesară pentru punerea ei în practică, fiind împărtăşită şi
acceptată de toţi cei implicați.
Viziunea de dezvoltare a Comunei Valea Ciorii este generată de rezultatul analizei
situației existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și nivelului de
echipare tehnică și socială, pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile
și amenințările identificate. În procesul de planificare strategică s-au desprins o serie
de concluzii care pun bazele dezvoltării Comunei.
Astfel, ca răspuns la oportunitățile detaliate, viziunea pentru dezvoltare a Comunei
Valea Ciorii este concentrată pe regenerarea rurală a comunei, regenerare care
trebuie să aibă ca rezultat creșterea calității vieții, înțelegând prin aceasta un mediu
de viață curat și civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o
infrastructură modernă și de accesul la servicii publice de bună calitate și pe
creșterea economică. De asemenea se dorește și valorificarea potențialul cultural.
Atingerea acestor obiective strategice asociază în mod obligatoriu interesul pentru
dezvoltarea unei administrații publice prompte și eficiente. Un factor important în
retenția forței de muncă și a populației în general, îl reprezintă calitatea locuirii.
Asigurarea unor condiții decente de locuit și a unui mediu de viață ofertant, care să
răspundă pretențiilor ridicate ale cetățeanului modern, european, reprezintă o
prioritate a viziunii de dezvoltare. În acest sens, instituțiile administrației publice
locale au ca obiective atât asigurarea unor servicii caracterizate de un înalt
profesionalism bazate pe rezolvarea cât mai promptă a problemelor cetățenilor, cât
și buna gospodărire a teritoriului administrat. Toate acțiunile care se vor întreprinde
ca urmare a planului strategic nu vor avea un impact negativ asupra mediului
înconjurător, protecția mediului reprezentând o obligație asumată și respectată de
către toți actorii participanți la realizarea obiectivelor strategiei.
Misiunea administrației publice locale a comunei Valea Ciorii este orientată spre
asigurarea unei dezvoltări durabile a comunei cu scopul de a crește nivelul de trai al
locuitorilor, utilizând într-un mod eficient resursele naturale și umane disponibile.
Valorile esențiale care se conturează în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a
Comunei Valea Ciorii are în vedere următoarele:
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-

Integritate: Acțiunile implementate de administrația publică
locală a comunei Valea Ciorii vor fi caracterizate pe toată
perioada implementării planului strategic, pe adoptarea unui
comportament onest, etic și corect.

-

Responsabilitate: Responsabilii de implementarea strategiei de
dezvoltare locală își asumă obligația de a efectua acțiunile până
la sfârșit, asumându-și în același timp răspunderea pentru
consecințe.

-

Tradiție: Comuna Valea Ciorii își propune să respecte valorile
profesionale, culturale și tradițiile comunității locale, în plină
armonie cu mediul înconjurător.

-

Profesionalism: Comuna Valea Ciorii va da dovadă de
performanță și rapiditate în soluționarea problemelor, pentru
obținerea unor performanțe sporite.

-

Inovare: Pentru atingerea obiectivelor strategice vor fi utilizate
metode îmbunătățite, eficiente și eficace, fiind susținute
comunicarea cu partenerii și comunitatea.

9.2 DOMENII PRIORITARE
Directiile prioritare de actiune in vederea dezvoltarii durabile a comunei si cresterii
prosperitatii si calitatii vietii locuitorilor sai, rezulta din analiza SWOT, pornind de la
nevoia de a corecta punctele slabe identificate si de a evita amenintarile potentiale,
pe baza punctelor tari existente si a posibilitatii exploatarii oportunitatilor conturate.
Acestea sunt:
1. Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale
2. Agricultura si dezvoltarea economica locala
3. Sustinerea educatiei si ocuparii fortei de munca
4. Sustinerea sanatatii si asistentei sociale
5. Protectia mediului si cresterea eficientei energetice

Prioritatile sunt divizate in masuri, astfel:
Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale
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OBIECTIV
Cresterea atractivitatii si accesibilitatii comunei Valea Ciorii prin dezvoltarea
mobilitatii si conectivitatii populatiei, bunurilor si serviciilor conexe.
Justificare
Asigurarea unor conditii propice, din punct de vedere al dezvoltarii infrastructurii,
este de importanta majora pentru administratia publica locala, in conditiile in care,
intre infrastructura (economica, sociala, de protectie a mediului etc.) unei regiuni si
dezvoltarea sa economica exista un raport reciproc si exclusiv. Potentialul de
dezvoltare al unei regiuni este cu atat mai mare cu cat acea regiune dispune de o
infrastructura mai dezvoltata.
Masura 1.1. Extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii tehnico –
edilitare si de servicii publice
Viata oamenilor poate fi dusa în conditii bune de igiena si confort daca se rezolva în
mod satisfacator lucrarile de alimentare cu apa potabila si industriala, reteaua de
canalizare, utilitatile de energie si gaze.
Problema energiei este de o importanta vitala, iar pe fondul crizei actuale de petrol
si în condițiile aderării la Uniunea Europeana, autoritatea publica locala incurajeaza
investitiile atat în surse conventionale, cat si în surse neconventionale.
Astfel, în perioada 2021 – 2027 investitiile in extinderea/ reabilitarea/ modernizarea
infrastructurii tehnico – edilitare si de servicii publice vizeaza retelele de:
-

dotare cu statie de tratare apa

-

apa uzata /canalizare

-

iluminat public

-

alimentare cu gaze naturale

Masura 1.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport
Infrastructura de transport se numara printre factorii cei mai importanti ai
competitivitatii economice locale, lipsa unei infrastructuri adecvate putand inhiba
dezvoltarea acesteia.
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Accesul dificil spre arealele cu functiuni economice, rezidentiale sau de agrement
situate pe teritoriul comunei, face ca aceasta sa fie mai putin atractiva, atat pentru
mediul de afaceri, cat si pentru populatie. Pe de alta parte, construirea si întretinerea
infrastructurii de transport sunt activitati cu un puternic efect multiplicator, ce creeaza
numeroase locuri de munca si impulsioneaza dezvoltarea economica pe orizontala.
Plecand de la considerentele mai sus amintite, dezvoltarea unei infrastructuri de
transport trebuie sa ramana în permanenta una din prioritatile autoritatilor nationale
si locale, indiferent de constrangerile economice sau bugetare.
Tocmai de aceea, dezvoltarea infrastructurii de transport reprezinta o conditie
necesara pentru implementarea cu succes si a celorlalte prioritati de dezvoltare ale
comunei Valea Ciorii in perioada 2021 – 2027, contribuind la cresterea mobilitatii
persoanelor si a marfurilor.
Astfel, pentru perioada 2021 – 2027, investitiile in dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii de transport vizeaza modernizarea drumurilor locale comunale (inclusiv
amenajarea de trotuare)
Masura 1.3. Dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii culturale,
sportive si recreative
Dezvoltarea durabila nu se poate face în afara pastrarii identitatii culturale, fapt care
impune luarea în considerare a unor factori cum ar fi educatia si consumul cultural,
precum si îmbunatatirea serviciilor culturale de baza.
În ceea ce priveste sportul, doar 8% din romani practica sport în mod regulat, iar
49% nu practica sport niciodata. Acest fapt are efecte nocive asupra populatiei
locale, determinand cresterea numarului de persoane supra-ponderale sau cu un
grad de obezitate ridicat, efecte care duc la probleme de sanatate, reduc calitatea si
durata vietii.
Sportul aduce beneficii celor care îl practica, nu doar din perspectiva fizica, ci si din
punct de vedere al educatiei, cu ramificatii în dimensiunea sociala si a caracterului,
componente esentiale în dezvoltarea personalitatii omului.
În ultimii ani, s-au facut investitii în infrastructura sportiva, prin constructia unei baze
sportive si modernizarea stadionului comunal, iar acum este nevoie de un efort
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comun prin care aceasta infrastructura sa fie folosita, astfel încat populatia tanara sa
se formeze si prin prisma educatiei sportive.
Dimensiune importanta a vietii sociale, viata culturala si sportiva va fi revitalizata insa
doar în conditiile în care comunitatea locala va detine o infrastructura adecvata si
moderna (asezaminte culturale, biblioteci, camine culturale, locuri de petrecere a
timpului liber).
Apararea si îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator, mentinerea echilibrului
ecologic, prin realizarea si dezvoltarea spatiilor verzi din comuna Valea Ciorii
constituie o preocupare a administratiei publice locale.
Tinad cont de aceste considerente, in perioada 2014 – 2020, investitiile in
dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii culturale, sportive si recreative
vor fi distribuite cu precadere spre:
-

reabilitare si dotare camin cultural,

-

amenajare parcuri de joaca

-

amenajare teren de sport

-

construire sala de sport/ baza sportiva

Masura 1.4. Dezvoltarea infrastructurii informationale si de telecomunicatii
Obiectivul general al acestei masuri este acela de a îmbunatati disponibilitatea
serviciilor publice pentru localnici si întreprinderile din comuna Valea Ciorii, prin
realizarea unei infrastructuri de banda larga, in contextul incadrarii în gradul de
acoperire si standardele de calitate adoptate la nivelul UE.
Astfel, investitiile pentru aceasta masura, în perioada 2021 – 2027, vor fi directionate
spre:
-

investitii în retele de internet în banda larga;

-

investitii pentru informatizarea completa a institutiilor publice din domeniul
administratiei, educatiei, sanatatii, protectiei sociale, culturii etc. (conexiuni de
mare viteza);

-

modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea si implementarea de
servicii si aplicatii online pentru cetateni (în domeniul administratiei, educatiei,
sanatatii, protectiei sociale, culturii, etc.)
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Masura 1.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice
Una din premisele esentiale pentru dezvoltarea turismului este asigurarea accesului
spre obiectivele si zonele de importanta turistica. Comuna Valea Ciorii dispune de
potentialul semnificativ generat de posibilitatile diversificate de valorificare a lacului
Strachina.
În perioada 2021 – 2027 investitiile vor avea loc cu precadere în amenajarea si
promovarea lacului Strachina, obiectiv natural cu potential turistic si de agrement.
Masura 1.6. Conservarea patrimoniului cultural material si imaterial
Distrugerea sau degradarea patrimoniului (edificii, valori cultural-istorice, etnografice,
artistice, religioase etc.) înseamna disparitia memoriei si a identitatii culturale a
cetatenilor Romaniei si, în consecinta, incapacitatea de a transmite aceasta
mostenire generatiilor urmatoare.
Astfel, în perioada 2021 – 2027, investitiile vor fi directionate cu precadere spre:
restaurarea, protectia si valorificarea monumentelor istorice si de arta, respectiv:
conservarea si promovarea valorilor etnografice si activitatilor artistice locale.
Masura 1.7. Imbunatatirea administrarii domeniului public si privat al UAT
In vederea asigurarii unui nivel ridicat al serviciilor publice gestionate de
administratia publica locala, in perioada 2021 – 2027 investitiile vor fi directionate cu
precadere spre:
9 modernizarea cladirii primariei;
9 dotarea cladirilor publice cu sisteme de energie regenerabila;
9 instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video, in comuna;
9 achizitionarea de utilaje de deszapezire;
9 amenajarea unei platforme de salubrizare pentru un bun management al
deseurilor.

Prioritatea 2 - Agricultura si dezvoltarea economica locala

OBIECTIV
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Cresterea contributiei agriculturii la economia locala
Justificare
Agricultura este desfasurata pe teritoriul comunei Valea Ciorii de cca 20 exploatatii
agricole mari (urmare a arendarii terenurilor) si 100 ferme mici, de subzistenta.
Alaturi de o asociativitate limitata, competitivitatea agriculturii la nivel local este
influentata si de unele probleme de structura, respectiv fragmentarea terenurilor,
dotarea tehnica precara si concurenta sufocanta a producatorilor straini.
Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei locale,
avand în vedere amploarea acestei activitati si ponderea mare a populatiei ocupate
în agricultura.
Cresterea competitivitatii din agricultura, silvicultura si sectorul alimentar este
cruciala pentru îmbunatatirea performantelor si revitalizarea comunei Valea Ciorii,
precum si pentru crearea de locuri de munca.
Deoarece strategia de dezvoltare este elaborata din perspectiva autoritatii publice
locale si a actiunilor pe care aceasta le poate intreprinde in vederea dezvoltarii
durabile a localitatii, documentul nu prevede masuri cu privire la dezvoltarea
sectorului privat.
Masura 2.1. Diversificarea economiei rurale si cresterea competitivitatii
acesteia
In cadrul Masurii 2.1. – Diversificarea economiei rurale si cresterea competitivitatii
acesteia, în perioada 2021 – 2027, atentia va fi indreptata catre:
9 infrastructura de depozitare si distributie a produselor agricole:


infiintare punct de colectare pentru produse agricole;



modernizare piata;

9 construire/amenajare depozit ecologic pentru gestiunea eficienta a deseurilor
animaliere si vegetale.
Masura 2.2. Instruire si consultanta în agricultura
Scopul principal al serviciilor de consultanta este de a contribui la sustinerea
fermierilor în procesul de îmbunatatire a standardelor în cadrul fermei sau
exploatatiilor agricole.
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In vederea informarii agentilor economici locali cu privire la oportunitatile de
finantare, autoritatea publica locala isi propune sa organizeze intalniri in cadrul
carora consultanti certificati pentru accesarea fondurilor nerambursabile, sa prezinte
programele de finantare nerambursabila care se adreseaza mediului rural (in special
masurile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala) si pot fi accesate de
fermierii locali.
In cadrul Masurii 2.2. – Instruire si consultanta în agricultura, în perioada 2021 –
2027, atentia va fi indreptata catre:
-

programe de educare si informare a populatiei privind cunoasterea si
utilizarea de utilaje agricole si echipamente, de tehnologii si material genetic,
inovatoare, de ultima generatie;

-

incurajarea asocierii si integrarii în retele de producatori;

-

sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanta în domeniul agricol si
pentru accesarea de finantare nerambursabila in cadrul programelor nationale
de dezvoltare;

Masura 2.3. Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de sprijin a
agriculturii si silviculturii
Fiind cea mai importanta ramura a economiei locale, o dezvoltare echilibrata a
agriculturii pe teritoriul comunei Valea Ciorii presupune crearea infrastructurii
necesare.
In cadrul Masurii 2.2 – Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de
sprijin a agriculturii si silviculturii, în perioada 2021 – 2027, atentia va fi indreptata
catre:
-

dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agricole si
forestiere;

-

realizarea si reabilitarea infrastructurii de irigatii si îmbunatatiri funciare;

-

investitii infrastructura de depozitare si distributie a produselor agricole;

-

lucrari privind adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv prevenirea si
gestionarea riscurilor în fondul funciar agricol si forestier.
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Prioritatea 3 – Sustinerea educatiei si ocuparii fortei de munca

OBIECTIV
Dezvoltarea capitalului uman prin cresterea accesului la educatie si instruire pe tot
parcursul vietii si stimularea ocuparii fortei de munca.
Justificare
Dezvoltarea si modernizarea sistemului de educatie reprezinta o prioritate locala,
autoritatea publica avand ca obiectiv asigurarea mijloacelor necesare pentru
atingerea potentialului capitalului uman din localitate.
Masura 3.1 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale
In cadrul Masurii 3.1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale, in
perioada 2021- 2027 se urmareste: realizarea, reabilitarea si modernizarea
infrastructurii educationale precum si dotarea cu echipamente si materiale didactice
de ultima generatie:
-

reabilitare scoala si dotare cu materiale didactice, echipamente IT si mobilier
modern,

-

modernizare gradinita,

Masura 3.2. Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului educational si de
formare continua
Masura urmareste consolidarea capacitatii institutionale a sistemului educational si
de formare continua prin intermediul actiunilor ce vizeaza îmbunatatirea formarii
continue si a calificarilor specialistilor, prin realizarea de investitii în vederea
modernizarii si asigurarii calitatii în procesul educational.
In cadrul Masurii 3.2 – Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului educational
si de formare continua, in perioada 2021 - 2027 se urmareste:
-

imbunatatirea competentelor angajatilor din domeniul public prin participarea
la cursuri de perfectionare/instruire;
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-

facilitare acces la programe de formare continua a lucratorilor/specialistilor,
mai ales in domeniul agricol si la programe de instruire antreprenoriala, mai
ales pentru tineri fermieri

-

programe de informare, educare si constientizare a populatiei privind
importanta educatiei

Prioritatea 4 - Sustinerea sanatatii si asistentei sociale

OBIECTIV
Îmbunatatirea accesului la asistenta medicala si servicii sociale de calitate.
Justificare
Este foarte important sa se implementeze actiuni si proiecte care au ca principal
scop atingerea unui echilibru între nevoile sociale individuale si cele comunitare,
motiv pentru care autoritatea publica locala va acorda o atentie deosebita derularii
de programe în vederea prevenirii existentei unor situatii de abuz sau neglijenta în
familie.
Masura 4.1 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate
In cadrul Masurii 4.1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de
sanatate, în perioada 2021 – 2027, atentia va fi indreptata catre: amenajare centru
medical in comuna, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultima generatie
Masura 4.2 Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului de asistenta
sociala
In cadrul Masurii 4.2 – Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului de asistenta
sociala, în perioada 2021 – 2027, atentia va fi indreptata catre:
-

crearea de servicii de asistenta sociala noi (pentru noi grupuri vulnerabile:
copii aflati în situatii de dificultate, tineri care ies din sistemul sociale de
protectie, familii aflate în risc de destramare cu foarte multi copii, copii ramasi
în tara ai caror parinti sunt plecati în strainatate sa munceasca, persoane
adulte si varstnice dependente socio-medical);
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-

derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existentei
unor situatii de abuz sau neglijenta în familie si/ sau separarea de familie;

-

programe si campanii de educare si informare a populatiei privind asistenta
sociala

Prioritatea 5 – Protectia mediului si cresterea eficientei energetice

OBIECTIV
Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale
Justificare
Comuna Valea Ciorii nu dispune de o dotare în ceea ce priveste colectarea si
tratarea apelor uzate sau alimentarea cu apa. Un alt aspect local deficitar este
reprezentat de situatia gestionarii deseurilor.
Masura 5.1 Amenajarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de mediu
In cadrul Masurii 5.1 - Amenajarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de
mediu, în perioada 2021 – 2027, se urmareste:
-

modernizarea retelei de alimentare cu apa, dotarea cu statie de tratare a apei;

-

amenajarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate;

-

amenajarea infrastructurii pentru colectare selectiva a deseurilor;

-

modernizarea si eficientizarea managementului deseurilor la nivel local,

-

utilizarea resurselor regenerabile pentru iluminatul public si in institutiile
publice

-

informarea, educarea si constientizarea populatiei privind:
 necesitatea racordarii la sistemul de apa si canalizare,
 consumul rational de apa potabila,
 protectia mediului pentru evitarea poluarii apelor uzate peste
normele
 impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alti solventi,
 necesitatea selectarii si reciclarii deseurilor,
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 normele legislative în domeniul mediului înconjurator si
respectarea
 principiului “poluatorul plateste”
Masura 5.2 Protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii
Lipsa canalelor de irigatii reprezinta un impediment în irigarea agricola din regiune,
iar pentru ca acestea sa fie date în folosinta trebuie reamenajate, întrucat în cele mai
bune cazuri sunt pline cu deseuri si vegetatie, iar în cele mai rele cazuri acestea sau surpat. Prin urmare, sunt necesare importante investitii pentru refacerea,
modernizarea si inovarea tehnologiilor si echipamentelor de refacere a mediului.
În plus, protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii regionale necesita
investitii în programe de informare, educare si constientizare a populatiei referitor la
importanta

si

necesitatea

protectiei

mediului

înconjurator

si

conservarea

biodiversitatii.
In cadrul Masurii 5.2 - Protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii, în
perioada 2021 – 2027, atentia va fi indreptata catre:
-

actiuni de informare, educare si constientizare a populatiei referitor la
importanta si necesitatea protectiei mediului înconjurator si conservarea
biodiversitatii;

-

masuri de îmbunatatire a calitatii apei, solului si a aerului;

-

reconstructia ecologica a zonelor forestiere si agricole degradate, afectate de
activitati antropice si/sau din cauza fenomenelor natural;

-

refacerea zonelor/siturilor contaminate industrial;

-

investitii în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare
ecologice, ecoducte sau pasaje ecologice);

-

crearea, amenajarea si eixtinderea parcurilor ecologice cu destinatii sociale si
recreative;

-

investitii pentru gestionarea, restaurarea si monitorizarea ecosistemelor si
habitatelor (inclusiv regenerari si amenajari silvice, refacerea fondului
faunistic);

-

conservarea si protejarea habitatelor naturale si a speciilor salbatice de flora
si fauna;
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-

investitii pentru modernizarea si inovarea tehnologiilor si echipamentelor de
refacere a mediului.

Masura 5.3. Reducerea vulnerabilitatii la riscuri si adaptarea la schimbarile
climatice
Pentru perioada 2021 - 2027, se are în vedere realizarea de investitii în vederea
crearii, operationalizarii, modernizarii si cresterii capacitatii de raspuns la nivel local
în situatii de urgenta si dezastre naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde
ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte.
In cadrul Masurii 5.3 - Reducerea vulnerabilitatii la riscuri si adaptarea la schimbarile
climatice atentia va fi indreptata catre:
-

investitii pentru cresterea capacitatii locale de prevenire a riscurilor
(elaborarea de strategii si planuri de actiuni, cartografierea riscurilor,
îmbunatatirea competentelor în domeniu);

-

investitii pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor si
regularizarea cursurilor de apa, crearea de zone de inundabilitate controlabile,
consolidarea de versanti, lucrari de împadurire, construirea de perdele
forestiere în apropierea cailor de transport si a plantatiilor agricole);

-

investitii pentru crearea, operationalizarea, modernizarea si cresterea
capacitatii de raspuns la nivel local în situatii de urgenta si dezastre naturale,
în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor
asemenea efecte (inclusiv investitii pentru îmbunatatirea sistemelor de
avertizare si alarmare a populatiei);

-

campanii pentru informarea, pregatirea si constientizarea populatiei privind
comportamentul în situatii de urgenta si dezastre naturale, generate de
schimbarile climatice si dezastre naturale;

-

investitii pentru crearea si extinderea unor centre de pregatire a personalului
operativ (salvari din medii ostile vietii).

Masura 5.4. Eficientizarea consumului de energie si promovarea utilizarii
resurselor regenerabile
În comuna Valea Ciorii reteaua de iluminat public nu acopera în întregime reteaua
stradala iar costurile cu furnizarea serviciului de iluminat public sunt ridicate din
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cauza retelei învechite si a corpurilor de iluminat ineficiente energetic. Prin urmare,
se impun investitii privind integrarea de solutii de eficientizare a iluminatului pe
termen lung. În cazul sistemelor de iluminat stradal, o putere „curata” consta în
economii importante la facturile catre furnizorul de energie, precum si reducerea
costurilor cu întretinerea echipamentelor de iluminat. În acest sens, investitii
importante vor fi directionate atat în ceea ce priveste achizitionarea de echipamente
cu consum redus de energie cat si în echipamente de producere a energiei electrice
cu eficienta energetica ridicata.

9.3 SURSE DE FINANTARE
O parte din principalele programe de finantare de care Comuna Valea Ciorii poate
beneficia in perioada 2021-2027 sunt:

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)
Uniunea Europeană a decis să
înființeze un instrument financiar
temporar, în valoare de 750 de
miliarde euro, separat de bugetul pe
termen lung al UE, Cadrul Financiar
Multianual (CFM), pentru perioada
2021 -2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru
a face față provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice.
Mecanism de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al
#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro.Mecanismul
structurează intervențiile pe șase piloni („cei șase piloni”) astfel :
1. Tranziția verde;
2. Transformarea digitală;
3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune
economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare,
dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi
mici și mijlocii (IMM -uri) puternice;
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4. Coeziune socială și teritorială;
5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul,
printre altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a
capacității de reacție la criză;
6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și
competențele.

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA

POCA

va

promova

crearea

unei

administrații publice moderne, capabilă
să

faciliteze

dezvoltarea

socio-

economică, prin intermediul unor servicii
publice

competitive,

investiții

și

reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa
2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse
umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al
utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de
proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie
să fie capabilă să ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și
implementării unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației
este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale
către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
POCA se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul
Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și
instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri
sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia
Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor,
autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.17

17

http://www.poca.ro/
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Programul Operational Capital Uman
are ca obiectiv cresterea economica
incluziva prin investitii in incurajarea
ocuparii si a mobilitatii fortei de munca,
in special in randul tinerilor si a
persoanelor situate in afara pietei muncii, promovarea incluziunii sociale si
combaterea saraciei, precum si sustinerea educatiei, dezvoltarea competentelor si
incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii

Obiective specifice:
x

Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si
continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii

x

Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii
muncii

x

Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii

x

Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive

x

Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in
zonele rurale

x

Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare

x

Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile18

România se confruntă cu provocări semnificative pe piața muncii, în ceea ce privește
atât ocuparea, cât și sărăcia. Acest Program operational se concentrează asupra
priorităților identificate pentru România și va reprezenta o sursă importantă de
investiții privind ocuparea forței de muncă, educația, combaterea sărăciei sau
sprijinirea serviciilor sociale.19

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

http://dpfe.univ-ovidius.ro/programe-de-finantare/programul-operational-capital-uman-pocu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/2014-2020/romania/2014ro05m9op001

18
19
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PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL își propune creșterea competitivității
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale
prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a
serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să
gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de
asimilare a progresului tehnologic.
POR finanteaza:
– reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de
sanatate;
– dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de
afaceri, etc);
– reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi
activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor
antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de
crestere economica.
Beneficiari:
– intreprinderi mici si mijlocii;
– autoritatile publice locale;
– unitatile sanitare si de asistenta sociala;
– organizatiile neguvernamentale;
– comunitatea locala.

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA

PNDL

reprezintă

principală
pentru
locală

de

sursa

finanţare

infrastructura
şi

are

la

bază

principiul conform căruia
în fiecare localitate din
țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile:
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sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat
public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea
unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze
lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru
unul dintre următoarele domenii specifice:
-

sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

-

sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

-

unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale
primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli
profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;

-

unităţi sanitare;

-

drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale
şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

-

poduri, podeţe sau punţi pietonale;

-

obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre
culturale multifuncţionale, teatre;

-

platforme de gunoi;

-

pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;

-

modernizarea bazelor sportive;

-

sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum
şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;

-

infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument
de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de
investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale sau în administrarea acestora.20
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Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte
programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în
prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu
construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze
de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de
potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de
competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective
de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc
criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios
necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de
România în cadrul Uniunii Europene.
Gestiunea eficientă a fondurilor publice în împlementarea PNDL se realizează prin
selectarea proiectelor în urma analizei acestora, încadrarea în standardele de cost,
asigurarea cerințelor esențiale de funcționare, tehnice, și de calitate în execuție, în
conformitate cu legislația în vigoare. Introducerea la finanțare a unor obiective noi
sau în continuare se face de către autoritățile publice locale în conformitate cu
strategia proprie de dezvoltare locală, cu fundamentarea nevoii de investiții pentru
asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunității precum și cu respectarea
tuturor obligațiilor contractuale față de MLPDA.21

Programul

Naţional

de

Dezvoltare

Rurală (PNDR) este programul prin care
se acordă fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană şi Guvernul României
pentru dezvoltarea economico – socială a
spaţiului rural din România.
PNDR stabilește liniile de finanțare pentru
atingerea

obiectivelor

prioritare

ale

României și este finanțat prin Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

20
21

https://www.mlpda.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala
https://www.mlpda.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala
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FEADR reprezintă un instrument financiar, creat de Uniunea Europeană, în scopul
sprijinirii statelor membre în implementarea Politicii Agricole Comune (PAC).
PNDR finanteaza:
– crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
– diversificarea economiei locale;
– crearea conditiilor de productie
– crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a
peisajelor si evenimentelor culturale.22
PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANZIȚIE JUSTĂ
Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea
diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de
recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară
pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea
numărului locurilor de muncă din aceste sectoare.
Prin acțiunile care vor fi selectate POTJ vrea să se asigure că trecerea către o
economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil, respectânduse principiul că ”nimeni nu este lăsat în urmă”.
Obiectivul general al programului este reprezentat de necesitatea de sprijinire a
teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea
adâncirii disparităților regionale.23
Obiective specifice
POTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său specific
acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și
de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acțiunile
care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic
european și în Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin în completarea
celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 20212027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea consecințelor sociale

22
23

https://www.finantare.ro/programul-national-de-dezvoltare-rurala-pndr
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/731f6d3014d0ae169bf874929b040562.pdf
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șieconomice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un
loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.24

PROGRAMUL OPERATIONAL TRANSPORT (POT) 2021-2027
Viziunea strategică a programului operațional:
Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde infrastructura de transport pe teritoriul
Romaniei in vederea imbunatatirii conectivitatii intre regiunile tarii dar si cu restul
tarilor din Uniunea Europeana.
POT 2021-2027 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale
României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord cu Raportul de
țară, si Recomandarile specifice de Tara, dar si strategiei dezvoltata de Romnaia
pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare in domeniul infrastructurii de transport,
Planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada
2020-2030 (document publicat in iulie 2020).
Strategia POT s-a dezvoltat la intersecția politicii europene de transport evidențiată
prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020, pachetul “Europa în mișcare” și nevoile
naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de transport, precum și a
siguranței rutiere așa cum sunt prezentate în Strategia actualizată de implementare
a Master Planului General de Transport al României parte din Planul Investițional
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030.
Prin urmare principala provocare pe care POT 2021-2027 va trebui să o rezolve o
reprezintă recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a
României, adaptata inclusiv utilizarii duale si asigurând în același timp atingerea
obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o
mobilitate durabilă și sigură.
Obiectivul general al programului operațional
Dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul Romaniei in vederea imbunatatirii
conectivitatii intre regiunile tarii dar si cu restul tarilor din Uniunea Europeana. Scopul
POT este de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor de mobilitate a
persoanelor și mărfurilor.
24

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/731f6d3014d0ae169bf874929b040562.pdf
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Obiective specifice
9 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor
climatice, inteligentă, sigură și intermodală România nu are încă realizată
rețeaua primară de infrastructură terestră care să asigure în condiții de
siguranță legăturile între toate regiunile României precum și legăturile cu
vecinii, în particular cu vecinii – state UE.
9 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în
fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.
9 Mobilitate națională, regional și locală sustenabilă Prezentul obiectiv specific
este sustinut, corelat cu elementele de ordin strategic prezente în Planurile de
Mobilitate Urbană Durabilă ale polilor de dezvoltare sau de creștere, ale
municipiilor și ale București-Ilfov. 25
Priorități de investiție


Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier;



Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritoriala



Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe
calea ferată;



Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente față de schimbări
climatice prin creșterea capacității de transport pe calea ferată;



Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului
cu metroul in regiunea BucurestiI lfov;



Îmbunătățirea conectivității si mobilitatii urbane, durabila si rezilienta in fata
schimbarilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea
ferată;

25

26



Dezvoltarea de centre logistice;



Creșterea gradului de utilizare a Dunarii și porturilor maritime si fluviale ;



Creșterea gradului de siguranța pe rețeaua rutieră de transport;



Asistență tehnică;26

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/7809a76648585e195992ef0239798351.pdf
3 Priorități investiție POT, sursă: https://mfe.gov.ro/,
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PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI
INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 (POCIDIF)
Crearea în România a unui ecosistem care potențează competitivitatea societății în
contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare identificate
prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare Inteligentă și
concentrarea eforturilor pentru atingerea potențialului tehnologiilor digitale pentru a
crea noi oportunități de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de
afaceri.
Obiective specifice
1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate;
2. Îmbunătățirea conectivității digitale;
3. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat;27
Prioritati de investitie
-

Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European
şi internaţional;

-

Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru
toate tipurile de inovare;

-

Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior;

-

Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor;

-

Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari;

-

Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic;

-

Digitalizarea în educație;

-

Digitalizarea în cultură;

-

Digitalizarea în administrația publică centrală;

-

Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor
Financiare;28

27 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2020-0528_PO%20Crestere%20Inteligenta%20si%20Digitalizare_%20prima%20versiune%20pt.%20SEA.pdf
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE 2021-2027 (POS)
Viziunea strategică a programului operațional:
O națiune cu oameni sănătoși și productivi prin acces la servicii preventive, de
urgență, curative și reabilitare de calitate.
Obiectivul general al programului operațional:
Imbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate.
Obiective specifice:
x

Îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență ;

x

Creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară,
comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu;

x

Îmbunătățirea

accesibilității

și

eficacității

serviciilorde

reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de
îngrijire pe termen lung
x

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și
servicii

x

Îmbunătățirea eficacității șieficienței serviciilormedicaleprin investiții în
cercetare și în digitalizarea sistemului medical

x

Creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de
investigație, intervenție și tratament29

PROGRAMUL OPERAȚIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (PEO)
Obiective specifice
Obiectivele specifice selectate spre a fi abordate prin investițiile în cadrul
Programului Operațional Educație și Ocupare vor urmări:
x

îmbunătățirea accesului la ocupare pentru toți,

x

modernizarea instituțiilor și a serviciilor oferite pe piața muncii pentru
anticiparea nevoii de competențe și furnizarea de sprijin personalizat,
adaptat nevoilor individuale,

28
29

Priorități investiție POCIDIF, sursă: https://mfe.gov.ro/,
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/07/5e0bdcbddccca4d66d74ba8c1cee1a68.pdf
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x

promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și
asigurarea echilibrului între viața profesională și viața de familie,
inclusiv prin acces la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor
dependente,

x

îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței sistemului de educație și
formare,

pentru

piața

muncii,

pentru

sprijinirea

dobândirii

competențelor cheie, inclusiv digitale,
x

promovarea accesului egal la educație și formare de calitate, favorabile
incluziunii,

x

promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor
oportunități flexibile de perfecționare și reconversie profesională,
facilitând tranzițiile și promovând mobilitatea profesională.

30

Prioritati de investitie:
-

Prioritatea 1 – Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii

-

Prioritatea 2 – Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și
preșcolară

-

Prioritatea 3 – Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională

-

Prioritatea 4 – Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională
pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

-

Prioritatea 5 – Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului
profesional și tehnic

-

Prioritatea 6 – Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți

-

Prioritatea 7 – Antreprenoriat și economie socială

-

Prioritatea 8 – Modernizarea instituțiilor pieței muncii

-

Prioritatea 9 – Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe
tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate
comună Educație/Ocupare31

https://www.adroltenia.ro/alte-programe-operationale-2021-2027/
https://www.roxanaminzatu.ro/finantari/sinteza-programu397,4l-operational-educatie-si-ocupare-20212027.html679
30
31
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9.4 PORTOFOLIU DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2021-2027

Principalele proiecte ce se doresc a fi implementate in comuna Valea Ciorii in
perioada 2021-2027 sunt:
Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Valea Ciorii

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Valea Ciorii

Achizitie sistem supraveghere

Amenajare spatii joaca in comuna Valea Ciorii

Proiect Eurobunicii: asistenta sociala,hrana pentru personane peste 65 de ani

Amenajare strazi si trotuare sat Valea Ciorii si satele componente

Amenajare platforma deseuri menajere

Amenajare teren sport

Modernizare drumuri de interes local in com Valea Ciorii

9.5 IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE

Etapa de implementare, monitorizare și evaluare reprezintă sistemul de realizare a
proiectelor, programelor și politicilor prevăzute în strategie și de colectare și
raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și
impactului acestora relative la dezvoltarea comunității.
Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei:
43

-

evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat;

-

constatarea durabilității proiectelor implementate.

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare și mobilizare a acesteia. În procesului
implementării prezentei strategii vor fi implicați mai mulți actori, fiecare urmând
responsabilități bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al
proiectelor planificate.
În plan instituțional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:
-

administrația locală (Consiliul Local, Primăria);

-

locuitorii;

-

agenții economici;

-

structuri externe (instituții județene).

Scopul monitorizării și implementării Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Valea
Ciorii pentru perioada 2021-2027 este de a verifica stadiul activităților și proiectelor
propuse prin strategie și realizarea eventualelor corecturi sau modificări.
Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată de către reprezentanții
departamentului de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Valea Ciorii, acțiunea
constând în verificarea datelor precizate în strategia de dezvoltare locală, cu situația
existentă și întocmirea de rapoarte în care să se specifice indicatorii de evaluare
atinși.
Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a
țintelor propuse inițial cu situația dezvoltării municipiului la diferite perioade de timp.
Practic evaluarea implementării strategiei presupune analiza evoluției indicatorilor de
evaluare și a stadiului la care aceștia se află în funcție de țintele stabilite.
Obiectul specific
Dezvoltarea
infrastructurii din
Comuna Valea Ciorii
și îmbunătățirea
condițiilor de trai ale
locuitorilor

Rezultate așteptate
-creșterea nivelului de trai al
locuitorilor;
-crearea unei infrastructuri
rutiere durabile;
-fluidizarea și securizarea
traficului;
-facilitarea accesului către
instituțiile publice;

Indicatori de monitorizare
-numărul de locuitori
deserviți;
- numărul de kilometri de
drum reabilitați;
-numărul instituțiilor publice
și a operatorilor economici
deserviți;
-numărul de autovehicule
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Crearea unui mediu
favorabil dezvoltării
unei economii
durabile

Sprijinirea și
punerea în valoare a
capitalului uman

Valorificarea
adecvată a
potențialului
educațional și
cultural

-facilitarea investițiilor și
atragerea investitorilor în
comuna;
-scăderea ratei
infracționalității și a numărului
de accidente;
-creșterea gradului de confort
al locuitorilor;
-scăderea nivelului de
expunere a populației la
substanțe nocive;
-creșterea spațiilor de
petrecere a timpului liber.

de transport achiziționate;
-numărul de piste de
bicicliști create;
-numărul de zone/trasee
pietonale realizate;
-timpul economisit și
numărul de problem
rezolvate prin intermediul
sistemul de monitorizare;
-numărul de spații verzi
amenajate.

-crearea unui mediu adecvat
pentru realizarea investițiilor;
-dezvoltarea economică a
Comunei Valea Ciorii;
-atragerea investitorilor;
-creșterea nivelului de trai;
-realizarea de târguri pentru
prezentarea
produselor și serviciilor din
Comuna Valea Ciorii;
-sprijinirea micilor
producători.
-integrarea pe piața muncii a
membrilor grupurilor
vulnerabile, cu risc de
sărăcie, excluziune socială și
a șomerilor;
-dezvoltarea competențelor
antreprenorilor;
-inserția pe piața muncii a
persoanelor ce fac parte din
grupurile vulnerabile și cu
factor de risc.
-asigurarea unui cadru
adecvat pentru desfășurarea
activităților educaționale;
-creșterea confortului termic
în unitățile de învățământ;
-modernizarea/construirea de
unităților de învățământ
destinate preșcolarilor;
-crearea unui complex sportiv
destinat elevilor, sportivilor
care doresc să facă
performanță si locuitorilor
comunei.

-numărul noilor investitorilor;
-numărul de investiții noi
înregistrate;
-numărul de producători
deserviți;
-numărul de târguri de
prezentare realizate.

-numărul de persoane
formate;
-numărul de persoane ce
aparțin grupurilor
vulnerabile formate și
angajate.

-numărul de unități de
învățământ modernizate și
dotate;
-numărul de grădinițe
construite/modernizate;
-numărul de elevi deserviți;
-numărul de unități culturale
modernizate;
-numărul de locuitori
deserviți.
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Dezvoltarea
infrastructurii
sanitare
și a sistemului de
protecție socială

Dezvoltarea
capacității
administrative

Protejarea mediului
înconjurător

-eficientizarea serviciilor
medicale;
-creșterea calității serviciilor
oferite;
-dotarea infrastructurii
medicale cu aparatură
modernă;
-îmbunătățirea activității
școlare.
-îmbunătățirea performanțelor
personalului;
-rezolvarea mai eficientă a
problemelor din cadrul
unității administrativ
teritoriale;
-reducerea timpului de lucru;
-asigurarea transparenței
procesului administrativ;
-îmbunătățirea confortului
termic;
-reducerea consumului de
energie termică;
-îmbunătățirea aspectului
clădirilor publice.
-dezvoltarea comunității
locale și asigurarea unor
mijloace de trai sustenabile
din punct de vedere
economic prin revitalizarea
patrimoniului natural;
-scăderea riscului de poluare
a mediului;
-crearea unui sistem de
colectare și de gestionare a
deseurilor.

-numărul de pacienți
deserviți;
-numărul de unități medicale
modernizate și dotate;
-numărul de copii cu
dizabilități deserviți;

-numărul de angajați din
administrația
locală specializați;
-numărul de locuitori
deserviți;
-numărul de clădiri
reabilitate.

-numărul de obiective
naturale
revitalizate;
-numărul de locuitori
deserviți de noul sistem de
colectare.

Coordonarea implementarii Strategiei de dezvoltare locala va fi asumata si asigurata
de Consiliul Local si Primaria comunei. Structura care va asigura coordonarea
Strategiei, formata din functionari publici cu specializari tehnice, financiare si de
administratie va fi condusa de Primar.
Structura de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala va avea urmatoarele
sarcini:
1. urmareste programele de finantare active sau ale caror apeluri urmeaza a fi
deschise in scurt timp;
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2. stabileste anual, proiectele care urmeaza a fi realizate, functie de alocarile
bugetare si sursele de finantare existente;
3. asigura resursele tehnice si administrative necesare bunei implementari a
Strategiei;
4. coordoneaza si urmareste stadiul implementarii Strategiei;
5. asigura o gestionare financiara corecta a fondurilor alocate implementarii
actiunilor asumate;
6. asigura un management eficient si corect in implementarea Strategiei;
7. monitorizeaza modul de implementare a Strategiei;
8. evalueaza, periodic, modul de implementare a Strategiei;
9. revizuieste Strategia (daca este cazul) avand in vedere: rezultatele
implementarii strategiei pana la momentul revizuirii; evolutia bugetului local;
modificarile legislative si/sau ale strategiilor europene, nationale si judetene
cu impact direct asupra comunitatii locale.
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