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PROFILUL DEMOGRAFIC, SOCIAL ȘI ECONOMIC ȘI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
A COMUNEI SUDIȚI

PENTRU PERIOADA 2014 – 2020

1 Cuvânt înainte

Cuvânt înainte al Domnului Vasile ȘINCAN – Primarul Comunei Sudiți

Stimaţi cititori,

Comuna Sudiți, asemenea majorităţii localităților din România, a trecut, după

1989,  printr-un  amplu  proces  de  restructurare  şi  reorientare,  atât  în  plan

economic, cât şi social, care a schimbat semnificativ viaţa locuitorilor săi. Deşi

această tranziţie a fost adesea una dureroasă, comunitatea noastră a reuşit

să depăşească momentele critice şi să-şi păstreze intactă identitatea unică,

construită pas cu pas în cei peste 200 de ani de existenţă, şi să privească cu

încredere  spre  viitor.  Am  arătat  astfel  că  nu  suntem  doar  o  „comunitate

dedicată  agriculturii”,  aşa  cum  ne  cunosc  mulţi  dintre  cei  de  pe  alte

meleaguri, ci şi o cetate a oamenilor ambiţioşi, inovativi,  cu respect pentru

valorile tradiţionale, dar deschişi mereu la nou. 

În perioada 2007-2013, o dată cu integrarea României în spaţiul comunitar,

am pus cu toţii bazele unui nou model de dezvoltare pentru comuna Sudiți,

adaptat  la  valorile  europene  şi  orientat  către  creşterea  calităţii  vieţii

sudițenilor. Astfel, volumul investiţiilor în dezvoltarea comunei a atins un nivel

fără  precedent,  fiind  direcţionate  cu  prioritate  către  dezvoltarea

infrastructurii  urbane  (modernizarea  reţelei  stradale,  a  spaţiilor  verzi,  a

infrastructurii tehnico-edilitare etc.), a celei pentru servicii sociale şi creşterii
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siguranţei publice şi pentru sprijinirea sistemului de educație. De toate aceste

investiţii, sprijinite în bună parte din fonduri bugetare, beneficiază astăzi cei

peste 2.000 de locuitori, dar şi cei care ne vizitează.

Ultimii ani, marcaţi printr-o profundă criză economică de amploare globală,

au constituit  un nou punct  de cotitură în istoria Sudițiului,  un moment de

reaşezare  a  tuturor  economiilor  pe  baze  mai  solide  şi  durabile,  dar  şi  de

reducere a numărului de locuri de muncă, a amplificării migraţiei externe a

forţei de muncă, a reducerii investiţiilor publice şi private. În acest context, ne

aflăm în faţa unui orizont 2020 cu multe provocări, dar şi oportunităţi, atât

pentru autorităţile  locale,  cât  şi  pentru fiecare  cetăţean în  parte.  Ne vom

concentra în  cei  7  ani  care  urmează pe  afirmarea Sudițiului  ca  un centru

administrativ teritorial modern, durabil şi atractiv pentru locuitori, investitori

şi  turişti,  prin  realizarea  de  investiţii  majore  în  domeniul  infrastructurii

urbane,  economice,  sociale,  educaționale  şi  turistice,  pe  care  le  puteţi

consulta în detaliu în acest document strategic complex.

În  calitate  de  primar  al  Comunei  Sudiți  sunt  determinat  să  continui  şi  în

perioada 2014-2020 procesul de transformare a comunei într-o comunitate

modernă, care să promoveze cu mândrie valorile europene, fie că vorbim de

incluziune  socială,  dezvoltare  durabilă  sau  accesul  tuturor  la  educaţie  şi

sănătate, demers în care doresc să îi antrenez pe toţi sudițenii. Astfel, vă invit

să parcurgeţi această Strategie de Dezvoltare Locală ca pe o carte de vizită a

comunei noastre şi ca o expresie a ambiţiilor unei comunităţi care priveşte

optimist către un viitor european. 

Cu stimă, 

Vasile ȘINCAN – Primarul Comunei Sudiți 
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2 Introducere

Orașele și comunele sunt motoarele economiei europene şi pot fi considerate catalizatoare pentru

creativitate şi inovare în întreaga Uniune Europeană. Cu toate acestea, tot aici se manifestă extrem

de  acut  o  serie  de  probleme permanente,  precum  şomajul,  segregarea  şi  sărăcia.  Prin  urmare,

politicile  destinate  zonelor  urbane  au  o  mai  mare  semnificaţie  pentru  U.E.  în  ansamblul  său.

Diversele dimensiuni ale vieţii urbane – economică, socială, culturală şi de mediu – sunt strâns legate

între ele şi  succesul  în materie de dezvoltare urbană poate fi  atins numai prin intermediul  unei

abordări integrate. Trebuie combinate măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri

care promovează educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. În plus,

dezvoltarea unor parteneriate puternice între cetăţenii de la nivel local, societatea civilă, economia

locală şi diversele niveluri de guvernare reprezintă o cerinţă obligatorie.

O  astfel  de  abordare  este  deosebit  de  importantă  în  această  perioadă,  dată  fiind  seriozitatea

provocărilor cu care se confruntă în prezent comunele din România. Aceste provocări variază de la

schimbări demografice specifice, la consecinţele stagnării economice în termeni de creare de locuri

de muncă şi  progrese sociale,  precum şi  la  impactul  schimbărilor  climatice.  Răspunsul  la  aceste

provocări  va  avea o importanţă  crucială  pentru realizarea obiectivului  unei  societăţi  inteligente,

durabile şi favorabile incluziunii, prevăzut în Strategia Europa 2020.

Comunele sunt diferite, au potenţial şi probleme diferite, au tradiţii diferite şi condiţii de dezvoltare

diferite. Cu toate acestea, în ultimii ani,  au început să adopte măsuri coordonate şi  să abordeze

acelaşi  set  de  principii  –  în  toate  Statele  Membre  şi  regiunile  se  acordă  o  atenţie  mai  mare

comunelor;  o  mai  mare  atenţie  pentru  abordarea  de  tip  „de  jos  în  sus”  (bottom-up)  şi  pentru

implicarea  comunităţilor  în  elaborarea  strategiilor  locale;  articularea  dimensiunii  urbane  la

oportunităţile  economice;  atenţia  pentru  cartierele  defavorizate;  focalizarea  pe  teritorii/zone

specifice, etc.

În acest context, se impune elaborarea de noi strategii de dezvoltare urbană integrată, care să fie

coerente cu priorităţile de investiţii de la nivel european, stipulate în Strategia EUROPA 2020 şi în

diferite  documente  programatice  sectoriale,  respectiv  cele  naţionale,  cuprinse  în  Acordul  de

Parteneriat.

Autorităţile publice locale din Comuna Sudiți sunt interesate cu prioritate de dezvoltarea locală şi, în

acest  sens,  de  o  abordare  unitară  a  acestui  obiectiv  este  fundamentală  pentru  conturarea

perspectivei  viitoare,  pe termen mediu si  lung.  În acest  context,  s-a impus elaborarea Strategiei
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Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Sudiți  pentru perioada 2014-2020. Aceasta va constitui

documentul-cadru,  pe  termen mediu şi  lung, pentru stabilirea  planului  de acţiune locală pentru

dezvoltarea durabilă, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului

local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014 – 2020 de programare financiară a

fondurilor Uniunii Europene.

Metodologia realizării Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a vizat următoarele elemente cheie: 

?  obţinerea unui  document complex şi  modern  ,  realizat cu respectarea criteriilor-
cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european:

i. relevanţă,

ii. eficacitate,

iii. eficienţă,

iv. consecvenţă şi coerenţă,

v. pragmatism,

vi. sustenabilitate,

vii. aranjamente de management şi monitorizare; 

?  participarea  şi  implicarea  activă  a  factorilor  locali  interesaţi  şi  a  comunităţii  în
procesul  de  planificare  strategică,  pentru  a  construi  susţinerea  necesară  în  vederea
implementării  ulterioare  şi  stimularea  construirii  de  relaţii  de  parteneriat  adresării  în
comun a unor probleme de importanţă majoră pentru comunitate;

?  raportarea, de o manieră cât mai pragmatică, a strategiei de dezvoltare locală la
priorităţile  de investiţii  aferente  perioadei  2014 –  2020,  disponibile  prin  accesarea de
finanţări nerambursabile şi/sau mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau investiţii
private.

? Într-o  abordare  sintetică,  documentul  cuprinde  următoarele  capitole,  într-o
succesiune logică:

i.  Profilul  demografic,  social  şi  economic  al  Comunei  Sudiți  –  este  o  radiografie
complexă  a  stadiului  actual  de  dezvoltare  socio-economică  a  comunei,  din
perspectiva unui set complex de domenii de analiză;

ii.  Analiza SWOT a Comunei Sudiți – care identifică principalele puncte tari, puncte
slabe, oportunităţi şi ameninţări la adresa dezvoltării comunităţii, care stau la baza
direcţiilor strategice de dezvoltare a comunei; 

iii.  Viziunea de ansamblu asupra dezvoltării economice a Comunei Sudiți – concretă şi
concisă, viziunea conţine doar acele elemente posibil de realizat avându-se în vedere
resursele  umane,  materiale  şi  financiare  identificate  sau  posibil  de  atras  pentru
dezvoltare, rezultate în urma analizei resurselor; 
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iv.  Direcţiile strategice de dezvoltare a comunei Sudiți, cu obiective pe termen scurt,
mediu şi lung, cu liste de priorităţi bine delimitate în timp şi spaţiu, cuantificabile,
determinate pe baza de prognoze;

v.  Politici  de dezvoltare, programe de măsuri,  tipuri  de acţiuni si  proiecte pentru
fiecare din obiectivele identificate;

vi.  Portofoliu  de  proiecte  de  dezvoltare,  sectoriale  şi,  într-o  abordare  integrată,
prioritizate,  tipurile  de  teritorii  şi  domenii  ce  prezintă  caracteristici  similare  de
dezvoltare;

vii.  Indicatori de evaluare şi monitorizare a implementării strategiei;

viii. Plan de acţiune pentru implementarea strategiei;

ix.  Instrumentele de corecţie şi actualizare a strategiei.

În vederea elaborării acestui studiu, au fost efectuate următoarele demersuri:

?  profilul demografic, social şi economic al comunei cuprinde o analiză comparativă a
principalilor  indicatori  de  dezvoltare  socio-economică,  prin  raportare  la  valorile  de
referinţă din anul 2006, ultimul pentru care au fost prezentate date în vechea strategie;

?  au fost reactivate structurile parteneriale de la nivel local, în vederea validării noului
document  strategic,  în  fiecare  etapă  majoră  a  elaborării  sale  (profil  şi  analiza  SWOT,
viziune de dezvoltare şi strategie, portofoliul de proiecte);

?  politicile, măsurile, acţiunile şi proiectele cuprinse în vechea strategie care nu au fost
implementate în perioada de programare 2007-2013, au fost readuse în discuţie în cadrul
structurilor parteneriale şi  o parte dintre acestea au fost cuprinse şi în noul document
strategic.

Pe de altă parte, noua strategie a fost elaborată plecând de la experienţa procesului de planificare
şi de implementare a strategiei de dezvoltare a comunei pentru perioada 2014-2020, în vederea
eliminării unor aspecte problematice sau blocaje:

?  includerea în noua strategie a unui portofoliu cât mai diversificat de proiecte, care să
satisfacă nevoile identificate la nivelul principalelor domenii de analiză şi care să asigure
premisele  atragerii  unui  volum suplimentar  de resurse  financiare  externe (din  fonduri
U.E., de la bugetul de stat, parteneriate public-private etc.), în condiţiile în care portofoliul
de  proiecte  din  vechea strategie  a  fost  unul  disproporţionat  (un număr  mai  mare  de
proiecte din sfera serviciilor sociale, în defavoarea celor de dezvoltare economică, spre
exemplu);

?  asigurarea  unei  structuri  logice  a  documentului  strategic  (cunoscută  ca  „logica
intervenţiei”),  în  care  să  existe  o  corelare  clară  între  punctele  slabe,  ameninţările,
punctele tari şi oportunităţile rezultate din profilul comunei, sintetizate în Analiza SWOT,
şi  viziunea de dezvoltare,  direcţiile  strategice de dezvoltare şi  proiectele prioritare din
strategia propusă pentru perioada 2014-2020. O astfel de structură este, în acelaşi timp,
mai uşor de parcurs de către orice tip de utilizator al documentului;

?  corelarea portofoliului de proiecte de dezvoltare din noua strategie cu sursele de
finanţare  din  fonduri  externe şi  proprii,  precum şi  cu capacitatea reală  de finanţare  a
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comunităţii,  astfel  încât  indicatorii  strategiei  să  fie  atinşi,  în  condiţiile  în  care  vechea
strategie a fost implementată doar într-o mică măsură şi nu preciza provenienţa resurselor
financiare implicate. În acest sens, noua strategie cuprinde o analiză detaliată a resurselor
financiare  proprii  şi  atrase  pentru  următoarea  perioadă  de  programare,  corelarea  cu
priorităţile de investiţii de la nivel european, naţional şi regional şi cu resursele financiare
alocate pentru acestea (de exemplu prin Programele Operaţionale 2014-2020) şi indicarea
surselor potenţiale de finanţare pentru fiecare proiect din portofoliul pentru următoarea
perioadă de programare;

?  noul document strategic este unul pragmatic, în sensul că a acordat prioritate acelor
măsuri şi proiecte mature (pentru care au fost realizate deja demersuri - studii, consultări,
expertize,  au fost  rezolvate  unele  aspecte legate  de proprietate etc.)  şi  asupra cărora
există un larg consens la nivelul actorilor interesaţi de la nivel local. În acest fel, gradul de
atingere al indicatorilor de realizare a strategiei va fi unul mai ridicat ca în perioada de
programare 2007-2013,  iar  Comuna Sudiți  va  avea un avantaj  competitiv  în faţa altor
comunităţi,  unde  demersurile  de  identificare  a  nevoilor  de dezvoltare  şi  a  proiectelor
prioritare nu a fost demarat, ceea ce le va afecta negativ inclusiv capacitatea de absorbţie
a fondurilor europene sau de la bugetul de stat.

Nu în ultimul rând, noua strategie este una bine fundamentată ştiinţific, bazată pe instrumente de
planificare  moderne  şi  agreate  la  nivel  european  (analize  comparative  şi  multidimensionale,
benchmarking,  analiză  SWOT  etc.),  datele  de  input  provenind  exclusiv  din  surse  oficiale,
verificabile, credibile (Institutul Naţional de Statistică, Direcţia de Finanţe Publice, Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului etc.) şi care permit monitorizarea dinamicii socio-economice a Comunei
Sudiți, în faza de implementare a documentului strategic.

3 Obiective

Principalele obiective urmărite sunt:

1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală;

2. Monitorizare post-strategie.

Documentația va fi predată în 3 (trei) exemplare format A4, inclusiv în format electronic.

Prin elaborarea acestei strategii de dezvoltare se caută soluții astfel încât să fie obținute creșterea

eficienței  economice  a  zonei,  creșterea  competitivității  pieței  forței  de  muncă,  îmbunătățirea

infrastructurii  de  transport  etc.  În  mod  cert,  principalul  rezultat  al  implementării  acestui  plan

(strategie) de dezvoltare va fi creșterea semnificativă a calității vieții pentru locuitorii din zonă, cu un

puternic impact pozitiv asupra creșterii nivelului de educație și de formare profesională în special a

segmentelor de populație reprezentate de tineri și copii.
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4 Date generale

4.1 Geografia şi organizarea administrativ teritorială a județului Ialomița

Judeţul Ialomiţa este situat in sud-estul României si se întinde pe o suprafaţa de 4.453 km pătrați,

suprafaţă ce reprezintă 1,9% din teritoriul‚ țării.

Resedinţa judeţului este Municipiul Slobozia, care se găseste în centrul Câmpiei Bărăganului, în lunca

râului Ialomiţa. Municipiul are in componenţă Slobozia Nouă şi Cartierul Bora. Localitaţile principale

ale  judeţului  sunt:  trei  municipii  (Slobozia,Urziceni  şi  Fetesti),  patru  orașe  (Ţandarei,  Căzăneşti,

Amara, Fierbinţi), 59 comune (Adâncata, Albeşti, Alexeni, Andrăşeşti, Armăşeşti, Axintele, Balaciu,

Bărcăneşti,  Borăneşti,  Borduşani,  Brazii,  Bucu,  Bueşti,  Ciocârlia,  Ciochina,  Ciulniţa,  Cocora,

Cosâmbeşti, Coşereni, Drăgoeşti, Dridu, Făcăeni, Gârbovi, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni,

Grindu, Griviţa, Gura Ialomiţei, Ion Roată, Jilavele, Maia, Manasia, Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu,

Miloşeşti, Moldoveni, Movila, Moviliţa, Munteni-Buzău, Ograda, PerieţI, Platoneşti, Reviga, Roşiori,

Sălcioara, Sărăţeni, Săveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Sineşti, Stelnica, SudiţI, Traian, Valea Ciorii,

Valea Măcrişului și Vlădeni) şi 127 sate.

Sursa: Direcția Județeană de statistică Ialomița, http://www.ialomita.insse.ro/main.php?id=455

Intreaga populaţie a judeţului numără 289.501 locuitori din care 132.894 locuitori se găsesc in zona

urbană şi  156.607 locuitori,  în  zona rurală.  Clima este temperat  continentală,  şi  forma de relief

întalnită este o câmpie traversată de râul Ialomiţa.

Bogaţiile solului şi subsolului constau în lut - materia primă din care se fabrică ţigle şi cărămizi; nisip -

material de construcţie, nămol sapropelic - în Lacurile Amara şi  Fundata, recomandat în tratarea

reumatismului;  ape sulfuroase -  care  conţin  clorură  de sodiu  şi  magneziu;  ape sărate  în  lacurile

9
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Amara şi Fundata excelente în tratarea reumatismului; ape sulfuroase de adăncime (peste 100 m);

ape termale de adăncime (peste 3.000 m); petrol şi gaze naturale (in cantităţi mici).

4.2 Geografia şi organizarea administrativ teritorială a comunei Sudiții

Comuna  Sudiţi  este  situată  în  partea  central-estică  a  judeţului  Ialomiţa  (coordonate  geografice

44°34′20″N , 27°34′58″E), în Câmpia Bărăganului, având ca vecinătăţi nord şi est - limită comuna

Săveni,  judeţul  Ialomiţa,  sud  -  limită  comuna  Perişoru,  judeţul  Călăraşi,  vest  -  limită  comuna

Mărculeşti, judeţul Ialomiţa.

Din punct de vedere hidrografic,, comuna Sudiți se află în sudul râului Ialomița, beneficiind, din plin,

din punct de vedere al asigurării umidității optime sau, puțin minime, de variația nivelului apelor

subterane dar și meteorice, variație generată de râu.

Din punct de vedere seimic, conform macrozonării seismice, comuna Sudiți se încadrează în zona 7

Sursa: SR11100/1-93, Macrozonarea teritoriului României

Din punct de vedere seismic,  accelerația  terenului  pentru proiectare ag pentru cutremure având

intervalul mediu de recurență IMR=100 de ani, este ag = 0,20g
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Sursa: P100/2006, Cod de proiectare seisimcă

Comuna Sudiți,  care are în componență satul  Sudiți  și  satul  Gura Văii,  are o suprafața totală de

5870de hectare, care reprezintă un procent de 1,318% din suprafața totală a județului Ialomița.

Suprafața de intravilan de 147 de hectare, reprezentând 2,504% din suprafața totală a comunei și o

suprafață de extravilan de 5723 de hectare, reprezentând 97,496% din suprafața totală a comunei.

Clima

Această zonă are un climat cu medii temice anuale ridicate (10-11 grade C), înscriindu-se în zona cu

cele  mai  ridicate  valori  din  ţară,  dar  cu  precipitaţii  reduse (mai  putin  de 500 mm/an)  şi  secete

frecvente,  accentuând  caracterul  de  ariditate.  Continentalismul  termic  accentuat  este  dat  de

diferenţa dintre temperaturile medii ale lunilor extreme, care au valori de 26 gr.C.

Vegetaţia naturală

Cu  toate  că  a  fost  în  cea  mai  mare  parte  înlocuită  de  culturi  agricole,  vegetaţia  naturală  este

prezentă  şi  caracteristică  la  trei  mari  formaţiuni:  stepa,  cuprinzând  pajişti  stepice  cu  graminee

(paiusul,  colilia,  negara,  pirul  ș.a),  silvostepa,  cu  pajişti  stepice  şi  pâlcuri  de  pădure (cuprinzând

stejarul pufos şi stejarul brumăriu, pădurile de stejar Svlasia.

Are o largă dezvoltare vegetaţia de luncă cu zăvoaie de sălcii, plopi, îndeosebi în luncile Dunării şi

Ialomiţei.
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Fauna

Fauna este bogată şi cuprinde speciile caracteristice stepei, silvostepei şi pădurii de foioase.

Solurile

Solurile  sunt  caracteristice  Câmpiei  Române,  predomină  cernoziomurile  (caracteristice  stepei)  şi

cernoziomurile levigate (tipice pentru silvostepa, având o mare răspândire); ambele tipuri sunt din

categoria molisolurilor, bogate în humus de mare fertilitate.

Populație, activități, obiective

Pe teritoriul comunei Sudiți se află un număr de 900 de gospodării și de 900 de locuințe. Pe acest

teritoriu funcționează o grădiniță (1) și o școală gimnazială (1).

Activităţile specifice ale zonei sunt agricultura, cu preponderenţă creşterea animalelor.

Principalele  obiective turistice  sunt Pădurea Berleşti-Popeşti,  Mănăstirea "Frăţileşti-Sudiţi",  fostul

conac Pană Movilele Sudiţi. Principalele evenimente locale constau din organizarea de târguri cu

vânzare de produse agricole sau industriale, predominante sunt, însă, acţiunile cultural-distractive

organizate la Ţăndărei, acţiuni la care participă toate localităţile din jur.

În cadrul procesului de culegere a datelor necesare în vederea elaborării strategiei de dezvoltare,

consultantul  a  identificat  date  foarte  interesante  din  istoria  localității  Sudiți,  date  publicate  în

Anuarul “Socec&Co“ al României Mari, publicat în 1925, document care astăzi se găsește și poate fi

consultat în sălile de lectură Jefferson și Adams ale Bibliotecii Congresului SUA. Extrase din aceste

document sunt atașate mai jos. Aceste documente dovedesc o continuitate aproape perfectă a vieții

și evoluției economice și sociale a comunei, din toate punctele de vedere

1925 Prezent

Populație 1925: 2610 locuitori; Populație 2011: 2026 locuitori;

O școală mixtă; O școală gimnazială;

O biserică (1856, prin Osârdia lui T.Doicescu) O biserică (cu hramul Sf. Mihail și Gavriil);

O moară (Bucur) O moară;

Culturi agricole, creșterea animalelor Culturi agricole, creșterea animalelor.
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Sursa: Anuarul “Socec&Co“ al României Mari, publicat în 1925
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Sursa: Anuarul “Socec&Co“ al României Mari, publicat în 1925
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Istorie

Descoperirile  arheologice  atestă  că  acest  teritoriu  este  locuit  continuu  încă  din  paleolitic,

uneltele şi obiectele găsite la Coşereni, Borduşani, Săveni şi Dridu demonstrând acest lucru. Urme

materiale specifice culturii neolitice s-au găsit în 15 localităţi ialomiţene.

Epoca bronzului arată că purtătorii acestei culturi, care au trăit pe teritoriul actual al judeţului

lalomiţa, practicau agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi cromului, aveau legături semnificative,

inclusiv  culturale,  cu  lumea heladică şi  miceniană.  Mai  târziu,  prezenţa  sciţilor  este dovedită de

descoperirile  făcute la Hagieni  şi  Ograda. Populaţia geto-dacă, superioară numeric şi  cultural,  i-a

anihilat. Triburile geto-dace din această zonă au avut legături strânse cu tracii din dreapta Dunării, cu

grecii, dar mai ales cu cetăţile de pe malul Mării Negre: Histria, Calatis, Tomis.

Cercetările arheologice efectuate în lalomiţa au pus în evidenţă existenţa a 48 de aşezări getice,

situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: lalomiţa, Braţul Borcea şi Prahova, precum şi în

jurul lacurilor Dridu, Fundata, Amara şi Strachina. Cea mai reprezentativă este cetatea fortificată de

la Piscu Crăsani, între satele Copuzu şi Crăsani, comuna Balaciu, pe malul drept al râului lalomiţa.

Istoricul Vasile Pârvan afirma că acesta este HELIS, celebră comună antică.

Colonizarea Daciei  de către romani are şi  aici  numeroase urme arheologice,  în peste 30 de

aşezări. Cea mai importantă se afla la Dridu, ajunsă reşedinţă domnească temporară în sec. al XVI-

lea.
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Buget local 2014 rectificat (mii lei)

Indicator Buget initial Influente Buget rectificat

Venituri 

– secț.functionare 2027 3 2030

- dezvoltare 632 0 632

Total venituri 2659 0 2662

Cheltuieli 

– functionare 1997 3 2000

- dezvoltare 722 0 722

- excedent 90 0 90

Total 2719 0 2722
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Buget activităților autofinanțate (mii lei)

Indicator Buget initial Influente Buget rectificat

Venituri 

– secț.functionare 27 23 50

- dezvoltare 0 10 10

Total venituri 27 33 60

Cheltuieli 

– functionare 27 23 50

- dezvoltare 0 10 10

- excedent

Total 27 33 60

În valori exprimate în Euro, veniturile proprii ale comunităţii au crescut, în perioada 2006-2012,

iar transferurile de la bugetul de stat şi cel al U.E. au crescut și ele. Creşterea veniturilor proprii ale

localităţii,  în  condiţiile  menţinerii  un nivel  relativ  scăzut al  taxelor  şi  impozitelor  locale,  indică o

lărgire  a  bazei  de  impozitare,  evidentă  mai  ales  în  cazul  veniturilor  pe  proprietate  (concesiuni,

închirieri), care au crescut. Prin urmare, o contribuție negativă la dinamica bugetului local a avut-o

doar  reducerea  cotelor  defalcate  din  impozitul  pe  venit  și  TVA,  care  nu a  fost  compensată  de

absorbţia efectivă a fondurilor U.E., în condiţiile în care majoritatea proiectelor care beneficiază

de  finanţări  nerambursabile  sunt  încă  în  implementare.  O analiză  concludentă  a  impactului

finanţărilor U.E. se va putea face doar la finele anului 2015, când vor fi finalizate (inclusiv din

perspectiva decontărilor financiare) aceste proiecte.

5 Proiecte în intenție sau în derulare

 Contorizare şi branşamente pentru racordare la sistemul de alimentare cu apă;
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 Pietruire drumuri comunale;

 Modernizare cămin cultural;

 Reabilitare dispensar uman;

 Finalizare sală de sport;

 Asfaltare drumuri comunale.

6 Descrierea strategiei

Strategia  de  dezvoltare  a  comunei  Sudiţi  din  județul  Ialomiţa  definește  o  imagine  clară  a

obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală,

împreună cu principalii actori de pe piața locală doresc să și le asume pentru orizontul de timp 2020.

Procesul de elaborare a acestei strategii a fost un proces complex și care a implicat utilizarea

unei game largi de instrumente și metodologii, dar care oferă posibilitatea identificării nevoilor de

dezvoltare și a selectării domeniilor prioritare și a tipurilor de intervenții pentru perioada indicată în

anunț.

Strategia de dezvoltare este un instrument care are un caracter programatic, ce este supus, în

viitor,  unei  ajustări  continue  dar  cu  scopul  de  a  susține  eforturile  administrației  locale  pentru

satisfacerea nevoilor locuitorilor Comunei Sudiţi.

În condițiile în care comuna Sudiţi își propune să devină un nucleu de dezvoltare cu un mediu

economic  competitiv,  folosind resurse umane care să  răspundă solicitărilor  sociale  și  economice

existente pe plan local, acest fapt este posibil prin valorificarea durabilă a poziționării geografice și a

resurselor naturale, prin creșterea adaptibilității localnicilor la particularitățile sociale și economice

locale, precum și prin promovarea incluziunii sociale. Toate cele de mai sus nu pot fi susținute fără

asigurarea accesului la utilități și servicii (în special sănătate, educație, asistență socială), susținerea

antreprenoriatului, creșterea competitivității și a atractivității economice, implicare atît transparentă

dar și activă a instituției primăriei.

7 Planificare strategică (nivel national, european, regional)

Elementele strategiei  de dezvoltare  locală se fundamentează pe baza orientărilor  strategice

privind politica de coeziune la nivel european și național, de prioritățile determinate de Strategia
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Europa  2020,  de  prioritățile  stabilite  în  Cadrul  Strategic  Comunitar  pentru  perioada  2014-2020,

precum și de planificarea națională și regională (vezi anexa 5).

Cadrul  strategic  european de dezvoltare  durabilă  Europa 2020 (O strategie  pentru  creștere

inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii)  a apărut pe fondul unei crize economico-financiare

profunde și pe fondul unei intensificări a unor provocări pe termen lung (globalizare, presiuni cu

privire la exploatarea și utilizarea resurselor, îmbătrânirea populației).

Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia UE, în mod special în perioada 2014-

2020 pentru ieșirea din criză, pentru a transforma economia UE într-o economie durabilă, care să

asigure niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate, coeziune socială.

Strategia de dezvoltare rurală este prezentată în Anexa nr.1.

8 Profilul demografic, social şi economic al Comunei Sudiți

8.1 Profilul demografic al comunei Sudiți

La nivelul comunei Sudiți,  la fel ca la nivelul judeţului Ialomiţa, se înregistrează următoarele

fenomene caracteristice:

Declinul populaţiei active, diminuarea populaţiei tinere şi îmbătrânirea populaţiei, fenomene ce

conduc  la  dezechilibre  între  grupele  de  vârstă.  Astfel,  ponderea  populaţiei  sub  15  ani  este  în

continuă scădere, (de la 19,6% în anul 2000, la 16,4% în 2008);

Ponderea populaţiei vârstnice, de 60 de ani şi peste este în continuă creştere de la 20,1% în

anul 2000, la peste 21% în 2008, valori peste media naţională. În Judeţul Ialomiţa se înregistrează

una dintre cele mai mari valori ale ponderii populaţiei de peste 60 de ani, în mediul rural (26,6% în

anul 2008), iar contingentul de populaţie de peste 85 de ani este concentrat în proporţie de peste

73% în mediul rural;

Repartiţia  grupelor  de  vârstă  pe  medii  de  rezidenţă  relevă  faptul  că:  predomină  numărul

copiilor şi tinerilor de până la 19 ani, precum şi a bătrânilor de peste 60 de ani în mediul rural. Altfel

spus în mediul rural din judeţul Ialomiţa este concentrată o populaţie majoritar inactivă şi cu risc

social foarte ridicat;
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Rata îmbătrânirii demografice la nivel naţional este de 97,9, iar în comuna Sudiți din judeţul

Ialomiţa este de 100,2 (la 100 de persoane cu vârste sub 15 ani revin 100,2 persoane cu vârsta de

peste 65 de ani);

Raportul de dependenţă demografică în judeţul Ialomiţa este actualmente de 0,44, valoare care

este mai mare decât valoarea regiunii  (0,42) şi  a ţării  (0,41).  Acesta indică faptul  că din 100 de

persoane 44 sunt inactive şi 56 persoane sunt active.

În ceea ce priveşte sporul natural comuna Sudiți. Județul Ialomița, avea valori superioare mediei

regiunii şi o valoare comparabilă cu cea a mediei naţionale chiar uşor mai ridicată (-1,3‰, faţă de

-3,5‰ media regiunii şi -1,5‰ media naţională), datorită faptului că se înregistra o natalitate mult

ridicată faţă de media regiunii şi media naţională (11,9‰, faţă de 10,3‰ media naţională şi 9,6‰

media regiunii).

Se înregistrează, însă, o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte mortalitatea generală (13,2‰,

faţă de 11,8‰ media naţională şi 13,0‰ media regiunii).

Spre deosebire de ponderea populaţiei urbane, care a înregistrat creşteri, ponderea populației

rurale a înregistrat scăderi. În urban, ponderea populaţiei a crescut de la 41,7% în 1995, la 45,8% în

2008, iar în rural a scăzut de la 58,3% în 1995, la 54,2. Cu toate acestea ponderea populaţiei rămâne

majoritar rurală în judeţul Ialomiţa.

Preponderenţa populaţiei de sex feminin în total populaţie este majoritară atât pe total, cât şi

pe cele două medii rezidenţiale, raportul de masculinitate fiind de 96,1 bărbaţi la 100 femei pe total.

Analiza speranţei de viaţă în anul 2008 în judeţul Ialomiţa indică faptul că aceasta se situa cu

jumătate de an sub media naţională şi sub media regiunii (72,61 ani faţă de 73,03 media naţională şi

72,97 media regiunii). În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, speranţa de viaţa la femei se situa peste

media naţională şi peste media regiunii, iar speranţa de viaţă a bărbaţilor mult sub media naţională

(aproape un an diferenţă), precum şi sub media regiunii.

Migraţia internă şi mobilitatea forţei de muncă au crescut continuu după anul 2000. Comuna

Sudiți,  ca  unitate  a  județului  Ialomiţa,  nu  poate  face  notă  discordantă  din  statisticile  generale.

Județul Ialomița înregistrează pierderi de populaţie în ceea ce priveşte schimbările de domiciliu. În

ceea ce priveşte emigraţia internaţională, judeţul Ialomiţa se situează pe penultimul loc din regiune

la numărul de emigranţi şi undeva pe la mijlocul regiunii în ceea ce priveşte numărul de imigranţi.
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În aceste condiţii, judeţul Ialomiţa și, implicit, comuna Sudiți, au avut un sold pozitiv al migraţiei

internaţionale, deși, în prezent, se înregistrează o creştere a migraţiei spre zonele rurale, unde se

practică o agricultură de subzistenţă, care poate fi considerată o situaţie îngrijorătoare ţinând cont

că deja o mare parte din forţa de muncă este angajată în agricultură şi productivitatea muncii în

acest sector este scăzută.

Se  poate  constata,  astfel,  că,  în  prezent,  populaţia  comunei  Sudiți  a  revenit  la  nivelul

înregistrat la începutul deceniului ’70.

Dacă  luăm  în  considerare  sursa  http://www.recensamantromania.ro/wp-

content/uploads/2012/08/TS2.pdf, datele privind populația sunt următoarele:

Populație stabilă:

Ambele sexe: 1993

Masculin: 997

Feminin: 996

Din care:

Populație stabilă: din gospodării populație:

Ambele sexe: 1993

Masculin: 997

Feminin: 996

Număr gospodării populație:

775

Număr mediu personae pe gospodării populație:

2,75

Număr clădiri:

863
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Din care:

Număr clădiri cu locuințe:

863

Analizând  toate  seturile  de  date  disponibile,  se  constată  faptul  că  nu  există  diferențe

notabile,  de  natură  de  a  afecta  rezultatele  finale  ale  prezentului  studiu.  Totodată,  în  urma

acestei analize, se poate constata preocuparea autorității locale pentru efectuarea de studii cu

grad mare de acuratețe și de încredere.

În ceea ce priveşte  creşterea populaţiei  vârstnice,  acest  fenomen demografic  impune o

extindere a reţelei şi standardelor de calitate a serviciilor sociale, impune chiar diversificarea

gamei  serviciilor,  în  special  a  serviciilor  cu  caracter  casnic,  de  supraveghere  şi  însoţire  a

persoanelor  vârstnice,  asistenţa  medicală  comunitară,  îngrijiri  la  domiciliu,  terapia  durerii,

centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale.

Ponderea mare a contingentului de populaţie între 50-59 ani va pune mari probleme în

viitorul  apropiat,  atunci  când aceştia  vor trece în  categoria de pensionari.  Asta şi  din  cauza

faptului că proporţia tinerilor între 15-19 ani este foarte mică (cei care se vor regăsi în viitorul

apropiat pe piaţa muncii).

Ponderea mai mare a populaţiei  adulte, corelată cu creşterea populaţiei  inactive, relevă

atât un mediu de afaceri încă instabil şi cu capacitate insuficientă de a absorbi forţa de muncă

din  regiune,  dar  şi  necesitatea  unor  măsuri  speciale  pentru  a  creşte  numărul  persoanelor

reintegrate pe piaţa muncii. Scăderea populaţiei tinere are ca efect direct reducerea numărului

de  elevi  din  învăţământului  preuniversitar.  Astfel,  populaţia  şcolară  din  învăţământul

preuniversitar , inclusiv cea a județului Ialomița, a înregistrat o scădere mai redusă, comparativ

cu  celelalte  judeţe,  datorită  faptului  că  în  Ialomiţa  faţă  de  celelalte  judeţe  ale  regiunii  se

menţine o rată a natalităţii încă ridicată (peste media naţională şi media regiunii).

Menţionăm că reducerea populaţiei tinere nu a fost singura cauză a scăderilor populaţiei

şcolare, la acest trend contribuind şi creşterea ratei abandonului şcolar în special în mediul rural

şi  zonele  defavorizate.  Pe  termen  lung,  reducerea  populaţiei  tinere  va  genera  consecinţe

negative în ceea ce priveşte oferta pe piaţa muncii.
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Creşterea  raportului  de  dependenţă  înseamnă  sporirea  presiunii  pe  care  o  exercită

populaţia  inactivă  asupra  populaţiei  active.  În  absenţa  unei  politici  ferme  de  dezvoltare

economică,  de  creştere  a  PIB-ului,  îmbătrânirea  demografică  poate  să  frâneze  creşterea

nivelului  de  trai  al  populaţiei,  implicaţii  privind  necesitatea  creşterii  fondurilor  de  pensii,

restructurarea cheltuielilor  bugetului  de stat,  creşterea fondurilor  alocate asistenţei sanitare,

dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătăţii, orientarea cercetării medicale către studierea

mijloacelor de combatere a aşa-numitelor afecţiuni degenerative, specifice vârstelor înaintate.

Creşterea fluxului migraţiei dinspre mediul urban spre cel rural va atrage o dezvoltare a

localităţilor rurale în mod deosebit în domeniile:

? amenajări  în  infrastructura  rurală  (  drumuri,  reţele  de  aducţiune  apă,  lucrări

canalizare şi gaze);

? construcţii civile, industrial și agricole;

? comerţ  (amenajarea  de  pieţe  en-gros  şi  reţele  de  distribuţie  pentru  produsele

agricole ecologice,

? modernizarea  spaţiilor  comerciale  din  mediul  rural  şi  alinierea  la  standardele  în

domeniu;

? extinderea reţelei şcolare;

? extinderea rețelei sanitare.

8.2 Profilul social al comunei Sudiți

Având în vedere datele prezentate în capitolul 4 din prezenta documentație, inclusiv tabelul

comparativ, care nu indică o evoluție surprinzător de semnificativă a situației demografice, în cadrul

prezentului studiu strategic vom prezenta doar situația oficială de la ultimul recensământ, fără o

prezentare a evoluției la 5 sau 10 ani, întrucât nu poate prezenta nici o relevanță.

Conform  recensământului  efectuat  în  2011,  populația  comunei  Sudiți  se  ridică  la  2.026  de

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.302 locuitori. 
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Sursa: Direcția Județeană de statistică Ialomița, http://www.ialomita.insse.ro

Majoritatea locuitorilor sunt români (97,78%). Pentru 2,22% din populație, apartenența etnică

nu este cunoscută.

Componența populației, pe baza apartenței etnice

Sursa: Direcția Județeană de statistică Ialomița, http://www.ialomita.insse.ro
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Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,77%). Pentru 2,22%

din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

Componența populației, pe baza apartenței confesionale

Sursa: Direcția Județeană de statistică Ialomița, http://www.ialomita.insse.ro

Toate aceste date (oficiale) demonstrează caracterul unitar și uniform al colectivității publice

din comuna Sudiți, din toate punctele de vedere, atât economic, cât și social.

Aceste aspecte demonstrează, așa cum a fost menționat și mai sus, în cadrul acestui studiu, o

continuitate  și  omogenitate  a  populației,  fapt  ce  este  de  bun  augur  în  vederea  implementării

proiectelor de viitor, care nu au alt scop decât dezvoltarea și modernizarea tutror condițiilor pentru

comunitatea locală.

Totodată,  este de remarcat faptul că, prin implementarea măsurilor prevăzute de prezentul

studiu, efectele sunt pozitive, deoarece au ca principal scop îmbunătățirea infrastructurii locale de

transport, ceea ce duce, în principal, la creșterea nivelului de comunicare între membrii comunității

și abia apoi la reducerea cheltuielilor de transport, prin reducerea cheltuielilor de întreținere pentru

vehiculele  și  autovehiculele  afectate  de  starea  precară  a  străzilor,  asigurarea  educației

corespunzătoarea,  a  unui  nivel  bun  de  servicii  medicale  și  de  asistență  socială  ce  pot  duce  la

creșterea nivelului de siguranță și confort a locuitorilor comunei Sudiți.
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8.3 Profilul economic al comunei Sudiți

În  urma  cercetării  datelor  electronice  existente  pe  site-urile  specializate  cu  privire  la

înregistrările economice ale societăților comerciale din România, a rezultat următoarea situație:

Numele Firmei CUI Registrul Comerțului Data înființării
firmei

AGROCERES SRL 8071902 J21 /7 /1996 31.01.1996

ANDONI SRL 18298350 J21 /21 /2006 10.05.2013

CEREAL FLOR SRL 14139328 J21 /131 /2001 24.08.2001

FLORAND SRL 16580761 J21 /286 /2004 06.08.2012

GALACTICO SRL 18310233 J21 /36 /2006 24.01.2006

GENERIC SRL 18446341 J21 /110 /2006 02.03.2006

MARI ROX MAR SRL 23567250 J21 /212 /2008 13.05.2013

OM BOGAT-OM SARAC SRL 6514566 J21 /844 /1994 10.10.2013

RARES SRL 18608281 J21 /202 /2006 22.09.2010

SIC TRANS SRL 14337856 J21 /237 /2001 29.11.2013

SIN TEAM SRL 25586933 J21 /200 /2009 22.05.2009

VASSTEL SRL 16210009 J21 /92 /2004 05.03.2004

Principalele  obiecte  de  activitate  ale  acestor  societăți  sunt  prestările  de  servicii.  Din  cauza

comprimării activităților economice ale societăților comerciale, generate de reducerea dramatică a

consumului și a posibilității de investiții pentru susținerea, modernizarea și extinderea activității, în

contextul crizei economice dar mai ales financiare, crize profunde care se întind pe o perioadă de

timp lungă, contribuțiile la bugetul local, și așa redus din cauza nealocării de fonduri suficiente de la

bugetul  de  stat,  sunt  insuficiente  pentru  alocarea  în  vederea  implementării  unor  programe

operaționale sau sectoriale de măsura creșterii nivelului de viață al locuitorilor comunei Sudiți.

Ca atare, din punct de vedere al importanței economice, pe plan prioritar se află, în momentul

de față, latura ocupațională agricolă.
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Gradul de ocupație profesională a populației

Infrastructura de transport rutier

Accesul rutier în comuna Sudiți se face prin DJ201, un drum județean principal ce se dezvoltă pe

malul drept al râului Ialomița, paralel cu DN2A de pe malul stâng al râului Ialomița și care poate fi

considerat ca o alternativă a drumului național DN2A.

DJ201 se desfășoară pe traseul Coșereni (DN2)– Axintele – Orezu (DJ201B) – Bordușelu – Albești

– Buești – Ivănești – Ciulnița (DN21) – Cosâmbești – Mărculești – Sudiți – Săveni - Țăndărei. Acest

drum județean a beneficiat, pe zona comunei Sudiți,  de lucrări de modernizare, fiind într-o stare

tehnică bună, cu un nivel de viabilitate pentru iarnă II.

Dacă în zona centrală a localității majoritatea străzilor sunt asfaltate, în zonele mărginașe nu

sunt, iar străzile se află într-o stare rea, făcând accesul foarte dificil. Aceste suprafețe carosabile sunt

necorespunzătoare prezentând probleme tehnice cum ar fi: 

?  capacitatea portantă existentă nu satisface cerinţele traficului rutier; 

?  circulaţia necontrolată sau staţionarea pe carosabil a apelor; 

?  colectarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platformă şi din zona străzilor nu
este rezolvată;

?  Îmbrăcămințile rutiere sunt total necorespunzătoare;
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?  podeţele  de  acces  la  proprietăţi  sunt  necorespunzătoare,  iar  trotuarele  nu  sunt
amenajate.

Starea tehnică a străzilor studiate are un impact negativ asupra accesului direct la reţeaua de

străzi a comunei, produce nervozitate, consum sporit de energie şi oboseşte utilizatorii.

În lipsa unei variante de ocolire a comunei, transportul greu din localitate este direcţionat, în

prezent, pe traseul DJ201, chiar prin centrul localității, însă acesta străbate o zonă cu o densitate

ridicată de populație, fapt ce provoacă discomfort dar mai ales lipsă de siguranță locuitorilor din

zona adiacentă.

Asigurarea transportului public se face prin intermediul societăților private de transport, printr-

o  rețea  de  microbuze,  dar  care  funcționează  defectuos,  în  condiții  precare  de siguranță  pentru

călători, dar mai ales necontrolat și necontrolabil, inclusiv din punct de vedere fiscal.

Infrastructura de transport feroviar

Accesul la infrastructura de transport feroviar se face prin DJ201 Sudiți - Țăndărei, cu acces, de

la  Țăndărei,  către  Fetești  (București,  Constanța),  Slobozia  (București,  Călărași,  Ploiești),  Făurei

(Buzău, Tecuci, Brăila, Galați).

Infrastructura tehnico-edilitară

La nivelul comunei Sudiți există o reţea simplă de distribuţie a apei potabile în lungime totală

insuficientă, care nu a fost extinsă corespunzător. Datele preliminare ale Recensământului General al

Populaţiei şi Locuinţelor din 2011 a indicat faptul că marea majoritate a locuinţelor din comună nu

dispun de alimentare cu apă, folosind instalaţii proprii sau fântâni.

Pe de altă parte, având în vedere lungimea totală a străzilor comunale din localitate, reiese că

doar un mic procent din lungimea acestora este acoperită de reţeaua de alimentare cu apă, cele mai

problematice zone fiind cele de la periferia localităţii şi din cartierele comunei.

Rețeaua de canalizare nu acoperă toată suprafața locuită a comunei, ceea ce îi sporește gradul

de ineficiență. Cele mai mari problemele se înregistrează în cartierele de la periferia comunei, unde

lipsa rețelei de canalizare conduce la apariția de focare de infecție și de infestare a pânzei freatice.

Serviciul de iluminat public este asigurat de autorităţile locale, prin biroul de iluminat public al

primăriei și  are la dispoziție  o putere instalată totală de circa 40 kW. Alimentarea aparatelor de

iluminat se  face  prin  rețeaua E.ON (inclusiv  stâlpii),  distribuitorul  privat  de energie  electrică  din
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localitate,  aceasta  nefiind  separată  pentru  iluminatul  casnic  și  cel  public.  Conform evaluării  din

cadrul aceluiași document, majoritatea aparatelor de iluminat din comună sunt vechi, nu au bloc

optic, distribuția luminoasă este slabă, iar etanșeizarea este redusă. Pe toate străzilor se impune

înlocuirea  aparatelor  de  iluminat  cu  unele  care  să  corespundă  normativelor  europenedar  și

montarea de aparate de iluminat noi pe străzile unde acestea lipsesc. În fiecare an, consumul de

energie pentru asigurarea iluminatului public este de circa 100-120 MWh, ceea ce generează costuri

de peste 70.000 de lei și emisii de CO2 de aproximativ 60 de tone.

Infrastructura de telecomunicaţii  de la nivelul localităţii  este suficient de bine dezvoltată, în

zonă  fiind  disponibile  toate  reţelele  de  telefonie  mobilă  funcţionale  în  România  (ORANGE,

VODAFONE,  COSMOTE,  RCS&RDS).  Serviciile  de  telefonie  fixă  digitală  sunt,  de  asemenea,

disponibile, prin operatorii ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, însă numărul de posturi telefonice fixe a

scăzut în ultimii ani, în favoarea telefoniei mobile. În ceea ce priveşte internetul, operatorii privaţi

(ROMTELECOM, UPC, RCS&RDS, etc.) asigură internet în bandă largă, inclusiv pe terminale mobile, în

sistemul 3G.

8.4 Ierarhizarea comunei Sudiți, conform prevederilor Legii nr.351/2001

Prin  Legea  nr.351  din  6  iulie  2001,  privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a  teritoriului

naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi

rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.

Conform art.2 alin.(2), comuna Sudiți se încadrează astfel:

Satul Sudiți, sat reședință de comună – rangul IV (art.2 alin.(2), lit.e);

Satul Gura Văii, sat componen al comunei – Rangul V (art.2 alin.(2), lit.f).

În  conformitate  cu  prevederile  din  Anexa  nr.IV,  punctul.2,  Rangul  IV  este  atribuit  satelor

reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii  necesare în vederea servirii  tuturor satelor din

cadrul comunei respective sunt:

? sediu de primărie;

? grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;

? dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;

? poştă, servicii telefonice;

? sediu de poliţie şi de jandarmerie;
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? cămin cultural cu bibliotecă;

? magazin general, spaţii pentru servicii;

? teren de sport amenajat;

? parohie;

? cimitir;

? staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;

? dispensar veterinar;

? sediu al serviciului de pompieri;

? puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;

? alimentare cu apă prin cişmele stradale.

În  conformitate  cu  prevederile  din  Anexa  nr.IV,  punctul.3,  Rangul  V  este  atribuit  satelor

componente ale comunelor. Dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor

din cadrul comunei respective sunt:

? şcoală primară;

? punct sanitar;

? magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.

Conform prevederi Anexa nr.IV punctul 5.1., comuna Sudiți se află în lista cuprinzând comunele

în care s-au produs scăderi accentuate de populaţie în perioada 1966-1998, care necesită acţiuni de

sprijin şi revitalizare, la subpunctul “Comune cu scăderi de populaţie de 30,0-50,0%”.

9 Concluzii relevante pentru procesul de planificare strategică

Din  multitudinea  aspectelor  analizate  în  cadrul  Profilul  demografic,  social  şi  economic  al

comunei  Sudiți,  următoarele  probleme/disfuncționalități  au  fost  reținute  și  validate  în  cadrul

structurilor parteneriale constituite și consultate la nivel local, stând la baza stabilirii portofoliului de

proiecte strategice pentru următoarea perioadă de programare: 

Dezvoltare urbană

?  locuințele  din  comună se  găsesc  în  case  –  locuințe  unifamiliale,  cu  un confort
termic redus, costuri ridicate de întreținere, unele dintre ele cu un impact negativ asupra
esteticii urbane.

Infrastructură
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?  mobilitatea populației  și  a  mărfurilor  este redusă la  nivelul  comunei,  din cauza
stării precare a infrastructurii de transport;

?  traficul auto în creștere este principala sursă de poluare a aerului  de la nivelul
localității;

? marea majoritate a rețelei  stradale din localitate este nemodernizată,  mai ales în
zonele periferice;

? rețeaua  de  iluminat  public  este  insuficient  modernizată,  iar  corpurile  de  iluminat
existente sunt ineficiente energetic, generând costuri ridicate cu acest serviciu;

? infrastructura pentru transport ecologic (în special pentru biciclete și  pietoni)  este
insuficient  dezvoltată,  neexistând  o  alternativă  la  transportul  auto  în  toate  zonele
comunei.

Economie

? numărul  de  locuri  de  muncă  din  domenii  cu  valoare  adăugată  ridicată,  bine
remunerate, din comună este redus; 

? antreprenorii  locali  nu beneficiază  de suficiente  servicii  și  structuri  de  sprijinire  a
afacerilor, care să le facă mai competitive pe piața internă și externă;

? potențialul  de  producere  a  energiei  din  surse  regenerabile  (biomasă  agricolă  și
lemnoasă, energie solară și  eoliană) este încă nevalorificat,  în  contextul  în care prețul
combustibililor convenționali este în continuă creștere;

? numărul  de  investitori  străini  din  zonă  este  redus,  în  comparație  cu  potențialul
economic local și alte zone ale țării.

Agricultură

? slaba  dezvoltare  a  spiritului  asociativ  și  lipsa  unor  exploatații  agricole  de  mari
dimensiuni  limitează  dezvoltarea  agriculturii  locale  și  capacitatea  de  reprezentare  a
antreprenorilor din domeniu cu marile lanțuri de procesare și desfacere.

Turism

? potențialul turistic natural și antropic, inclusiv patrimoniul imaterial, din zona Sudiți
este  existent,  iar  acțiunile  de  promovare  inițiate  în  actuala  perioadă  de  programare
trebuie continuate.

Social

? numărul  copiilor  ai  căror  părinți  lucrează  în  străinătate  este  mare,  iar  aceștia  nu
beneficiază de centre care să le ofere servicii specializate;

? numărul  persoanelor supuse riscului  de sărăcie și  de excluziune socială (persoane
care  nu  au  venituri  și/sau  locuință  etc.)  este  în  creștere,  iar  serviciile  sociale  oferite
acestora sunt insuficiente;
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? persoanele vârstnice, al căror număr este în creștere, nu beneficiază de suficiente
servicii de asistență la domiciliu;

? numărul de locuințe sociale din localitate este redus în comparație cu cererea.

Educație

? unitatea de învățământ din localitate, care deservește și localitățile rurale învecinate,
necesită  investiții  suplimentare  pentru  modernizarea  infrastructurii  educaționale  și
adaptarea ofertei educaționale la nevoile mediului de afaceri local; 

? la  nivelul  comunei  și  al  întregii  zone  Sudiți  există  un  deficit  de  forță  de  muncă
calificată în multe domenii, pe fondul migrației externe masive, dar și a numărului redus
de furnizori de servicii de calificare, recalificare, specializare.

Cultură și sport

? lipsa  unor  spații  corespunzătoare  pentru  desfășurarea de evenimente  culturale  și
artistice, care afectează dezvoltarea turismului local și calitatea vieții locuitorilor;

? infrastructura  sportivă  de  la  nivel  local  este  inexistentă  (stadion,  bazin  de  înot,
terenuri de tenis etc.).

Guvernanță locală

? implemetarea aplicațiilor  de tip e-administration la  nivelul  administrației  locale se
află într-o fază incipientă, în condițiile  în care volumul de activitate al acesteia este în
creștere;

? bugetul administrației locale se menține la un nivel scăzut, fiind necesară atragerea
de surse financiare externe și  prioritizarea intervențiilor  publice,  în cadrul  unei  viziuni
strategice de dezvoltare;

? organigrama  Primăriei  este  doar  parțial  ocupată,  iar  activitățile  de  formare
profesională continuă a personalului din administrație trebuie continuate.
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10 Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și riscuri) pe domenii

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Dezvoltare Urbană

Comuna  Sudiți  este  centrul

polarizator  tradiţional  al  zonei

Sudice-  Sud  Estice  a  Județului

Ialomița.  În  aria  de  polarizare  a

comunăului  intră  3  comune

Cosâmbești  –  Sudiți  –  Săveni,  cu  o

populaţie  stabilă  de  peste  7.000  de

locuitori. 

Comuna Sudiți se află în aria de polarizare a

unor centre urbane de rang superior (Municipiul

Slobozia, orașul Țăndărei, Municipiul Feteștii). 

Populaţia  localităţii  are  un

caracter cvasi-monoconfesional, circa

97,70%  fiind  ortodocși,  fapt  ce

generează o stare de liniște și de lipsă

de conflicte interconfesionale.

Conform  Planului  de  Amenajare  a

Teritoriului  Naţional,  Comuna  Sudiți  intră  în

rangul IV prin satul reședință de comună Sudiți și

în rangul V prin satul component Gura Văii. 

În  perioada  2014-2020,  se

derulează  ample  lucrări  de

regenerare urbană (reabilitare străzi,

împietruiri,  spaţii  verzi,  extindere

accese  la  utilități,  sistem  de

supraveghere  video,  modernizare

cămin  cultural,  reabilitare  rețea  de

canalizare  și  stație  de epurare  etc.),

Conform datelor din Planul de Amenajare a

Teritoriului Naţional, populaţia comunei Sudiți a

scăzut cu valori procentuale cuprinse între 30 și

50%  în  perioada  1992-2012,  pe  fondul

reducerii  natalităţii  şi  a  migraţiei  externe

masive a populaţiei.
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cu  finanţare  europeană,  conform

Strategiei  de  Dezvoltare  a  județului

Ialomița.

Un  procent  cuprins  între  5  și  8%  din

populaţia  domiciliată  în  comună  era  plecată

temporar  din  ţară  în  anul  2011,  cea  mai

afectată grupă de vârstă fiind cea de 20-39 de

ani. La acestea se adaugă un număr important

de persoane plecate pe termen lung (mai mare

de un an).

Ponderea  populaţiei  tinere  (0-14  ani)  a

scăzut cu 2-4 puncte procentuale, în perioada

2002-2011, iar cea a vârstnicilor a crescut cu 5-

7 procente.

Ponderea persoanelor cu studii superioare

de la nivelul localităţii este scăzută.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

2. Infrastructura

Comuna Sudiți este străbătută de drumul

județean DJ201, care leagă DN2 (Coșereni) de

DN3B (Țăndărei).

Transportul  urban  și  inter-urban  de

călători  se  asigură  de  către  operatori  privaţi,

care oferă doar servicii satisfăcătoare.

Drumul  județean DJ201  a  beneficiat  de

lucrări de reabilitare şi modernizare în ultimii

ani.

Doar un mic procent din străzile comunei

sunt  asfaltate,  restul  fiind  pietruite  sau  de

pământ.  Starea  fizică  a  străzilor  din  comună

este nesatisfăcătoare şi generează numeroase

probleme locuitorilor.

34



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

Comuna se află la o distanţă de circa 12

km  (17  min.)  faţă  de  Orașul  Țăndărei,  nod

feroviar de unde poate accesa spre București

și Constanța, prin Fetești, spre Buzău, Brăila,

prin  Făurei,  spre  Slobozia,  Călărași  și  spre

Ploiești, și București, prin Urziceni.

Traficul rutier greu străbate o zonă intens

locuită a comunei.

Există rețele de alimentare cu apă

și rețele de canalizare, ce urmează a

fi reabilitate și extinse.

Infrastructura feroviară poate fi  accesată

numai  prin  deplasarea cu mijloace rutiere  pe

DJ201, 12km distanță, timp mediu de parcurs

17-20 de minute.

Infrastructura  de  telecomunicaţii  este

bine dezvoltată, operatorii privaţi  punând la

dispoziţia cetăţenilor servicii de telefonie fixă,

mobilă  şi  de  internet  la  cele  mai  înalte

standarde de calitate.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile și de

canalizare este uzată fizic  și  moral şi  acoperă

un procent redus din trama stradală existentă

în comună, fiind deficitară mai ales  în zonele

periferice.

Cea mai mare parte a liniilor şi posturilor

de transformare au durata de viaţă depăşită,

generând frecvente întreruperi ale furnizării de

energie  electrică  către  consumatorii  din

localitate.

Reţeaua de iluminat public necesită lucrări

de  de  înlocuire  a  corpurilor  de  iluminat  cu

unele  ecologice,  care să  reducă consumul  de

energie.

Infrastructura  pentru serviciile  de situaţii

de urgenţă care cuprinde atât pompierii cât şi

protecţia civilă, are o situaţie precară, mai ales

prin prisma dotărilor și personalului.
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

3. Economie

100% dintre întreprinderile din oraş sunt

IMM.

Sectorul  serviciilor  de  la  nivelul  oraşului

este slab dezvoltat, prin prisma numărului mic

de locuri de muncă asigurate.

Activităţile  agricole,  altele  decât

agricultura  de  subzistență,  generează  foarte

puține locuri de muncă la nivelul comunei.

Numărul de salariaţi din localitate a scăzut

în perioada 2006-2014, pe fondul închiderii sau

restructurării unor mari unităţi economice, dar

şi a migrării forţei de muncă.

Nivelul  de  salarizare  este  unul  foarte

scăzut  în  comparaţie  cu  media  naţională,  pe

fondul  ponderii  ridicate  a  activităţilor  cu

valoare adăugată redusă.

Potenţialul  de  producere  a  energiei  din

surse  regenerabile  (solar,  eolian,  biomasă

agricolă şi lemnoasă) nu este valorificat.

În  comuna  Sudiți,  nivelul  investițiilor

străine directe este unul inexistent.
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

4. Agricultură

97,5%  din  suprafaţa  administrativă  a

comunei  este  acoperită  de  terenuri  cu

destinaţie  agricolă,  cele  mai  multe  fiind

reprezentate de pământ arabil.

Efectivele de animale de bovine și porcine

din comună au scăzut substanţial  în perioada

2002-2014,  pe fondul  dificultăţilor  economice

cu  care  se  confruntă  fermierii  şi  a  migraţiei

externe a forţei de muncă.

Zona  Sudiți  are  un  profil  agricol

tradiţional, axat pe creşterea animalelor.

Agricultura  din  zona  Sudiți  se  bazează

exclusiv  pe  microexploataţii  individuale,  de

mici dimensiuni (0,85-3,45 hectare, în medie),

cu mijloace de producţie  rudimentare,  fără a

exista explotaţii moderne, de mari dimensiuni.

În ultimii 10 ani, au crescut efectivele de

ovine, caprine dar și de stupuri de albine.

În zonă există puţine unităţi de procesare

a produselor agricole, respectiv mici unităţi de

panificaţie,  preparate  din  carne,  produse

lactate, însă nu funcţionează nici o unitate de

mari  dimensiuni,  în  pofida  practicării

tradiţionale a zootehniei.

Producţiile medii  obţinute la hectar sunt

cel puțin la nivelul mediei judeţene, regionale

şi  naţionale,  în  special  datorită  condiţiilor

pedoclimaterice favorabile.

În  zona  Sudiți  nu  există  spaţii  de  mare

capacitate  pentru  depozitarea  produselor

agricole.  Spații  de  mare  capacitate  înseamnă

mai mult de 8-10 mii tone.

Promovarea  şi  valorificarea  produselor

tradiţionale  și  ecologice  este  inexistentă,  în

condițiile unui potenţialul însemnat.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
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5. Mediu

Calitatea apelor freatice şi a apei potabile

distribuite  populaţiei  din  Sudiți  este  una

satisfăcătoare şi  se încadrează în standardele

de calitate.

În  zonele  fără  reţea  centralizată  de

alimentare cu apă şi în care aprovizionarea se

face  din  fântâni,  s-au  înregistrat  depăşiri  ale

nivelului de poluare cu nitraţi.

Stația de epurare a comunei Sudiți a fost

inclusă în strategoa de dezvoltare a județului

Ialomița  și  va  fi  realizată  printr-un  program

FEADR.

Principalele  surse  de  poluare  a  aerului

sunt  traficul  auto  în  creştere  şi  sistemele  de

încălzire  a  locuinţelor  bazate  pe  combustibil

solid (sobe).

Colectarea  selectivă  a  deșeurilor  se

realizează  în  proporții  extreme  de  mici,  în

condițiile  lipsei  unei  culturi  a  populației  și  a

agenților  economici  în  acest  sens,  dar  și  a

ponderii scăzute a deșeurilor valorificate.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

6. Turism

Comuna Sudiți este amplasată într-o zonă

geografică  deosebită,  beneficiind  de  peisaje

unice  şi  de  resurse  naturale  semnificative

(păduri, resurse piscicole şi cinegetice).

Infrastructura  de  cazare  din  Sudiți  este

inexistentă,  nu  există  nici  un  hotel,  tabere

școlare,  centre  de  vânătoare,  centre  de

agrement,  restaurante cu specific  local,  locuri

de camping etc.).

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

7. Social
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La  nivelul  Primăriei  comunei  Sudiți  se

oferă  servicii  de  informare,  consiliere  de  tip

rezidențial etc.

Comuna se confruntă cu probleme sociale

specifice  (îmbătrânirea  populaţiei,  numărul

mare  de  copii  ai  căror  părinţi  se  află  în

străinătate,  accentuarea  fenomenului  de

sărăcie  în  rândul  unor  grupuri  sociale

vulnerabile etc.).

Numărul  de  persoane  cu venituri  reduse

sau  fără  venituri  de  la  nivelul  comunei  este

ridicat, iar cel al beneficiarilor de venit minim

garantat a crescut în perioada 2006-2014.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

8. Educație

În ultimii ani, autoritățile locale au investit

sume importante în  modernizarea  și  dotarea

unităților de învățământ din comună (o școală

și o grădiniță).

Populaţia  şcolară  din  comuna  Sudiți  a

scăzut  în  perioada  2006-2014,  pe  fondul

reducerii a natalităţii.

Numărul de cadre didactice din localitate

a scăzut în perioada 2006-2014.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

9. Sănătate

Existența  unui  dispensar  uman  cabinet

medical.

În  ultimii  ani,  se  observă  o  creştere  a

morbidităţii  la  majoritatea  bolilor,  pe  fondul
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îmbătrânirii  populaţiei,  a  accesului  dificil  la

servicii medicale de calitate, a stilului de viaţă

nesănătos, a poluării etc.

Existența  unui  punct  farmaceutic  SC

Bavimad SRL - Farmacia Flavia Sudiți

Aprovizionarea  cu  medicamente  cu

prețuri acceptabile de către comunitate și/sau

compensate.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

10. Cultură și sport

În  comună  au  loc  evenimente  culturale

(festivaluri,  expoziţii,  simpozioane,  târguri  etc.),

la care participă atât locuitorii oraşului, cât şi din

ţară.

Fondul  de carte al  bibliotecii  din  localitate

este insuficient.

Reabilitarea căminului cultural este în curs

de realizare.

Nu  există  terenuri  de  sport  amenajate

corespunzător în aer liber (fotbal, tenis etc.)

Sala de sport este în curs de finalizare.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

11. Guvernanță locală

A  organizat  concursuri  pentru  ocuparea

posturilor  deficitare,  din  punct  de  vedere  al

acoperirii cu personal specializat.

O  parte  din  posturile  din  organigrama

Primăriei nu sunt ocupate în prezent, din cauza

constrângerilor  legale  şi  bugetare,  ceea  ce

îngreunează  furnizarea  unor  servicii  publice  de
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calitate.

A inițiat proceduri de achiziție de servicii în

vederea  pregătirii  și  monitorizării  accesării  de

fonduri europene.

Nivelul  scăzut  de  salarizare  din  sistemul  a

condus  la  scăderea  capacităţii  administrative  la

nivel  local,  prin  scăderea  motivaţiei  şi  chiar

migrarea personalului.

OPORTUNITĂȚI RISCURI

Modernizarea  infrastructurii  de  transport

din ţară şi din regiune. 

Alocări  insuficiente  de  la  bugetul  de  stat

pentru realizarea de lucrări de investiţii.

Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  şi  a

sectorului IMM.

Propagarea  crizei  economice  globale  şi  a

efectelor acesteia.

Modernizarea  infrastructurii  tehnice  şi

sociale.

Scăderea  apetitului  investiţional  global  şi

orientarea investitorilor către pieţele emergente

cu potenţial ridicat de creştere. 

Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene. Continuarea  procesului  de  îmbătrânire

demografică şi creşterea gradului de dependenţă

Creşterea  interesului  pentru  educaţie,

formală şi informală.

Creşterea  şomajului  pe  termen  lung,  mai

ales în rândul tinerilor. 

Creşterea atractivităţii mediului de afaceri şi

investiţional autohton.

Migraţiei forţei de muncă către alte ţări, mai

ales a persoanelor înalt calificate (brain-drain).

Creşterea  puterii  de  cumpărare  a

populaţiei.

Menţinerea  la  un  nivel  scăzut  a  spiritului

antreprenorial.

Creşterea  interesului  pentru  agricultura

ecologică/bio.

Sprijin  insuficient  pentru  dezvoltarea

sectorului IMM.
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Dezvoltarea spiritului  asociativ, mai ales în

agricultură.

Cadru legislativ  complex,  instabil,  inflexibil,

necorelat (de ex. între legislaţia de mediu, cea de

transport, turism etc.).

Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru

protecţia mediului.

Accentuarea disparităţilor de dezvoltare din

oraş şi sat, dintre regiuni şi judeţe.

Promovarea egalităţii de şanse. Perpetuarea  practicării  agriculturii  de

subzistenţă.

Creşterea  gradului  de  implicare  al

cetăţenilor  în  viaţa  comunităţii  şi  dezvoltarea

societăţii civile.

Fragmentarea  proprietăţii  şi  explotaţiilor

agricole.

Creşterea  gradului  de  implicare  al

cetăţenilor  în  viaţa  comunităţii  şi  dezvoltarea

societăţii civile.

Capacitate administrativă redusă.

Creşterea  numărului  de  iniţiative  de  tip

parteneriat public-privat.

Accentuarea  fenomenului  de  sărăcie,  mai

ales  în  mediul  rural,  şi  accentuarea  excluziunii

sociale.

Creşterea interesului pentru energia verde

şi  valorificarea  potenţialului  de  producere  a

energiei regenerabile.

Scăderea  gradului  de  cuprindere  al

populaţiei  în  sistemul  de  învăţământ,  creşterea

abandonului şcolar.

Creşterea gradului de implicare a mediului

privat  şi  non-guvernamental  în  furnizarea  de

servicii  medicale,  educaţionale,  de  asistenţă

socială.

Menţinerea  corupţiei  şi  a  birocraţiei  la  un

nivel înalt.

Reducerea  investiţiilor  în  domeniul

protecţiei mediului.
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Accentuarea schimbărilor climatice.

Reducerea  investiţiilor  alocate  dezvoltării

agriculturii şi dezvoltării rurale.
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11 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Comunei Sudiți

11.1 Orientări strategice la nivel european şi naţional

11.1.1 Strategii relevante la nivel european pentru perioada 2014-2020

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 are 3 priorităţi majore: creştere inteligentă, creştere durabilă şi creştere

favorabilă incluziunii şi pune accent pe dezvoltare urbană 

Cele 7 iniţiative emblematice ale Strategiei Europa 2020 sunt: 

1. O  uniune  a  inovării  -  reorientarea  cercetării,  dezvoltării  şi  a  politicii  de  inovare  către
provocările majore, reducând în acelaşi timp distanţa dintre ştiinţă şi lansarea pe piaţă,
astfel încât invenţiile să fie transformate în produse. Drept exemplu, brevetul comunitar ar
putea permite întreprinderilor să economisească 289 de milioane EUR în fiecare an;

2. Tineretul în mişcare - creşterea calităţii şi atractivităţii internaţionale a sistemului european
de învăţământ superior, prin promovarea mobilităţii studenţilor şi a tinerilor profesionişti.
Ca  acţiune  concretă,  posturile  vacante  în  toate  statele  membre  ar  trebui  să  fie  mai
accesibile  la  nivelul  întregii  Europe,  iar  calificările  profesionale  şi  experienţa  să  fie
recunoscute în mod corespunzător;

3. O agendă digitală pentru Europa - asigurarea unor avantaje economice şi sociale durabile
printr-o piaţă unică digitală bazată pe internet ultra-rapid; toţi europenii trebuie să aibă
acces la internet de mare viteză până în 2013;

4. O Europă care îşi utilizează eficient resursele - sprijinirea tranziţiei către o economie care
utilizează  eficient  resursele,  cu emisii  reduse de carbon.  Europa trebuie să îşi  menţină
„obiectivele 20/20/20” în ceea ce priveşte producţia şi consumul de energie şi eficienţa
energetică. Acest lucru ar reduce cu 60 de miliarde EUR importurile de petrol şi de gaze
până în 2020;

5. O politică industrială pentru o creştere economică verde - sprijinirea competitivităţii bazei
industriale  a  UE  în  lumea  de  după  criză,  prin  promovarea  spiritului  antreprenorial  şi
dezvoltarea de noi competenţe. Acest lucru ar crea milioane de noi locuri de muncă;

6. O  agendă  pentru  noi  competenţe  şi  locuri  de  muncă  -  crearea  condiţiilor  pentru
modernizarea pieţelor forţei de muncă, în scopul creşterii gradului de ocupare al forţei de
muncă şi asigurării durabilităţii modelelor sociale europene, în condiţiile ieşirii la pensie a
„generaţiei baby-boom”;

7. Platforma  europeană  împotriva  sărăciei  –  asigurarea  coeziunii  economice,  sociale  şi
teritoriale, ajutând persoanele sărace şi excluse social şi permiţându-le să joace un rol activ
în societate.
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De asemenea, Strategia are 11 obiective tematice;

1.  Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;

2.  Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor;

3.  Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol, de pescuit şi acvacultură;

4.  Sprijinirea  tranziţiei  către  o  economie  cu  emisii  scăzute  de  CO2 (planuri  energetice
sustenabile în mediul urban);

5.  Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;

6.  Protecţia  mediului  şi  promovarea  utilizării  eficiente  a  resurselor  (dezvoltare  urbană
sustenabilă;

7.  Promovarea sistemelor de transport durabile, eliminarea blocajelor din reţelele majore
(mobilitate urbană sustenabilă);

8.  Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;

9.  Promovarea  incluziunii  sociale  şi  combaterea  sărăciei  (regenerare  economică  în  zone
urbane defavorizate);

10. .Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

11. . Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

Propunerile de regulamente

1. COM(2011)615  din  6.10.2011  Propunere  de  REGULAMENT  AL  PARLAMENTULUI
EUROPEAN  ŞI  AL  CONSILIULUI  de  stabilire  a  unor  dispoziţii  comune  privind  Fondul
european de dezvoltare regională,  Fondul social  european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol  pentru dezvoltare rurală şi  Fondul european pentru pescuit  şi  afaceri
maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii
generale  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regională,  Fondul  social  european  şi
Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. 

2. COM(2011)  614  final  din  6.10.2011  Propunere  de  REGULAMENT  AL  PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului european de
dezvoltare regională şi  obiectivului  referitor  la  investiţiile  pentru creştere economică şi
ocuparea forţei de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. 

3. COM(2011) 612 final/2  din 14.3.2012 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1084/2006. 

4. COM(2011) 607 final /2 din 14.3.2012 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN  ŞI  AL  CONSILIULUI  privind  Fondul  social  european  şi  de  abrogare  a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului . 

5. COM(2011)  608  final  din  6.10.2011  Propunere  de  REGULAMENT  AL  PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind European Globalisation Adjustment Fund . 
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6. COM(2011) 609 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI privind European Union Programme for Social Change and Innovation.

Strategia Dunării

Strategia  Dunării  este  o platformă pentru încurajarea parteneriatelor,  atât  între  autorităţile

locale şi regionale, cât şi între autorităţi, mediu privat şi sectorul neguvernamental, prin generarea

de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării. Această strategie are patru piloni: 

? • conectivitatea (transport durabil, reţele de energie, turism şi cultură);

? • protecţia mediului, a resurselor de apă şi managementul riscurilor;

? • prosperitate şi dezvoltare socio-economică (educaţie, cercetare, dezvoltare rurală,
competitivitate, piaţa internă);

? •  îmbunătăţirea  sistemului  de  guvernare  (capacitate  instituţională  şi  securitate
internă).

Conectarea Europei

? –  scopul  de  a  accelera  investiţiile  pe  termen  lung  în  drumuri,  căi  ferate,  reţele
energetice, conducte şi reţele de mare viteză în bandă largă;

? • Ameliorarea legăturilor de transport - investiţii în proiecte de infrastructură menite
să  faciliteze  transportul  de  mărfuri  şi  călători,  în  special  între  vestul  şi  estul  Europei.
Investiţiile se vor axa pe moduri de transport ecologice şi durabile;

? • Conectarea reţelelor energetice – realizarea de conexiuni între ţările UE, care să
faciliteze furnizarea energiei - atât a celei tradiţionale, cât şi a energiei provenind din surse
regenerabile;

? • Sprijinirea reţelelor digitale de mare viteză -  crearea de reţele în bandă largă şi
furnizarea  de  servicii  digitale  paneuropene.  Se  vor  acorda  subvenţii  pentru  crearea
infrastructurii necesare în vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum
şi a serviciilor electronice în domeniul achiziţiilor publice, sănătăţii, justiţiei şi operaţiunilor
vamale. Banii vor fi utilizaţi pentru a asigura conectarea şi interoperabilitatea serviciilor
naţionale.

Carte albă

Foaie  de  parcurs  pentru  un  spaţiu  european  unic  al  transporturilor  –  către  un  sistem  de

transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor: 

1. Un sistem de mobilitate eficient şi integrat:

 • Un spaţiu unic european al transporturilor;

 • Promovarea unor locuri de muncă şi a unor condiţii de muncă de calitate;
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 • Transporturi sigure;

 • Acţiuni în sprijinul siguranţei transportului: salvarea a mii de vieţi omeneşti;

 • Calitatea şi fiabilitatea serviciilor;

2. Inovând pentru viitor: tehnologii şi comportamente:

 • O politică europeană de cercetare, inovare şi implementare în domeniul transporturilor;

 • Promovarea unui comportament mai sustenabil;

 • Mobilitate urbană integrată;

 3. Infrastructuri moderne şi o finanţare inteligentă;

 • Infrastructura de transport: coeziune teritorială şi creştere economic;

 • Un cadru de finanţare coerent;

 • Tarifarea corectă şi evitarea denaturărilor.

Orizont 2020

? • Întăreşte poziţia Europei în cercetare ştiinţifică;

? • Întăreşte inovarea industrial;

? • Abordează preocupări majore - schimbări climatice, transport sustenabil,  energie
regenerabilă.

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind orientări pentru

infrastructuri energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE: 

Domenii tematice prioritare: 

1. Desfăşurarea reţelelor inteligente: adoptarea tehnologiilor reţelelor inteligente pe întreg
teritoriul Uniunii în vederea integrării eficiente a comportamentului şi a acţiunilor tuturor
utilizatorilor conectaţi la reţeaua de energie electrică, în special generarea unor cantităţi
mari de energie electrică din surse regenerabile sau descentralizate şi adaptarea cererii din
partea consumatorilor;

2. Autostrăzi de energie electrică: crearea primelor autostrăzi de energie electrică până în
2020,  în  vederea  construirii  unui  sistem  de  autostrăzi  de  energie  electrică  pe  întreg
teritoriul Uniunii;

3.  Reţea transfrontalieră de transport a dioxidului de carbon: dezvoltarea unei infrastructuri
pentru transportul dioxidului de carbon între statele membre, cu includerea ţărilor terţe
învecinate, pentru desfăşurarea captării şi stocării dioxidului de carbon.

Programul LIFE

Program pentru mediu şi politici climatice: 
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2 sub-programe: 

? • subprogramul pentru mediu cu 3 domenii prioritare: – mediu şi utilizarea eficientă a
resurselor; 

 – biodiversitate; 

 – guvernanţă şi informare în domeniul mediului.

? •  subprogramul  pentru  politici  climatic  cu  trei  domenii  prioritare:  –  atenuarea
schimbărilor climatice; 

 – adaptarea la schimbările climatice; 

 – guvernanţă şi informare în domeniul climei.

Directive-cadru în domeniul mediului

? • Directiva-cadru UE privind apa;

? • Directiva-cadru UE privind deşeurile;

? • Strategia UE în domeniul biodiversităţii;

? • Directivele privind păsările şi habitatele;

? • Directiva-cadru privind solul;

? • Directive cadru privind calitatea aerului;

? • Directiva privind mediul marin.

Erasmus pentru toţi

Programul UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport:

? Acţiuni esenţiale:

 • Mobilitatea persoanelor în scop educaţional;

 • Cooperarea pentru inovare şi bune practice;

 • Sprijinul pentru reformarea politicilor.

? Acţiuni specifice: 

 • iniţiativa Jean Monnet;

 • cooperarea la nivelul UE în domeniul sportului.

Leonardo da Vinci

Acţiuni legate de educaţie vocaţională şi instruire:
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? • mobilitate;

? • parteneriate;

? • proiecte multilateral.

Programul pentru schimbări sociale şi inovare socială

Trei axe complementare: 

 • Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea
politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă ale Uniunii şi a legislaţiei în domeniul
condiţiilor de muncă şi promovează elaborarea unor politici şi inovarea bazate pe dovezi,
în colaborare cu parteneri sociali, organizaţii ale societăţii civile şi alte părţi interesate;

 • Axa EURES, care sprijină activităţile desfăşurate de reţeaua EURES, pentru a dezvolta
activităţile de schimburi de informaţii şi diseminare şi alte forme de cooperare în vederea
promovării mobilităţii geografice a lucrătorilor;

 • Axa Microfinanţare şi  antreprenoriat  social,  care facilitează accesul  antreprenorilor  la
finanţare,  în  special  a  persoanelor  celor  mai  îndepărtate  de  piaţa  muncii  şi  a
întreprinderilor sociale.

Small Business Act

Principii: 

1.  Crearea unui mediu în care antreprenorii şi întreprinderile familiale să poată prospera şi
unde spiritul antreprenorial este recompensat;

2. Asigurarea posibilităţii pentru antreprenorii cinstiţi care au dat faliment de a beneficia în
mod rapid de o a doua şansă;

3. Definirea regulilor după principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”;

4. Asigurarea reactivităţii administraţiilor la nevoile IMM-urilor;

5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor:  Facilitarea participării
IMM-urilor la achiziţiile publice şi exploatarea mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-
urilor de a beneficia de ajutoare de stat;

6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi punerea în aplicare a unui cadru juridic şi
comercial care să favorizeze punctualitatea plăţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale;

7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile oferite de piaţa unică;

8. Promovarea ameliorării  competenţelor în interiorul  IMM-urilor şi  a tuturor formelor de
inovaţie;

9. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunităţi;

10.  Încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creşterea pieţelor.
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Europa creativă

? •  încurajarea  antreprenoriatului  prin  reducerea  birocraţiei  pentru  întreprinderile
mici, care reprezintă un segment important al sectorului cultural şi creative;

? • dezvoltarea pieţei digitale europene, de exemplu printr-o abordare comună în ceea
ce priveşte protejarea drepturilor  de proprietate intelectuală şi  reducerea cantităţii  de
bunuri contrafăcute vândute pe internet;

? • promovarea creării de reţele şi a schimbului de bune practici la nivel European;

? • garantarea împrumuturilor  bancare  pentru a facilita  accesul  la  finanţare  pentru
întreprinderile şi organizaţiile din sectorul creative;

? • sprijinirea măsurilor  care contribuie la formarea şi  atragerea publicului,  testarea
modelelor economice şi creşterea exporturilor;

? • finanţarea educaţiei şi formării, de exemplu prin programul Erasmus pentru toţi;

? • utilizarea unei din părţi din fondurile existente pentru a spori contribuţia pe care o
aduce cultura la dezvoltarea regională şi locală, atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale.

Regiunile cunoaşterii

Scopul este de a întări potenţialul Regiunilor Europene, şi în particular de a încuraja şi sprijini

dezvoltarea, în întreaga Europă, în “clustere orientate pe cercetare”, universităţi asociate, centre de

cercetare, întreprinderi şi autorităţi regionale.

? Acţiuni Suport şi de Coordonare:

 - analiza,  dezvoltarea şi  implementarea agendei cercetării  pentru clustere regionale sau
transfrontaliere;

 coordonarea  regiunilor  cu  un  profil  de  dezvoltare  a  cercetării  mai  slabe  cu  cele  mai
dezvoltate;

 iniţiative privind îmbunătăţirea integrării.

INTERREG IVC

Îmbunătăţirea eficienţei politicilor de dezvoltare regională în arii precum inovarea, economia

cunoaşterii,  mediul  şi  prevenirea  riscurilor,  contribuţia  la  modernizarea  economică  şi  creşterea

competitivităţii Europei:

? -  prioritatea 1:  inovare şi  economia cunoaşterii  –  inovare,  cercetare  şi  tehnologii,
antreprenoriat şi IMM-uri, societate informaţională, ocupare, capital uman şi educaţie;

? -  prioritatea  2:  mediul  şi  prevenirea  riscurilor  –  riscuri  naturale  şi  tehnologice,
managementul  apei,  managementul  deşeurilor,  biodiversitate  şi  prezervarea  cadrului
natural, energie şi transport sustenabil, peisaje şi patrimoniu.
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11.1.2 Strategii relevante la nivel național

Programul Naţional de Reformă 2011-2013: 

Priorităţi:

? Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice,

? Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune;

? Utilizarea  tehnologiei  informaţiei  şi  comunicaţiilor  pentru  modernizarea
administraţiei publice;

? Îmbunătăţirea mediului de afaceri;

? Ocuparea forţei de muncă;

? Cercetare, dezvoltare, inovare;

? Schimbări climatice şi dezvoltare durabilă;

? Surse regenerabile de energie;

? Eficienţă energetic;

? Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii;

? Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară sau
echivalentă;

? Incluziunea socială.

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030

Obiectivele strategice ale acestui concept sunt: 

1. Valorificarea periferialităţii prin dezvoltarea rolului de conector şi releu la nivel continental
şi intercontinental;

2. Racordarea la reţeaua europeană de poli şi coridoare de dezvoltare;

3. Structurarea şi dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane;

4. Afirmarea solidarităţii urban-rural;

5. Dezvoltarea rurală;

6. Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării regionale;

7. Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii

8. Creşterea competitivităţii teritoriale;

9. Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural;
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Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 – 2013 şi 2020, 2030

Obiectivele specifice avute în vedere în cadrul acestei strategii sunt: 

? modernizarea  şi  dezvoltarea reţelei  de  transport  de interes  European  şi  naţional,
creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor;

? liberalizarea pieţei interne de transport;

? stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii;

? întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional;

? compatibilitatea cu mediul înconjurător.

Ca şi direcţii de acţiune pentru perioada 2014-2020 se menţionează - acţiuni pentru realizarea

integrării  graduale  a  reţelei  şi  serviciilor;  asigurarea  condiţiilor  financiare  şi  tehnice  pentru

implementarea  graduală/etapizată  a  proiectelor  de  modernizare  şi  dezvoltare;consolidarea

tendinţelor  de  restructurare  modală;  finalizarea  procesului  de  liberalizare  a  pieţei  interne  de

transport; implementarea graduală a politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă.

Strategia de transport intermodal în România 2020

Obiectivele specifice avute în vedere sunt:

? modernizarea  şi/sau  construirea  unor  terminale  intermodale  şi  a  infrastructurii
aferente;

? realizarea unor servicii intermodale de calitate;

? implementarea unui sistem de urmărire, planificare şi management a transportului
intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piaţă;

? stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal.

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2014-2020

1. Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată 

Domeniu de intervenție 1.1: Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului urban

Operațiuni orientative/activități: 

  Reabilitarea infrastructurii publice urbane (străzi, parcuri, zone pietonale etc.);

  Reabilitarea centrelor istorice;

  Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate;
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  Dezvoltarea antreprenoriatului local;

  Sprijin pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate social.

Domeniu de intervenție 1.2: Îmbunătățirea mobilității urbane

Operațiuni orientative/activități:

 Implementarea planurilor de mobilitate urbană;

 Implementarea strategiilor de transport public urban.

2. Prioritatea 2. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial

Domeniu de intervenție 2.1.: Creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial

Operațiuni orientative/activități:

 reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a sistemelor
de alimentare  cu căldură  pentru încălzirea  şi  prepararea apei  calde menajere,  prin
folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative;

 intervenţii  la nivelul  elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa
clădirilor prin termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări;

 contorizarea utilităţilor la nivel de clădire;

 gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor de
costuri;

 termoizolarea conductelor din subsoluri;

 modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de producere
energie termică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de încălzire);

 înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora. 

Domeniu de intervenție 2.2.: Creșterea eficienței energetice în sectorul public

Operațiuni orientative/activități:

 reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a sistemelor
de alimentare  cu căldură  pentru încălzirea  şi  prepararea apei  calde menajere,  prin
folosirea panourilor solare sau a altor elemente inovative;

 intervenţii  la nivelul  elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa
clădirilor prin termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări;

 contorizarea utilităţilor la nivel de clădire;

 gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor de
costuri;
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 termoizolarea conductelor din subsoluri;

 modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de producere
energie termică, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de încălzire);

 înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora;

 reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public.

3. Prioritatea 3. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală

Domeniu de intervenție 3.1.: Reabilitarea infrastructurii regionale de transport rutier

Operațiuni orientative/activități:

 Asigurarea conectivităţii reţelelor de drumuri regionale la reţeaua TEN-T şi dezvoltarea
altor moduri de transport, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii teritoriilor în cauză;

 Modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea cu
reţelele majore.

Domeniu de intervenție 3.2: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale

și creșterea calității actului educațional 

Operațiuni orientative/activități: 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale, inclusiv dotarea cu
echipamente specific;

 Reabilitarea/modernizarea  centrelor  de  formare  profesională  continuă,  inclusiv
dotarea cu echipamente specific;

 Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea creșterii
calității actului educațional.

Domeniu de intervenție 3.3: Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate și

creșterea calității serviciilor medicale 

Operațiuni orientative/activități: 

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea ambulatoriilor, inclusiv dotarea cu echipamente
specific;

 Reabilitarea/modernizarea  spitalelor  regionale,  inclusiv  dotarea  cu  echipamente
specific;

 Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea creșterii
calității serviciilor medicale (servicii medicale de prevenire a unor boli, dar și servicii
medicale care presupun utilizarea corectă a noilor echipamente medicale cu care sunt
dotate).
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Domeniu  de  intervenție  3.4:  Reabilitarea/modernizarea  infrastructurii  sociale  și  promovarea

unor programe de prevenție (consiliere/mediere) în domeniul serviciilor sociale 

Operațiuni orientative/activități: 

 Reabilitarea/modernizarea  infrastructurii  de  servicii  sociale,  inclusiv  dotarea  cu
echipamente specific;

 Construcția/modernizarea  infrastructurii  pentru  sprijinirea  tranziţiei  de  la  asistenţa
instituţională la cea de proximitate;

 Derularea  de  programe  (consiliere/mediere)  în  vederea  prevenirii  existenţei  unor
situaţii de abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie.

4. Prioritatea 4. Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale
și reducerii gradului de sărăcie

Domeniu de intervenție 4.1.: sprijin pentru regenerarea economică a zonelor urbane și rurale

aflate  în  declin  și  pentru  incluziunea  socială  a  comunităților  defavorizate,  inclusiv  a  comunității

rroma 

Operațiuni  orientative/activități:  proiecte  integrate  de  regenerare  economică  a  zonelor

deprivate și incluziune socială a comunităților marginalizate, prin:

 Îmbunătățirea condițiilor de locuire (reabilitare/modernizare locuințe sociale);

 Investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale;

 Stimularea ocupării, prin intermediul AES (activități economie socială);

 Activități  (informare/consiliere/mediere  etc.)  de dezvoltare comunitară integrată,  în
vederea creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității.

5. Prioritatea 5. Îmbunătățirea mediului economic de importanţă regională şi locală

Domeniu de intervenție 5.1.: Dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării

Operațiuni orientative/activități:

 Dezvoltarea (modernizarea/extinderea) incubatoarelor de afaceri, parcurilor științifice,
tehnologice, industriale și de afaceri, centrelor de excelență, clusterelor;

 Dezvoltarea (modernizarea/extinderea) rețelelor de tip cluster;

 Sprijin  pentru  dezvoltarea  activității  economice  în  cadrul  infrastructurii  specifice
inovării și cercetării;

 Adoptarea de noi tehnologii;

 Dezvoltarea sistemelor inovative (proces, produs, marketing, servicii);

55



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

Domeniu de intervenție 5.2: Creșterea competitivității IMM-urilor

Operațiuni orientative/activități: 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi;

 Dezvoltarea și  implementarea de noi  modele de afaceri  pentru IMM-uri,  în  special
pentru a favoriza transferul tehnologic;

 Adoptarea de noi tehnologii;

 Dezvoltarea sistemelor inovative (proces, produs, marketing, servicii).

6. Prioritatea 6. Dezvoltarea durabilă a turismului

Domeniu de intervenție 6.1: valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potențial turistic 

Operațiuni orientative/activități:

 Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural mondial,

 Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural național.

Domeniu de intervenție 6.2.: crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism în vederea

creșterii atractivității și competitivității regiunilor

Operațiuni orientative/activități:

 Valorificarea prin turism a potențialului balnear regional/local;

 Dezvoltarea  economică  locală  prin  valorificarea  specificului  turistic  local  (montan,
gastronomic, vânătoare, pescuit etc.),

 Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.

7. Prioritatea 7. Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local

Domeniu de intervenție 7.1: Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate

Operațiuni orientative/activități:

 curățarea/decontaminarea suprafețelor industriale poluate și abandonate;

 demolarea clădirilor și planarea terenului;

 activități adiacente pentru amenajarea de bază a terenului.

Domeniu de intervenție 7.2: Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel local
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Operațiuni orientative/activități:

 Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă;

 Reabilitarea/extinderea rețelelor de canalizare la nivel local.

Domeniu de intervenție 7.3: Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență

Operațiuni orientative/activități:

 Dotarea cu echipamente pentru situații de urgență;

 Măsuri  de  prevenire  a  situațiilor  de  urgență  (construire  diguri,  înființarea  perdele
forestiere de protecție, etc.).

Acordul de Parteneriat 2014-2020 (varianta de lucru):

Obiective tematice și priorități: 

1. • Obiectivul tematic 1: Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării (CDI), cu
următoarele priorități: 

 Sprijinirea activităților de CDI ale întreprinderilor (promovarea eco-inovării și inovării în
agricultură  și  acvacultură,  sprijinirea  investițiilor  în  CDI  în  vederea  stimulării
transferului  tehnologic  a  rezultatelor  competitive  ale  cercetării,  dezvoltarea  de
produse  și  servicii  rezultate  din  activități  de  cercetare-dezvoltare  în  sectoarele
economice cu potențial ridicat de creștere);

 Promovarea instrumentelor financiare menite să sprijinire riscul asumat de companiile
private care derulează activități de CDI, stimularea investițiilor în start-up-uri și spin-
off-uri  inovative,  atragerea  tinerilor  cercetători  în  activități  de  CDI  din  centre  de
excelență;

 Dezvoltarea infrastructurii  publice și private de cercetare, atât la nivelul clusterelor,
centrelor de excelență și a altor structuri de cercetare existente sau emergente, cât și
în  domenii  specifice  identificate  ca  priortitare,  în  baza  potențialului  existent  sau  a
avantajelor competitive (de ex. sănătate);

 Valorificarea potențialului pentru excelență în CDI, prin crearea de sinergii cu acțiunile
de CDI cuprinse în Programul-Cadru HORIZON 2020 al Uniunii Europene, și asigurarea
unor resurse umane înalt calificate în sistemul național de CD, cu precădere în centrele
de competență;

 Sprijinirea transferului de cunoștințe și inovare în zonele rurale și întărirea legăturilor
dintre agricultură, pescuit, acvacultură, silvicultură și sectorul de cercetare, pentru a
oferi noi oportunități de diversificare a activităților economice.

2. Obiectivul tematic 2: Creșterea accesului, utilizării și calității tehnologiei informațiilor și
comunicațiilor (TIC) – cu următoarele priorități: 

 Furnizarea de servicii publice moderne on-line, care să asigure interoperabilitatea și
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accesul  la  standardele  deschise,  pentru  a  crește  transparența  și  eficiența
administrativă, inclusiv aplicații de tip e-justiție;

 Servicii TIC pentru: educație (metode inovative de integrare a resurselor educaționale
Web 2.0 și resurse educaționale deschise pentru învățare, infrastructură integrată a
unităților de învățământ, e-competențe, etc.), sănătate (e-sănătate, interoperabilitatea
serviciilor existente, servicii de urgență integrate, registre electronice de pacienți, etc.),
cultură (patrimoniu cultural digital – biblioteci, muzee, obiective culturale, informații
culturale online, etc);

 Soluții TIC pentru întreprinderi (comerț electronic, m-commerce, m-wallet, NFC, etc.); 

 Servicii  TIC  care  să  promoveze  activitățile  de  CDI  (investiții  în  clustere,  poli  de
competitivitate, etc.);

 Dezvoltarea infrastructurii  în bandă largă în zone de eșec a pieței, în special rurale,
promovarea extinderii Next Generation Access pentru a îmbunătății rețelele în bandă
largă existente.

3. Obiectivul tematic 3: Creșterea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol, piscicol și
a acvaculturii – cu următoarele priorități: 

 Promovarea antreprenoriatului prin finanțarea investițiilor de sprijinire a mediului de
afaceri  de  tip:  dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  (cu  accent  pe  valorificarea
economică a noilor idei și a înființării de noi firme în domenii cu potențial ridicat de
creștere  –  de  ex.  industrii  culturale  și  creative);  promovarea  integrării  firmelor  în
clustere și lanțuri de furnizori; diversificarea activităților non-agricole și a serviciilor din
mediul  rural;  oferirea  de  instrumente  financiare  și  servicii-suport  pentru
antreprenoriatul inovativ, care să genereze valoare adăugată ridicată; dezvoltarea și
implementarea de noi  modele de afaceri  pentru IMM-uri, în particular a celor care
promovează  transferul  de  tehnologie  și  internaționaizarea;  promovarea
instrumentelor financiare pentru a crește accesul la finanțare pentru a stimula cererea
pentru eco-inovare;

 Sprijinirea investițiilor în tehnologii avansate pentru produse și servicii, cu accent pe
investiții productive care să introducă noile tehnologii și transferul unor rezultate ale
cercetării în industrie;

 Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și a viabilității fermelor, prin:
restructurarea fermelor (investiții în ferme, în procesare, marketing și dezvoltarea de
noi produse, investiții în infrastructura agricolă), sprinirea înființării de start-up-uri în
domeniul agricol, cu precădere prin sprijinirea tinerilor fermieri;

 Promovarea lanțurilor de furnizori și managementul riscului în agricultură, prin: mai
buna  integrare  a  produselor  primare  în  lanțurile  de  furnizare  a  produselor  agro-
alimentare prin scheme de calitate, promovarea piețelor locale, a cooperării orizontale
și  verticale,  intrarea  pe  noi  piețe  și  oportunități  de  cooperare,  canale  scurte  de
furnizare,  înființarea  de  grupuri  de  producători,  asistarea  fermierilor  pentru
managementul riscurilor, investiții în prevenția și combaterea efectelor riscurilor;

 Creșterea  competitivității  sectorului  piscicol  și  de  acvacultură,  prin:  promovarea
capitalului uman, dialogului social și a cooperării cu sectorul de cercetare; dezvoltarea

58



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

de noi competențe pentru diversificarea activității și a locurilor de muncă din sectorul
piscicol (marketing, procesare);  sprijinirea lanțurilor de furnizare; activități  inovative
care să sprijine piscicultura și acvacultura; sprijinirea tinerilor pescari și a start-up-urilor
din domeniu.

4. Obiectivul tematic 4: Sprijinirea tranziției la o economie cu emisii reduse de dioxid de
carbon, cu următoarele priorități: 

 Sprijinirea măsurilor de eficiență energetică și a investițiilor în energii regenerabile la
nivelul infrastructurii publice (inclusiv clădiri de interes public) și la clădiri rezidențiale:
reabilitarea  clădirilor  publice  și  a  celor  de  locuit  (blocuri,  case);  modernizarea
sistemelor  centralizate  de  termoficare;  cogenerare  de  înaltă  eficiență;  creșterea
eficienței energetice a iluminatului public; valorificarea energiei verzi pentru consumul
de  interes  public;  promovarea  prin  campanii  a  eficienței  energetice  în  rândul
cetățenilor și a autorităților publice;

 Promovarea  strategiilor  pentru  reducerea  emisiilor  de  dioxid  de  carbon  în  zonele
urbane,  prin  promovarea  sistemelor  de  transport  urban  durabile:  implementarea
planurilor  de  mobilitate  urbană  durabile;  promovarea  transportului  public;
îmbunătățirea  logisticii  transportului  de  marfă;  mijloace  de  transport  eficiente
energetic; reducerea congestiei infrastructurii, inclusiv în zonele urbane, și investiții în
transportul  ecologic,  inclusiv  prin  construcția  și  modernizarea  variantelor  de
ocolire/drumurilor de centură;

 Sprijinirea măsurilor de eficiență energetică în industrie, inclusiv la nivelul IMM-urilor:
investiții  pentru  creșterea  eficienței  energetice  în  industrie,  realizarea  de  audit-uri
energetice, campanii de conștientizarea a importanței utilizării eficiente a energiei în
rândul companiilor;

 Asigurarea  securității  furnizării  energiei,  promovarea  producției  și  distribuției  de
energie din resurse regenerabile: măsuri de creștere a eficienței energetice a rețelelor,
dezvoltarea sistemelor ”smart grid”, sprijinirea investițiilor în producerea de energie
verde, asigurarea securității comerțului transfrontalier de energie.

5. Obiectivul  tematic  5:  Promovarea  adaptării  la  schimbările  climatice,  prevenirea  și
managementul riscurilor – prin următoarele priorități:

 Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor legate de managementul riscurilor naturale
și adaptarea la schimbările climatice (de protecție împotriva inundațiilor, deșertificării,
eroziunii, incendiilor de pădure);

 Combaterea secetei prin măsuri non-structurale care să combată efectele schimbărilor
climatice,  prin  reabilitarea  sistemelor  de  irigații  și  amenajări  de  acumulări  de  apă
(prevenirea degradării  solurilor și a reducerii fertilității,  prin sisteme agro-forestiere,
împăduriri,  construcția  de  sere,  etc;  adaptarea  la  schimbările  climatice,  la  boli  și
dăunători, menținerea diversității genetice, prin sprijinirea varietăților de culturi și a
calității semințelor; îmbunătățirea utilizării apei, prin crearea de zone de stocare a apei
în ferme, perdele forestiere de protecție, etc.; realizarea de rezervoare de apă pentru
utilizarea în perioadele de secetă; crearea unui sistem de monitorizare și avertizare
timpurie  a  secetei;  identificarea  și  evaluarea  impactului  secetei;  reabilitarea
infrastructurii și adoptarea de bune practici în domeniul combaterii efectelor negative
ale hazardelor naturale – aridizare, eroziune, inundații etc.);
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 Îmbunătățirea  sistemului  național  de  management  al  dezastrelor:  îmbunătățirea
capacității  serviciilor  de  urgență  de  a  furniza  servicii  de  calitate  și  în  timp  util
populației,  inclusiv  prin  înlocuirea  mijloacelor  și  echipamentelor  de  intervenție;
îmbunătățirea pregătirii cadrelor din serviciile specializate și voluntare de situații de
urgență; promovarea utilizării  sistemelor TIC în domeniul situațiilor de urgență, prin
crearea  de  dispecerate  unice,  flexibile  și  scalabile  de  comandă;  îmbunătățirea
capacității  României  de a răspunde la  dezastrele majore naționale și  internaționale
(cutremure, inundații,  incendii  de pădure), prin construirea de capabilități  regionale
modulare multi-risc de răspuns rapid; îmbunătățirea evaluării și identificării riscurilor și
dezvoltarea planurilor  și  instrumentelor  de management  a riscurilor;  îmbunătățirea
tuturor etapelor ale ciclului managementului dezastrelor (prevenție, pregătire, răspuns
și  recuperare);  întărirea  capacității  tehnice  și  instituționale  a  ESMNS  prin  soluții
colaborative între diferite instituții, de la diferite niveluri teritoriale.

6. Obiectivul tematic 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor –
cu următoarele priorități: 

 Extinderea  și  modernizarea  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată,  prin:  reabilitarea,
extinderea  și  modernizarea  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată,  inclusiv  epurarea
avansată  a  apelor  uzate  pentru  a  înlătura  nutrienții;  conectarea  locuitorilor  la
infrastructura de canalizare și de epurare a apelor uzate existentă, mai ales în mediul
rural; optimizarea sistemului de monitorizare a apelor prin instalarea de echipamente
specifice;  alte  măsuri  necesare  pentru  îmbunătățirea  calității  apelor,  în  linie  cu
Directiva Cadru Apă;

 Dezvoltarea  sistemelor  de  management  a  deșeurilor,  prin:  consolidarea  sistemelor
existente și întărirea capacității administrative a beneficiarilor; sprijinirea tranziției la
sisteme  și  investiții  cu  emisii  reduse  de  carbon,  promovând  eficiența  energetică;
reducerea consumului de resurse naturale prin creșterea cantității de deșeuri reciclate
și promovarea unei utilizări eficiente a resurselor; promovarea utilizării deșeurilor ca
materii prime și co-produse secundare;

 Protejarea  și  conservarea  biodiversității,  prin:  implementarea  planurilor  de
management  a  zonelor  protejate  deja  elaborate;  dezvoltarea  și  implementarea
planurilor de management pentru noi zone protejate; conceperea și implementarea de
măsuri de protejare și conservare a speciilor de interes comunitar; creșterea gradului
de  conștientizare  și  informare  cu  privire  la  importanța  dezvoltării  durabile  și  a
protejării biodiversității; maparea și evaluarea distribuției habitatelor naționale pentru
speciile  sălbatice ce trebuie conservate și  dezvoltarea de planuri  naționale în acest
sens;

 Implementarea sistemului național de monitorizare pentru Directiva Habitate și Păsări;
analiza coerenței zonelor protejate și a coridoarelor ecologice;

 Investiții de infrastructură verde complementare: crearea de poduri verzi și ecoducte
care reconecteze zonele naturale care au fost artificial separate; coridoare și elemente
care să lege zonele protejate în rețea; reabilitarea zonelor naturale degradate pentru a
crea noi spații pentru plante, animale, spații de agrement, zone de protecție împotriva
dezastrelor; extinderea suprafețelor împădurite; sprijinirea managementului durabil al
fondului  forestier  privat  prin  oferirea  de  compensații  financiare;  monitorizarea
resurselor  forestiere;  elaborarea  cadastrului  național  forestier;  restaurarea  și
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conservarea biodiversității  zonelor  costiere  și  insulare,  pentru activități  durabile  de
pescuit și acvacultură; dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului Național de Evaluare a
Calității  Aerului;  optimizarea  și  dezvoltarea  Rețelei  Naționale  de  Supraveghere  a
Radioactivității;  reabilitarea  siturilor  poluate,  inclusiv  decontaminarea  și
reintroducerea acestora în circuitul socio-economic.

7. Obiectivul tematic 7: Promovarea transportului sustenabil  și înlăturarea blocajelor din
rețelele majore de transport – cu următoarele priorități: 

 Modernizarea și dezvoltarea rețelei TEN-T centrală, pentru toate tipurile de transport
(rutier,  feroviar,  fluvial  și  aerian)  –  în  conformitate  cu prevederile  Master  Planului
General de Transport al României;

 Îmbunătățirea conectivității și mobilității regionale, prin: reabilitarea și modernizarea
rețelei de cale ferată, inclusiv a stațiilor din nodurile importante și a materialului rulant
pentru  transportul  de  călători;  reabilitarea  și  modernizarea  rețelei  de  drumuri
naționale, inclusiv a drumurilor de centură,  variantelor de ocolire și  a legăturilor la
rețeaua TEN-T centrală și globală; reabilitarea și modernizarea drumurilor județene și a
străzilor  urbane  care  asigură  legături  secundare  și  terțiare  la  rețeaua  TEN-T;
reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local, în special a celor care asigură
legătura la drumurile naționale și județene; reabilitarea și modernizarea cheiurilor și a
porturilor,  inclusiv  a  celor maritime,  și  a infrastructurii  de transport  fluvial  interne;
dezvoltarea de terminale intermodale de transport în zone cu potențial de dezvoltare
regională;

 Creșterea  securității  și  siguranței  în  transporturi,  prin:  modernizarea  sistemelor  și
echipamentelor  de  intervenție  pentru  siguranța  circulației  rutiere  și  deblocarea
traficului,  în  perioade  cu  căderi  masive  de  zăpadă  sau  cu  alte  calamități;
implementarea sistemelor moderne de monitorizare a traficului pentru toate tipurile
de transport.

8. Obiectivul tematic 8: Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă – cu
următoarele priorități:

 Sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, nu
urmează  programe  educative  sau  de  formare  profesională,  prin:  asigurarea  unei
tranziții  facile  de la  educație la  piața muncii,  prin programe de ucenicie și  practică
pentru  absolvenții  învățământului  terțiar;  stimularea  auto-ocupării  și  a
antreprenoriatului în rândul tinerilor;  scheme care să sprijine integrarea tinerilor pe
piața muncii sau în programe educaționale și formare profesională pentru minim 4 luni
de  la  finalizarea  studiilor;  furnizarea  de  consiliere  specializată,  orientare,  pregătire
vocațională  tinerilor  fără  un  loc  de  muncă  și  care  nu  mai  studiază,  inclusiv  prin
recunoașterea competențelor non-formale și informale, dezvoltarea competențelor de
bază ale acestora (de ex. utilizarea TIC) pentru a crește productivitatea muncii mai ales
în  sectoarele  înalt  competitive  și  cu  potențial  de  creștere;  sprijinirea  mobilității
tinerilor și promovarea accesului lor la locuri de muncă, stagii de practică și ucenicie,
disponibile  în  alte  zone ale  țării  sau în  alte  țări  (prin  sistemul  EURES);  oferirea  de
stimulente financiare pentru angajatorii care recrutează tineri absolvenți; promovarea
calificării  la  locul  de muncă a tinerilor cu un nivel  scăzut de studii;  promovarea de
pregătire vocațională care să elimine decalajele dintre calificările obținute și nevoile
angajatorilor;  sprijinirea  creării  și  dezvoltării  de  microîntreprinderi  de  către  tinerii
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antreprenori;

 Asigurarea accesului șomerilor și persoanelor inactive la locuri de muncă, inclusiv prin
măsuri locale de ocupare și sprijinirea mobilității forței de muncă: oferirea de măsuri
active și preventive, timpurii și echitabile, pentru piața muncii, cu precădere grupurile
vulnerabile și persoanele în vârstă, prin combinarea sprijinului personalizat, a accesului
la  formare  profesională  continuă  și  dezvoltarea  de  noi  competențe;  anticiparea
nevoilor  de formare și  furnizarea de servicii  de consiliere,  de  formare profesională
continuă și suport individual, în special pentru oportunități de ocupare pe termen lung
generate de modificări structurale ale economiei, în sectoare înalt competitive și cu
emisii  scăzute  de  carbon;  oferirea  de  stimulente  adecvate  pentru  încurajarea
antreprenoriatului și creării de noi locuri de muncă, în special în sectoare emergente
(TIC, sănătate, energie verde); promovarea de noi oportunități de ocupare în mediul
rural, prin sprijinirea creării de noi întreprinderi și locuri de muncă în activități non-
agricole, programe de reconversie profesională; furnizarea de programe integrate care
să stimuleze mobilitatea ocupațională și geografică a persoanelor inactive din mediul
rural.

9. Obiectivul  tematic  9:  Promovarea  incluziunii  sociale  și  combaterea  sărăciei  –  prin
următoarele priorități:

 Dezvoltarea sistemului de asistență socială, prin: dezvoltarea unui sistem de asistență
socială echitabil, durabil, accesibil și de calitate, oferirea de beneficii și servicii sociale
pentru toate grupurile vulnerabile, inclusiv servicii preventive, integrate, inovative de
combatere a sărăciei și  de promovare a incluziunii  sociale; sprijinirea implementării
sistemelor  de  asistență  de  tip  e-social  (SAFIR)  la  nivelul  autorităților  locale  și
conectarea sa la alte baze de date majore, pentru a reduce riscul de fraudă, eroare sau
corupție din sistem; creșterea capacității administrative de colectare, analiză a datelor,
prognoză, planificare strategică, monitorizare și evaluare, de elaborare a planurilor de
acțiune,  de  elaborare  a  strategiilor  și  politicilor  în  domeniul  asistenței  sociale  și
incluziunii sociale, inclusiv prin soluții TIC; îmbunătățirea competențelor personalului
din  domeniul  serviciilor  sociale;  dezvoltarea  unei  culturi  proactive,  bazată  pe
voluntariat și participare activă a publicului larg și a beneficiarilor de servicii sociale, în
vederea  promovării  unei  abordări  de  tip  parteneriat  în  combaterea  sărăciei  și
excluziunii;  dezvoltarea infrastructurii  pentru servicii  sociale (centre de zi,  unități  de
îngrijire la domiciliu, centre de tip rezidențial, locuințe sociale); dezvoltarea serviciilor
sociale la nivel local;

 Integrarea persoanelor, grupurilor și comunităților vulnerabile, inclusiv a persoanelor
de  etnie  romă,  prin:  sprijinirea  dezvoltării  comunităților  dezavantajate  din  mediul
urban și rural (lipsite de resurse economice, cu un nivel scăzut de educație și ocupare,
lipsite  de  infrastructură,  inclusiv  de  utilități  publice);  îmbunătățirea  calității  și
durabilității  serviciilor sociale; implementarea de măsuri  integrate pentru reducerea
ratei sărăciei și a riscului de excluziune socială și asigurarea resurselor și oportunităților
necesare pentru creșterea participării grupurilor vulnerabile la viața economică, socială
și culturală, inclusiv la procesul decizional, prin investiții sisteme de servicii integrate
(ocupare, locuire, sănătate, educație, servicii sociale de interes general); îmbunătățirea
accesului la servicii sociale, în special la servicii de ocupare, sociale, educaționale, de
locuire și de sănătate; implementarea de măsuri pentru combaterea stereotipurilor și a
discriminării;
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 Sprijinirea  economiei  și  a  întreprinderilor  sociale,  prin:  dezvoltarea  sectoarele
economiei  și  antreprenoriatului  social  pentru  a  facilita  accesul  și  participarea
grupurilor  vulnerabile  la  piața  muncii;  sprijinirea  activităților  economiei  sociale  și  a
sustenabilității întreprinderilor sociale; sprijinirea programelor de formare în vederea
promovării antreprenoriatului social, încurajarea transferului de bune practici, metode
și  know-how  în  domeniul  economiei  sociale;  sprijinirea  responsabilității  sociale  a
întreprinderilor și dezvoltarea de servicii dedicate în cadrul acestora (centre de zi și
grădinițe pentru copii angajaților, centre de îngrijire pentru vârstnici);

 Promovarea  și  sprijinirea  reformei  sistemului  național  de  sănătate,  prin:  sprijinirea
sistemelor de sănătate publică și asistență medicală, cu focalizarea pe programe de
prevenție,  integrarea  serviciilor  medicale  și  sociale  la  nivel  comunitar,  promovarea
asistenței medicale în ambulatoriu în detrimentul spitalizării, dezvoltarea sistemelor de
telemedicină  în  vederea  creșterii  accesului  la  servicii  medicale  în  zonele  izolate;
creșterea accesului persoanelor asigurate și neasigurate la servicii de urgență de înaltă
calitate, prin dezvoltarea de unități sanitare la nivel de comunitate, primare, în zonele
izolate,  respectiv  de  centre  integrate  și  spitale  regionale  de  urgență;  asigurarea
infrastructurii de sănătate publică; accesul la noi metode de diagnostic și tratament.

10. Obiectivul  tematic  10: Investiții  în educație,  competențe și  învățarea pe tot parcursul
vieții – cu următoarele priorități: 

 Promovarea  accesului  egal  la  servicii  de  educație  de  bună  calitate  (învățământ
preșcolar,  primar și  secundar)  și  reducerea ratei  de părăsire timpurie a școlii,  prin:
sprijin  pentru  elaborarea  și  implementarea  politicilor  și  practicilor  incluzive  în
învățământul  preuniversitar;  măsuri  de prevenire,  intervenție timpurie și  măsuri  de
remediere a abandonului școlar; acces la sisteme alternative de educație – de tip ”a
doua șansă”, în special în mediul rural și în comunitățile de romi; creșterea participării,
accesibilității și calității în învățământul preșcolar, cu accent pe grupa de vârstă 0-3 ani;
sprijinirea programelor, acțiunilor și măsurilor de cuprindere a copiilor și tinerilor cu
nevoi speciale în sistemul de educație, vocațional și de formare profesională continuă;
integrarea pe piața muncii a tinerilor cu dizabilități, inclusiv prin crearea de ateliere
protejate;  creșterea  atractivității  sistemelor  educațional  și  vocațional,  inclusiv  prin
campanii  de  informare,  asistență și  consiliere,  competiții  vocaționale,  familiarizarea
tinerilor cuprinși în sistemele educaționale obligatorii  cu viitoarele locuri de muncă,
calificări și oportunități de carieră, cu precădere în mediul rural și în comunitățile de
romi;  promovarea sistemelor  de asigurare  a calității  în  educație  și  în  învățământul
vocațional,  în  conformitate  cu  Cadrul  European  de  Referință  pentru  Asigurarea
Calității; dezvoltarea și implementarea politicilor bazate pe evidențe, în scopul creșterii
accesului, participării și calității serviciilor de educație și a reducerii abandonului școlar,
mai  ales  în  mediul  rural  și  în  comunitățile  de  romi;  îmbunătățirea  competențelor
profesorilor,  formatorilor,  managerilor  și  personalului  din  educație,  utilizarea
sistemelor de asigurare a calității  și  de monitorizare,  formarea inițială și  continuă a
acestora;  dezvoltarea  conținutului  educațional,  inclusiv  pentru  îmbunătățirea
competențelor  TIC,  promovarea  creativității  și  combaterea  stereotipurilor;
îmbunătățirea calității, eficienței și accesibilității educației terțiare, în vederea creșterii
numărului  de  absolvenți  de  învățământ  superior,  prin  sprijinirea  studenților  care
provin din grupuri vulnerabile (de ex. din mediul rural), a studenților non-tradiționali
(studenți adulți),  flexibilizarea accesului la învățământului terțiar prin recunoașterea
parțială  a  competențelor/creditelor  pentru  absolvenții  cu  diplomă  de  liceu,
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îmbunătățirea guvernanței și managementului instituțiilor de învățământ universitar,
pentru  a  crește  calitatea  metodelor  didactice,  utilizarea  tehnologiilor  inovative  în
educație,  valorificarea  oportunităților  pentru  îmbunătățirea  competențelor  cadrelor
didactice; sprijinirea internaționalizării educației superioare, prin cercetare avansată și
mobilitate;  sprijinirea  relevanței  studiilor  superioare  pentru  piața  muncii,  prin
dezvoltarea creativității, a competențelor antreprenoriale și focalizarea pe rezolvarea
problemelor; dezvoltarea și întărirea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ
superior, cele de cercetare și mediul de afaceri;

 Încurajarea și creșterea participării la formarea profesională continuă, îmbunătățirea
competențelor forței de muncă și a relevanței formării pentru nevoile pieței forței de
muncă,  prin:  implementarea  strategiilor  pentru  formare  profesională  continuă,  în
colaborare cu partenerii sociali, prin acțiuni, activități și programe multiple și flexibile;
implementarea instrumentelor pentru promovarea accesibilității și calității educației și
formării,  dezvoltarea  competențelor  de  bază  și  transversale  la  toate  nivelurile
educaționale, crearea de legături flexibile între sistemul de educație, cel de formare
profesională continuă și  piața muncii;  adaptarea formării  și  educației vocaționale la
cerințele pieței muncii, prin anticiparea nevoilor de piața forței de muncă și asigurarea
corelării  cererii  cu  oferta,  inclusiv  prin  calificarea  la  locul  de  muncă,  scheme  de
ucenicie, practică și mobilitate, care să asigure o tranziție facilă de la școală la locul de
muncă; întărirea capacității învățământului tehnic și vocațional de a furniza programe
educaționale și de formare adaptate la nevoile angajatorilor, în special în domenii cu
potențial de creștere; promovarea parteneriatelor și rețelelor dintre partenerii sociali,
companii și furnizori de formare; sprijinirea învățării de-a lungul vieții, prin dezvoltarea
și  implementarea de programe de formare non-formale;  dezvoltarea sistemelor  de
educație  a adulților,  în  corelare  cu standarde ocupaționale  de calitate;  dezvoltarea
competențelor adulților, inclusiv a migranților și a vârstnicilor;

 Creșterea accesului la servicii  de educație de calitate prin dezvoltarea infrastructurii
educaționale și  de formare profesională continuă, inclusiv a așezămintelor culturale
implicate în acest sistem, prin: dezvoltarea infrastructurii de învățământ preșcolar și de
îngrijire  a  copiilor  (creșe);  creșterea accesului  la  educație  și  formare  a  copiilor  din
zonele dezavantajate, prin construirea de campusuri școlare și facilități de transport
școlar; modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și resurselor educaționale (resurse
TIC, laboratoare, ateliere, ferme pentru practică, etc.), accesibile pentru toți; crearea,
managementul  și  dezvoltarea  unei  platforme  naționale  de  e-learning  și  a  unei
biblioteci virtuale naționale.

11. Obiectivul  tematic  11:  Creșterea  capacității  instituționale  și  o  administrație  publică
eficientă – cu următoarele priorități: 

 Creșterea capacității  administrative și  a eficienței administrației și serviciilor publice
pentru  a  implementa  reforme,  a  asigura  o  mai  bună  reglementare,  protejarea
economiei  împotriva  atacurilor  criminale,  prevenirea  penetrării  unor  elemente
criminale, întărirea securității cibernetice și pentru a asigura o mai bună guvernanță la
toate  nivelurile,  prin:  reforma  politicilor  publice,  o  mai  bună  reglementare  și
guvernare; întărirea capacității ministerelor de a pregăti studii de impact, de a corela
documentele de politici publice și legislația complexă, introducerea unei metodologii
de cuantificare și  reducere a costurilor administrative;  legarea politicilor publice de
resurse bugetare pentru o mai bună implementare a cadrului existente de planificare
strategică;  introducerea  unui  instrument  de  planificare  și  prioritizare  a  activității
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guvernului,  în  vederea  creșterii  predictibilității  procesului  decizional;  întărirea
capacității instituționale și a competențelor personalului din administrația centrală de
a coordona și monitoriza politicile guvernamentale;

 Asigurarea  continuității  implementării  planurilor  de  acțiune  pentru  reforma
funcțională  a  administrației  centrale;  sisteme  de  management,  monitorizare  și
evaluare la nivelul instituțiilor și serviciilor publice, pentru a le îmbunătății eficiența,
calitatea  și  a  le  adapta  la  schimbări,  provocări  și  la  nevoile  cetățenilor;  creșterea
transparenței și a accesibilității în administrația publică; dezvoltarea și implementarea
strategiilor și politicilor de resurse umane (competențe manageriale, de implementare,
de dezvoltare de parteneriate, de descentralizare, sisteme de evaluare și remunerare
raționalizate, transparența și independența proceselor de recrutare, etc.); dezvoltarea,
introducerea  și  sprijinirea  utilizării  instrumentelor  de  e-guvernare;  dezvoltarea
sistemului național cadastral;

 Întărirea  capacității  instituționale  și  a  eficienței  administrației  publice  implicate  în
implementarea intervențiilor finanțate din Fondurile Structurale și de Investiții ale U.E.,
prin:  asigurarea  personalului  stabil,  calificat  și  suficient  pentru  coordonarea,
managementul și controlul Fondurilor Structurale și de Investiții în România; întărirea
capacității administrative și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea,
managementul și controlul Fondurilor Structurale și de Investiții, inclusiv prin sistemul
SMIS;  întărirea  capacității  administrative  a  beneficiarilor  de  a  implementa  proiecte
finanțate  din  Fondurile  Structurale  și  de  Investiții;  diseminarea  informațiilor  și
asigurarea comunicării cu privire la instrumentele structurale.

Strategii relevante la nivel regional și județean 

Strategia de Dezvoltare Regională:

1. Obiectiv general:

Derularea  unui  proces  de  creștere  economică  durabilă,  favorabil  creșterii  competitivității

economice  și  incluziunii  sociale,  care  să  conducă la  o  diminuare a  decalajelor  existente  față  de

celelalte regiuni ale României.

2. Priorități tematice și obiective specifice regionale: 

 Îmbunătățirea  capitalului  uman  prin  aplicarea  de  măsuri  orientate  către  creșterea
ocupării, accesului la educație, instruire și sănătate, promovarea incluziunii sociale – cu
următoarele obiective specifice: 

 Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile;

 Îmbunătățirea accesului și a participării la educație și instruire de calitate;

 Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate;

 Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin.

 Dezvoltarea  unei  infrastructuri  moderne  care  să  asigure  creșterea  accesibilității,
conectivității și atractivității Regiunii cu următoarele obiective specifice:
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 Creșterea  accesibilității,  conectivității  și  mobilității  prin  realizarea  de  investiții  în
infrastructura de transport;

 Stimularea atractivității și economiei locale prin creșterea accesului infrastructura TIC de
calitate.

 Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale – cu următoarele obiective
specifice:

 Sprijinirea  competitivității  și  a  inovării  mediului  economic,  promovarea  rezultatelor
obținute;

 Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate;

 Îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate;

 Sprijinirea exporturilor și a competitivității produselor locale la export;

 Sprijinirea dezvoltării urbane;

 Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale;

 Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent.

 Optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului natural – cu obiectivele
specifice:

 Promovarea eficienței energetice;

 Protejarea  mediului  și  a  biodiversității  prin  realizarea  de  investiții  specifice  acquis-ului
comunitar și valorificarea siturilor naturale.

Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Ialomița în orizontul de timp 2014-2020:

 Obiectivul strategic 1: Dezvoltare economică echilibrată:

 Obiectivul specific 1.1: Consolidarea mediului de afaceri județean;

 Obiectivul specific 1.2: Dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale;

 Obiectivul specific 1.3: Creșterea volumului investițiilor străine și autohtone.

 Obiectivul strategic 2: Îmbunătățirea competitivității mediului economic județean:

 Obiectivul specific 2.1.: Creșterea competitivității economice;

 Obiectivul specific 2.2. Susținerea utilizării tehologiei informației;

 Obiectivul strategic 3: Crearea condițiilor necesare dezvoltării economice durabile:

 Obiectivul  specific  3.1.  Asigurarea  infrastructurii  necesare  dezvoltării  economice  a
județului;

 Obiectivul specific 3.2. Creșterea calificării  forței de muncă și  adaptabilității  la cerințele
pieței;
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 Obiectivul specific 3.3. Dezvoltarea capacității administrative a autorităților public locale.

 Obiectivul strategic 4: Îmbunătățirea condițiilor de trai:

 Obiectivul specific 4.1. Dezvoltarea urbană durabilă;

 Obiectivul specific 4.2. Dezvoltarea infrastructurii și creșterea calității serviciilor publice în
mediul rural;

 Obiectivul specific 4.3. Protecția mediului.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii pentru perioada 2014-2020

Strategia  de Specializare  Inteligentă  a Regiunii  în  perioada  2014-2020 are la  bază patru

priorități verticale – sau patru sectoare de specializare inteligentă: sectorul agroalimentar, sectorul

biotehnologii, sectorul confecţii-textile şi sectorul IT&C.

Strategia de specializare inteligentă a Regiunii este gândită să intervină la patru mari niveluri:

 Prioritatea  orizontală  1  –  Dezvoltarea  competenţelor  de  inovare  în  rândul  noilor
generaţii

 Acest nivel  este unul de bază, fundamental, absolut necesar pentru reușita, pe termen
lung,  a  tuturor  celorlalte  măsuri  ale  strategiei.  Aceasta  deoarece  el  adresează  atât
problema mentalităților – cele care creează contextul în care vor fi folosite echipamentele,
clădirile sau serviciile de inovare, cât şi problema competenţelor de inovare, mai ales la
nivelul generațiilor viitoare – cele care vor fi beneficiare ale investițiilor prezente în inovare
și responsabile pentru gestionarea acestora în viitor.

 Prioritatea orizontală 2 – Sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiune.

 Nu este de ajuns să pregătim, la nivel înalt, tineri cu competențe de inovare deosebite – ei
trebuie și încurajaţi să demareze noi afaceri, capabile să valorifice rezultatele cercetărilor
din domeniile prioritare. De asemenea, firmele inovatoare existente trebuie sprijinite şi
stimulate, pentru a deveni vectori ai dezvoltării sectoarelor de specializare inteligentă. 

 Prioritatea orizontală 3 – Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare existente şi emergente,
ca suportpentru dezvoltarea sistemului regional de inovare

 Pentru a nu rămâne un rezultat  întâmplător  al  unei  conjucturi  fericite (de tipul  „omul
sfințește locul”)  inovarea trebuie sprijinită  de o manieră  sistemică.  Din acest  punct de
vedere, în Regiune se consideră că soluția optimă de acțiune este prin intermediul creării,
consolidării  și  sprijinirii  rețelelor  de  afaceri  și  a  clusterelor  de  a  demara  activități  de
cercetare-dezvoltare-inovare.

67



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

12 Obiective strategice, obiective operaţionale, măsuri

12.1 Obiectivul strategic 1 Dezvoltare urbană durabilă integrată a Comunei Sudiți

Obiectivul operațional 1.1.: Îmbunătățirea mediului urban a comunei

Măsuri:

 Reabilitarea infrastructurii publice urbane (străzi, parcuri, zone pietonale etc.);

 Dezvoltarea antreprenoriatului local;

 Sprijin pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate social.

Obiectivul operațional 1.2: Îmbunătățirea mobilității urbane

Măsuri:

 Implementarea strategiilor de transport public urban.

12.2 Obiectivul strategic 2. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public 
și rezidențial

Obiectivul operațional 2.1.: Creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial

Măsuri:

 Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a sistemelor de
alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, prin folosirea
panourilor solare sau a altor elemente inovative.

Obiectivul operațional 2.2.: Creșterea eficienței energetice în sectorul public

Măsuri:

 Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi/sau a sistemelor de
alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere, prin folosirea
panourilor solare sau a altor elemente inovative;

 Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public.

12.3 Obiectivul strategic 3. Dezvoltarea infrastructurii locale din comuna Sudiți

Obiectivul  operațional  3.1:  Reabilitarea/modernizarea/extinderea  infrastructurii

educaționale și creșterea calității actului educațional

Măsuri:
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 Reabilitarea/modernizarea/extinderea  infrastructurii  educaționale,  inclusiv  dotarea  cu
echipamente specific;

 Reabilitarea/modernizarea centrelor de formare profesională continuă, inclusiv dotarea cu
echipamente specific;

 Promovarea  unor  programe  de  formare  profesională  specializată  în  vederea  creșterii
calității actului educațional.

Obiectivul operațional 3.2.: Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate

și creșterea calității serviciilor medicale 

Măsuri:

 M.  3.2.1.  Reabilitarea/modernizarea/extinderea  ambulatoriilor,  inclusiv  dotarea  cu
echipamente specifice 

 M. 3.2.2. Reabilitarea/modernizarea spitalelor, inclusiv dotarea cu echipamente specifice 

 M.  3.2.3.  Promovarea  unor  programe  de  formare  profesională  specializată  în  vederea
creșterii  calității  serviciilor  medicale  (servicii  medicale  de  prevenire  a  unor  boli,  dar  și
servicii medicale care presupun utilizarea corectă a noilor echipamente medicale cu care
sunt dotate) 

Obiectivul operațional 3.3: Reabilitarea/modernizarea infrastructurii  sociale și  promovarea

unor programe de prevenție (consiliere/mediere) în domeniul serviciilor sociale

Măsuri:

 Reabilitarea/modernizarea  infrastructurii  de  servicii  sociale,  inclusiv  dotarea  cu
echipamente specific;

 Derularea de programe (consiliere/mediere) în vederea prevenirii existenţei unor situaţii
de abuz sau neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie.

12.4 Obiectivul strategic 4. Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării 
incluziunii sociale și reducerii gradului de sărăcie în comuna Sudiți 

Obiectivul operațional 4.1.: sprijin pentru regenerarea economică a zonelor urbane aflate în

declin și pentru incluziunea socială a comunităților defavorizate, inclusiv a comunității rome 

Măsuri:

 Îmbunătățirea condițiilor de locuire (reabilitare/modernizare locuințe sociale);

 Investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale;

 Stimularea ocupării, prin intermediul AES (activități economie socială);

69



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

 Activități  (informare/consiliere/mediere  etc.)  de dezvoltare  comunitară integrată,  în
vederea creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității.

12.5 Obiectivul strategic 5. Îmbunătățirea mediului economic din comuna Sudiți

Obiectivul operațional 5.1.: Dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării

Măsuri:

 Înființarea de structure de sprijinire a afacerilor și inovării 

 Sprijin  pentru  dezvoltarea  activității  economice  în  cadrul  infrastructurii  specifice
inovării și cercetării și adoptarea de noi tehnologii.

Obiectivul operațional 5.2: Creșterea competitivității IMM-urilor

Măsuri: 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a
ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi;

12.6 Obiectivul strategic 6. Dezvoltarea durabilă a turismului în comuna Sudiți

Obiectivul operațional 6.1: valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potențial turistic

Măsuri:

 Restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural.

Obiectivul  operațional  6.2.:  Crearea/modernizarea  infrastructurii  specifice  de  turism  în

vederea creșterii atractivității și competitivității municipiului ca destinație turistică 

Măsuri:

 Dezvoltarea economică locală prin  valorificarea specificului  turistic  local  (vânătoare,
pescuit, etc.);

 Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic.

12.7 Obiectivul strategic 7. Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și
local 

Obiectivul operațional 7.1: Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate

Măsuri:

 Curățarea/decontaminarea suprafețelor industriale poluate și abandonate.
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Obiectivul operațional 7.2: Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și canalizare la nivel local

Măsuri:

 Reabilitarea/extinderea rețelelor de apă și de canalizare.

Obiectivul operațional 7.3: Creșterea capacității de intervenție în situații de urgență

Măsuri:

 Măsuri de prevenire a situațiilor de urgență (construire diguri, înființarea de perdele
forestiere de protecție etc.).

12.8 Obiectivul strategic 8: Asigurarea bunei guvernanţe la nivel local

Obiectivul  operațional  8.1.  Apropierea  administraţiei  publice  de  cetăţeni  (dezvoltarea

capacităţii  instituţionale,  acces  îmbunătăţit  al  locuitorilor  la  informaţiile  de  interes  public  şi

dezvoltarea cooperării) 

Măsuri: 

 Apropierea  administraţiei  publice  de cetăţeni  (dezvoltarea  capacităţii  instituţionale,
acces  îmbunătăţit  al  locuitorilor  la  informaţiile  de  interes  public  şi  dezvoltarea
cooperării).

13 Portofoliul de proiecte strategice

13.1 Proiect strategic 1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale

Titlul proiectului: Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale;

Scopul proiectului: Creșterea mobilității mărfurilor și persoanelor;

Obiective specifice: Creșterea vitezei de deplasare și reducerea nivelului de poluare;

Probleme  abordate:  Congestionarea  traficului  în  zona  centrală  a  comunei  și  gradul

redus de modernizare al rețelei stradale;

Activități principale: Împietruri, asfaltări, șanțuri, podețe la drumuri laterale, accese la

proprietăți (intrări în curți), semnalizare rutieră, supraveghere video;

Bugetul estimativ: 3.800.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: FEADR sau POR 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.
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13.2 Proiect strategic 2 - Rețeaua de canalizare

Titlul proiectului:; Rețeaua de canalizare;

Scopul  proiectului:  Creșterea  calității  vieții  locuitorilor  comunei,  prin  îmbunătățirea

infrastructurii de apă și apă uzată din comuna Sudiți;

Obiective specifice:

o Creșterea ponderii locuințelor branșate la rețeaua de canalizare la 100%;

o Reducerea poluării apelor, prin tratarea superioară a apelor uzate;

o Creșterea calității serviciilor furnizate consumatorilor.

Probleme abordate:

o Rețelele tehnico-edilitare din localitate acoperă doar parțial trama stradală;

o Calitatea serviciilor furnizate consumatorilor este nesatisfăcătoare;

Activități principale: reabiltare rețea de canalizare existentă și extindere rețea;

Bugetul estimativ: 2.900.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POS MEDIU 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.

13.3 Proiect strategic 3 – Management al deșeurilor

Titlul proiectului:; Management al deșeurilor;

Scopul  proiectului:  Creșterea  calității  vieții  locuitorilor  comunei,  prin  colectarea  și

evacuarea deșeurilor din comuna Sudiți;

Obiective specifice:

o Reducerea poluării mediului;

o Reducerea poluării apelor;

o Creșterea calității serviciilor furnizate beneficiarilor de servicii.

Probleme abordate:
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o Colectarea individuală a deșeurilor este nesatisfăcătoare, cu atât mai mult cu

cât aceasta se face neselectiv;

o Calitatea serviciilor furnizate consumatorilor este nesatisfăcătoare.

Activități principale: contractarea prin delegare de servicii de salubrizare;

Bugetul estimativ: 600.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POS MEDIU 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.

13.4 Proiect strategic 4 – Sănătate

Titlul proiectului:; Asigurarea serviciilor de sănătate;

Scopul  proiectului:  Creșterea  calității  vieții  locuitorilor  comunei,  prin  asigurarea

serviciilor medicale;

Obiective specifice:

o Creșterea calității serviciilor medicale furnizate beneficiarilor de servicii.

Probleme abordate:

o Reabilitarea dispensarului uman;

o Asigurarea de personal medical calificat;

o Dotarea cu aparatură și echipamente performante.

Activități principale: lucrări de construcții, dotări și contractare personal;

Bugetul estimativ: 400.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local;

13.5 Proiect strategic 5 – Iluminat stradal

Titlul proiectului:; Modernizarea şi eficientizarea ilumunatului public;

Scopul  proiectului:  Creșterea  calității  vieții  locuitorilor  comunei,  prin  asigurarea

iluminatului public;
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Obiective specifice:

o Reducerea consumului de energie,

o Creșterea eficienței energetice;

Probleme abordate:

o Sistemul  de iluminat  public  din  localitate  nu acoperă  toată  localitatea și  nu

dispune de corpuri de iluminat eficiente energetic;.

Activități principale: Extinderea rețelei de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat

existente cu becuri de tip LED, becuri eficiente energetic, alte tipuri etc;

Bugetul estimativ: 380.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.

13.6 Proiect strategic 6 – Socio - Cultural

Titlul proiectului:; Moderizarea socio-culturală a Comunei Sudiți;

Scopul proiectului:  Creșterea calității  vieții  locuitorilor comunei,  prin asigurarea unui

climat socio-cultural pozitiv;

Obiective specifice:

o Reducerea tensiunilor inter familiale;

o Creșterea relațiilor inter comunitare.

Probleme abordate:

o Sistemul de divertisment sau entertainment.

Activități  principale:  Reabilitarea  și  modernizarea  căminului  cultural  existent  în

conformitate cu cerințele actuale, inclusiv dotări corespunzătoare;

Bugetul estimativ: 680.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.
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13.7 Proiect strategic 7 – Parc fotovoltaic

Titlul proiectului: Înființare parc fotovoltaic Comuna Sudiți

Scopul  proiectului:  Creșterea  calității  vieții  locuitorilor  comunei,  prin  asigurarea  de

energie neconvențională, independentă de alte surse;

Obiective specifice:

o Reducerea cheltuielilor de întreținere;

Probleme abordate:

o Construirea unui parc populat cu panouri fotovoltaive, care va cuprinde:

Activități principale: 

o Obținere și amenajare teren . 8-10 hectare;

o Procurare și montare panouri fotovoltaice;

o Împrejmuire parc 1500 ml;

o Conectare rețea națională distribuție electrică.

Bugetul estimativ: 8.000.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.

13.8 Proiect strategic 8 – Marketing Agro-Food center

Titlul proiectului: Înființare parc Marketing Agro-Food  Comuna Sudiți

Scopul proiectului: Creșterea calității vieții locuitorilor comunei, prin asigurarea pieței

de desfacere a produselor;

Obiective specifice:

o Organizarea vânzării produselor proprii;

Probleme abordate:

o Construirea unui parc agro-alimentar, care va cuprinde:
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 Hale acoperite de min.600mp;

 Platforme betonate de min.3600.

Activități principale: 

o Obținere și amenajare teren;

o Procurare și montare hale;

o Împrejmuire parc 1200 ml;

o Conectare rețea națională distribuție electrică.

Bugetul estimativ: 3.800.000 lei, la care se adaugă TVA;

Surse de finanțare: POR 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul local.

14 Planul de acţiune

Pentru îmbunătăţirea procesului de planificare la nivel local, propunem următorul plan de

acţiune, structurat pe trei intervale de timp: 

14.1 Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2014-2015)

Acţiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a

Comunei Sudiți 2014-2020 în cadrul Consiliului Local, prin

adoptarea de hotărâri în acest sens 

Comuna Sudiți 

Susţinerea  şi  finalizarea  proiectelor  aflate  în

implementare în actuala perioadă de programare 

Beneficiarii  proiectelor  aflate  în

derulare 

Identificarea  investițiilor  prioritare și  a  partenerilor

publici  şi  privaţi  pentru  dezvoltarea  şi  implementarea

acestora 

Comuna Sudiți 

Beneficiarii proiectelor prioritare 

Identificarea,  analizarea  şi  selectarea  surselor  de

finanţare  pentru proiectele  propuse spre  implementare

Comuna Sudiți 
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în  următoarea  perioadă  de  programare  (parteneriate

public-privat,  credite,  alte  resurse  financiare  externe,

finanţări din fonduri europene, fonduri de la bugetele de

stat şi local etc.) 

Beneficiarii  proiectelor propuse a fi

realizate 

Elaborarea  documentaţiilor  tehnico-economice

aferente proiectelor propuse a fi realizate în următoarea

perioadă  de  programare  (identificare  terenuri/clădiri,

pregătire  documente  care  să  ateste  regimul  juridic  al

terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate, studii de

impact, planuri de afaceri, documentaţii urbanistice etc.) 

Comuna Sudiți 

Alte  categorii  de  beneficiari  din

localitate 

Firme de consultanţă 

Parteneri  din  alte  judeţe  din

România sau din alte ţări

Promovarea  oraşului  ca  destinaţie  turistică  şi  de

afaceri,  în  vederea  atragerii  de  investiţii  şi  a  creşterii

gradului  de  ocupare  a  infrastructurilor  turistice  şi  de

sprijinire a afacerilor existente sau în curs de realizare 

Comuna Sudiți 

Camera de Comerţ şi Industrie 

Asociaţii patronale 

Administratorii  structurilor  turistice

şi de sprijinire a afacerilor 

Realizarea de acorduri de parteneriate între Comuna

Sudiți  şi  actorii  relevanţi  de  la  nivel  local,  judeţean  şi

naţional pentru realizarea proiectelor din portofoliul  de

proiecte prioritare 

Comuna Sudiți 

Consiliul Judeţean 

Mediul de afaceri 

Alţi actori relevanţi 

Identificarea  şi  informarea  potenţialilor  beneficiari

publici  si  privati  asupra  surselor  de  finanţare

complementare  existente  pentru  creşterea  gradului  de

absorbţie al fondurilor europene 

Comuna Sudiți 

Autorităţi de Management

 Organisme Intermediare 
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Instituţia Prefectului Ialomița 

Planificarea multianuală a bugetului având în vedere

resursele  necesare  pentru  implementarea  proiectelor

prioritare  şi  stabilirea  graficului  de  derulare,

implementare  a  strategiei  (includerea  în  bugetul

multianual  a  investiţiilor  propuse  ca  fiind  prioritare  în

vederea pregătirii lor)

Comuna Sudiți 

Pregătirea  cadrului  instituţional  şi  a  resurselor

umane  pentru  implementarea  cu  succes  a  proiectelor

prioritare 

Comuna Sudiți 

Alte  categorii  de  beneficiari  de  la

nivel local 

14.2 Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2014-2017)

Acţiuni Responsabili 

Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au

fost  finalizate  (acţiunile  noi  şi  diferite  faţă  de  cele

anterioare) 

Aceiaşi  responsabili  ca  şi  pe

termen scurt 

Realizarea  de  parteneriate  public  private  pentru

dezvoltarea proiectelor majore de la nivel local 

Comuna Sudiți 

Mediul de afaceri 

Facilitarea  implementării  proiectelor  prioritare

(concesionare  terenuri,  facilitare  construcţii,  facilităţi

pentru  capacităţi  de  producţie,  reducerea/înlăturarea

barierelor administrative, etc.) 

Comuna Sudiți 

Promovarea  şi  sprijinirea  iniţiativelor  private  în

domeniile  prioritare  şi  complementare  proiectelor

prioritare 

Comuna Sudiți 

Mediul de afaceri 
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14.3 Acţiuni de întreprins pe termen lung (2018-2020)

Acţiuni Responsabili 

Continuarea  activităţilor  pe  termen  mediu

care nu au fost finalizate (acţiunile noi şi diferite

faţă de cele anterioare) 

Aceeaşi responsabili ca şi pe termen mediu 

Revizuirea  strategiei  pe  baza  evaluării  şi

luarea de măsuri corective (dacă este cazul) 

Comuna Sudiți 

Finalizarea  implementării  proiectelor

prioritare 

Beneficiarii proiectelor 

Promovarea rezultatelor  proiectelor  la  nivel

naţional şi internaţional 

Comuna Sudiți împreună cu responsabilii  de

proiecte 

Promovarea  şi  sprijinirea  iniţiativelor  în

domeniile prioritare şi complementare proiectelor

prioritare 

Comuna Sudiți 

Revizuirea  Strategiei  Locale  de  Dezvoltare

Durabilă  a  Comunei  Sudiți  pentru  următoarea

perioadă de programare (2021-2027) 

Comuna Sudiți 

Structurile  parteneriale  formate  la  nivelul

localităţii  pentru  planificare  strategică  (de  ex.

grupuri de lucru sectoriale) 

Ing.Valentin URLAN – SC PENTACONS SRL
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Anexa 1 – Sondaj de opinie

Prezentul  capitol  prezintă  principiile  și  modul  în  care  a  fost  efectuată  sondarea  opiniei  publice
formate din locuitorii comunei Sudiți, din județul Ialomița.

1) Stabilirea scopului cercetării;

Scopul acestei cercetări este de a testa, măsura și de a cuantifica modul de percepţie a populaţiei
faţă de nivelul de dezvoltare a comunei Sudiți şi a orientării viitoare a dezvoltării acesteia.

2)Stabilirea obiectivelor, ipotezelor și variabilelor cercetării;

Detalierea scopului precizează concret acele informații care urmează a fi obținute, pe baza oricărui
obiectiv care se formulează întrebările în chestionar.

Ipotezele sunt presupuneri cu privire la ipotezele cercetării,  ele fiind testate în faza de analiză a
informațiilor care trebuie validate (cel mult, cel putin, aproximativ).

Variabilele cercetării sunt caracteristici care își modifică valoarea, ele fiind definite atât conceptual
(teoretic) cât și operațional (practic).

În proiect nu se trec ipotezele.

3)Stabilirea colectivității cercetate, a unității de observare și a unității de sondaj

Colectivitatea cercetată reprezintă  ansamblul  unităților  care stau la  baza  definirii  eșantionului  și
asupra cărora se vor extinde rezultatele cercetării.

Colectivitatea trebuie definită atât ca structură cât și ca localizare geografică.

Unitatea de observare reprezintă unitatea care face obiectul cercetării putând fi individual, famila
sau organizatia - (unitatea de observare se va trece in proiect).

Unitatea de sondaj este unitatea de la care se recoltează efectiv informațiile, ea fiind reprezentată
de individ (cine răspunde la sondaj, unitatea de decizie) - (unitatea de sondaj se trece in proiect).

Având în vedere cele precizate mai sus, se definesc următoarele:

Colectivitatea – populația majoră a comunei Sudiți;

Unitatea de observare – individual;

Unitatea de sondaj – individ.

4) Stabilirea coordonatelor spațiale, temporale și modale ale cercetării;

Coordonatele  spațiale  vizează  locul  unde  se  va  desfășura  cercetarea  (pe  stradă,  îin  unități
comerciale, la domiciliu, la sediul organizației, târguri, expoziții).

În funcție de loc se stabilește și mărimea chestionarului.
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Coordonatele temporale stabilesc perioada în care se va desfășura culegerea informațiilor precum și
momentul din zi corespunzător realizării acestei activități.

Coordonatele modale vizează 2 aspecte:

 modul de comunicare cu unitatea cercetată, care poate fi direct față-în-față, prin poștă, prin
telefon, prin internet;

 modul de consemnare a răspunsului, prin autoînregistrare, când consemnarea se face de
către subiect, sau prin consemnarea răspunsului de către operatorul de interviu.

5) Elaborarea chestionarului;

Chestionarul trebuie elaborat pe baza obiectivelor stabilite anterior, întrebările conținute de acesta
putând fi împărțite în mai multe categorii.

Criterii de împărțire a întrebărilor:

a) În funcție de forma lor:

- întrebări închise (cu variante de raspuns date);

- întrebări deschise (mai puțin de 10% din totalul întrebărilor din chestionar);

- întrebări mixte (combinate, și variante de răspuns, și variante libere).

b) În funcție de rolul lor în cadrul chestionarului:

- întrebări  introductive (cu rolul  de a sparge gheața și  de a familiariza  subiectul cu scopul
cercetării - întrebări generale);

- întrebări filtru - întrebări care selectează consumatorii ce vor răspunde la o anumită parte a
chestionarului (gen întrebări de calificare, care califică subiectul);

- întrebări  de conținut care asigură cea mai mare parte a informațiilor  în conformitate cu
obiectul cercetării (toate întrebările cu scale);

- întrebări "de ce?" - care solicită motivarea unui răspuns la întrebarea anterioară;

- întrebări  de  control  -  care  urmăresc  verificarea  răspunsului  la  o  întrebare  anterioară
(reformulam o intrebare);

- întrebări de indentificare - care solicită informații de natura socio-demografică cu privire la
unitarea de observare (la individ: vârsta, venit, ocupație, stare civilă; la familie: număr de
membri, vechime, venit, ocupație, grad de instruire, număr de copii; la organizație: mărime,
domeniu,  CA, structura capitalului)  -  (aceste întrebări  se plasează,  în  general,  la  sfârșitul
chestionarului, pentru că sunt intrebări personale, pentru a nu inhiba, pentru a nu induce
răspunsuri eronate) - (se plaseaza la inceput doar cand au rol de filtru)

c) În funcție de natura lor:
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- întrebări  factuale,  care  solicită  informații  de  natură  obiectivă  (vârstă,  venit,  cantitate
consumată ș.a.)

- întrebări de opinie, care conduc la obținerea de informații referitoare la opinia față de un
anumit stimul (produs, marcă, caracteristica unui produs) - (toate intrebările cu scale sunt de
opinie).

Întrebările din chestionar trebuie să fie clare, nu evazive, nu se va influența răspunsul, nu se va folosi
consecutiv aceeași scală (se va evita efectul inerției). Se recomandă combinarea lor, nu se vor folosi
întrebări care pot fi înțelese diferit.

Întrebările  se  recomandă  a  curge  astfel:  întrebări  generale,  filtru,  de  conținut  (majoritatea
informațiilor), întrebări de identificare.

Chestionarul va fi anonim, nu solicităm nume, date personale.

6) Stabilirea mărimii eșantionului și alegerea metodei de eșantionare;

Având în vedere cele menționate mai sus, metoda de eșantionare va fi aleatoare, fixă, cu restricții și
de grup.

Astfel, metoda aleasă este cea a eșantionării de grup.

Această  metodă  presupune  existența  prealabilă  a  unor  grupuri  de  unități  de  observare  deja
construite sau care se pot constitui fără efort din partea cercetătorului.

82



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

Această metodă se folosește atunci când:

- nu există o altă modalitate de structurare a colectivității;

- diviziunile existente sunt semnificative pentru domeniul investigat;

- trebuie construit un eșantion în timp scurt și cu costuri minime.

În stabilirea mărimii eșantionului, am utilizat următoarea formulă:

n= t² * p * (1-p) / e²

unde:

n= mărimea eșantionului;

t= valoarea teoretică a probabilității acceptate (se consideră, de regula, t=1,96 pentru un nivel al
increderii de 95%);

p= procentul în care populația deține caracteristica de eșantionare (se consideră, pentru condițiile
prezentului studiu, p=0,10);

e= eroarea limită de reprezentativitate admisă (se acceptă valori intre 1% si maxim 5%; se consideră,
pentru condițiile prezentului studiu, e=5%).

Atfel, mărimea eșantionului (necorectat) are valoarea:

n = 1,962 x 0,1 x (1 – 0,1) / 0,052 = 138,2976

După  aplicarea  acestei  formule,  eșantionul  obținut  va  trebui  corectat  în  funcție  de  mărimea
populației totale, după cum urmează:

n1= n/ [1+ (n-1)/N]

unde:

n1= mărimea eșantionului corectat;

n= mărimea eșantionului obținut mai sus;

N= populația totală. Conform recensământului  din 2011, populația totală a comunei Sudiți este de
2026 de locuitori.

n1  = 138,2976 / [1 + (138,2976 – 1) / 2026] = 129,52, rotunjit =
130.

Mărimea eșantionului ce va participa la sondajul de opinie este de 130 de persoane.
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7) Ancheta pilot - presupune aplicarea chestionarului  pe 20-40 persoane în vederea
testării lui;

Nu este cazul

8) Culegerea informatiilor;

Se va face individual, de către operator, la domiciliul subiectului.

9) Prelucrarea informațiilor (pregătirea informațiilor pentru analiză);

Se  va  face  pe  baza  sistemului  propriu  al  consultantului,  prin  codificarea  datelor,  etichetarea  și
prelucrarea informațiilor cuprinse în chestionare.

10) Structura  esantionului  obtinut  prin  considerarea  unei  dimensiuni  minime  de
referinta

Structura eșantionului se va obține prin considerarea unei dimensiuni minime de referință, în cazul
de față segmentul de vârstă fiind cel mai relevant (prin vârstă se va înțelege vârsta împlinită).

Se va lua în considerare următoarea structură (are un caracter informative,  fiind admise abateri
minime de + 2%.

Segmentul de vârstă 18 – 40 ani – 32%;

Segmentul de vârstă 41-65 ani – 40%

Segmentul de vârstă 66 de ani și peste – 28%.
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Anexa 2 – Chestionar de sondare a opiniei publice

CHESTIONAR DE SONDARE A OPINIEI PUBLICE

NIVELUL DE TRAI

Cât de multumiti sunteti de felul în care trăiți?

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Dupa părerea dumneavoastră, care este nivelul de trai al oamenilor din comună?

Foarte ridicat, ridicat, destul de scazut, foarte scazut

Comparativ cu alte zone din România, cum credeți că este comuna în care trăiți?

Mai dezvoltată, la fel, mai puțin dezvoltată

Cum credeți că va arăta comuna dumneavoastră peste 5 ani?

Mai dezvoltată, la fel, mai puțin dezvoltată

SERVICIILE LOCALE

Alimentare cu apă, gaz, sistemul de canalizare

De unde folositi apa pentru gospodaria proprie?

Rețeaua de apă curentă, fântâna

Calitatea apei potabile din comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Starea drumurilor care fac legătura cu orașele din zonă

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Starea drumurilor din comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Starea trotuarelor din comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Starea alimentarii cu gaz din comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Starea sistemului de canalizare din comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Transportul public

Transportul public

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Accesul la telefonia fixă şi mobilă

Accesul la telefonia fixa
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mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit

Accesul la telefonia mobile

mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit

Accesul la electricitate

Electricitate

mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit

Curăţenia străzilor şi strângerea gunoiului

Curatenia strazilor

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Strângerea gunoiului

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Iluminatul public

Iluminatul public

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Serviciile medicale şi serviciile de poştă din comună

Serviciile medicale

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Posibilitatea de a cumpara medicamente din comuna

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Serviciile de posta

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Posibilitatea găsirii unui loc de muncă în comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Posibilitatea de a petrece timpul liber în comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Posibilitatea de a valorifica produsele în comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Învăţământul

Calitatea învatamântului în comună

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Felul în care arată școala

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit
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Felul în care arata gradinita

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

Siguranţa cetăţeanului

Siguranta cetateanului

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

VIZIBILITATEA ŞI TRANSPARENŢA ACŢIUNILOR PRIMĂRIEI

Proiecte menționate

Iluminat public, străzi, apă potabilă, primărie, altele

Cât de multumit sunteti de aceste proiecte?

Foarte mulțumit, mulțumit, nici mulțumit nici nemulțumit, nemulțumit, foarte nemulțumit

PRINCIPALELE PROBLEME ALE LOCALITĂŢII

Se va complete ordinea de priorități

Poduri  şi  podeţe,  Extindere reţea de apă,  Cămin cultural,  Drumuri,  Canalizare,  Reţea de

alimentare cu gaze

IMPLICAREA ÎN PROBLEMELE COMUNITĂŢII

Ati participat vreodată la o întâlnire comunală unde să se discute problemele localității?

Da, Nu

INTENŢII DE AFACERI

Ați dori să vă deschideți o afacere în comună?

Da, Nu

Ați dori să lucrați în comună, în alt domeniu decât cel în care lucrați în prezent?

Da, Nu
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Anexa 3 – Interpretarea rezultatelor
Centralizatoare rezultate chestionare

Centralizator nr.1 – Persoane intervievate de sex masculin

Sex MASCULIN  

  18-40 ani 41-65 ani
66 ani-
peste

  25 22 8
1 Cat de multumiti sunteti de felul in care traiti?    
 foarte multumit 3  1
 multumit 13 10 2
 nici multumit nici nemultumiti 1 4  
 nemultumit  7 3
 foarte nemultumit 8 1 2

2
Dupa parerea dumneavoastra, care este ivelul de 
trai al oamenilor din comuna?    

 foarte ridicat    
 ridicat  1 1
 destul de scazut 7 11 3
 foarte scazut 18 10 4

3
Comparativ cu alte zone din Romania cum credeti ca
este comuna in care traiti?    

 mai dezvoltata 3 3  
 la fel 5 6 7
 mai putin dezvoltata 17 13 1

4
Cum credeti ca arata comuna dumneavoastra peste 
5 ani?    

 mai dezvoltata 11 12 5
 la fel 9 5 2
 mai putin dezvoltata 5 5 1
5 De unde folositi apa curenta in gospodarie?    
 reteaua de apa curenta 21 16 6
 fantana 4 6 2
6 Calitatea apei potabile din comuna    
 foarte multumit 3 8 2
 multumit 14 8 4
 nici multumit nici nemultumiti 4 2  
 nemultumit 2 3 1
 foarte nemultumit 2 1 1

7
Starea drumurilor care fac legatura cu orasele din 
zona    

 foarte multumit 4 5 3
 multumit 17 13 4
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit 2 2 1

88



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

 foarte nemultumit  1  
8 Starea drumurilor din comuna    
 foarte multumit    
 multumit 5 5 2
 nici multumit nici nemultumiti 5 3  
 nemultumit 12 11 3
 foarte nemultumit 3 3 3
9 Starea trotuarelor din comuna    
 foarte multumit    
 multumit 2  1
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit 7 5 1
 foarte nemultumit 14 16 6

10 Starea alimentarii cu gaz din comuna    
 foarte multumit    
 multumit 1   
 nici multumit nici nemultumiti 3 3  
 nemultumit 3 2 1
 foarte nemultumit 18 17 7

11 Starea sistemului de canalizare din comuna    
 foarte multumit    
 multumit 1   
 nici multumit nici nemultumiti 4 3  
 nemultumit 5 2 1
 foarte nemultumit 15 17 7

12 Transport public    
 foarte multumit   1
 multumit 8 5 2
 nici multumit nici nemultumiti 2 3  
 nemultumit 6 4 1
 foarte nemultumit 9 10 4

13 Accesul la telefonia fixa    
 multumit 20 19 8
 nici multumit nici nemultumiti 3 3  
 nemultumit 2   

14 Accesul la telefonia mobila    
 multumit 18 14 4
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit 5 7 4

15 Electricitate    
 multumit 23 21 8
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit    

16 Curatenia strazilor    
 foarte multumit 3 5 5
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 multumit 13 9 1
 nici multumit nici nemultumiti  1  
 nemultumit 5 4 1
 foarte nemultumit 4 3 1

17 Strangerea gunoiului    
 foarte multumit 3 6 4
 multumit 10 7 2
 nici multumit nici nemultumit  1  
 nemultumit 6 5 1
 foarte nemultumit 6 3 1

18 Iluminat public    
 foarte multumit 7 10 5
 multumit 14 11 3
 nici multumit nici nemultumit 3 1  
 nemultumit 1   
 foarte nemultumit    

19 Serviciile medicale    
 foarte multumit 5 6 4
 multumit 14 12 4
 nici multumit nici nemultumit 2 3  
 nemultumit 4 1  
 foarte nemultumit    

20
Posibilitatea de a cumpara medicamente din 
comuna    

 foarte multumit 1   
 multumit 17 16 4
 nici multumit nici nemultumit 3 2 1
 nemultumit 3 3 3
 foarte nemultumit 1 1  

21 Servicii de posta    
 foarte multumit 4 5 6
 multumit 16 15 1
 nici multumit nici nemultumit 3 1 1
 nemultumit 2 1  
 foarte nemultumit    

22 Posibilitatea de a face cumpărăturile in comună    
 foarte multumit 1  1
 multumit 15 15 5
 nici multumit nici nemultumit 4 1 1
 nemultumit 3 6 1
 foarte nemultumit 2   

23 Posibilitatea  găsirii unui loc de muncă in comună    
 foarte multumit    
 multumit 1 4  
 nici multumit nici nemultumit  1  
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 nemultumit 12 12 6
 foarte nemultumit 12 5 2

24 Posibilitatea de a petrece timpul liber in comună    
 foarte multumit 1   
 multumit 1 5 1
 nici multumit nici nemultumit 1 1  
 nemultumit 17 15 7
 foarte nemultumit 5 1  

25 Posibilitatea de a valorifica produsele in comună    
 foarte multumit    
 multumit 4 3 2
 nici multumit nici nemultumit    
 nemultumit 17 18 6
 foarte nemultumit 4 1  

26 Calitatea invătământului in comună    
 foarte multumit  2  
 multumit 12 6 3
 nici multumit nici nemultumiti 4 5 2
 nemultumit 9 9 3
 foarte nemultumit    

27 Felul în care arată școala    
 foarte multumit  1 1
 multumit 14 14 4
 nici multumit nici nemultumit 3 4 2
 nemultumit 7 3 1
 foarte nemultumit 1   

28 Felul in care arată grădinita    
 foarte multumit  1 1
 multumit 14 14 4
 nici multumit nici nemultumit 2 4 2
 nemultumit 8 3 1
 foarte nemultumit 1   

29 Siguranța cetățenilor    
 foarte multumit  2  
 multumit 10 8 5
 nici multumit nici nemultumit    
 nemultumit 10 10 2
 foarte nemultumit 5 2 1

30 Proiecte menționate    
 iluminat public 2 5 3
 strazi 15 9 4
 apa potabila 2 2  
 primarie 2   
 altele 4 6 1

31 Cât de mulțumit sunteți de aceste proiecte?    
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 foarte multumit 3 7 2
 multumit 14 9 5
 nici multumit nici nemultumit  1  
 nemultumit 5 2  
 foarte nemultumit 3 3 1

32
Se va completa ordinea de priorități a principalelor 
probleme ale localității    

 poduri si podete    
 extindere retea apa  1  
 camin cultural 2 1  
 drumuri 3 5 1
 canalizare 8 5 1
 gaze 12 10 6

33
Ați participat la o întânire comunală unde să se 
discute problemele localității?    

 da 5 4 4
 nu 20 18 4

34 Ați dori să dechideți o afacere in comună?    
 da 14 9 2
 nu 11 13 6

35
Ați dori să lucrați in comună, in alt domeniu decât 
cel în care lucrați in prezent?    

 da 12 9 2
 nu 13 13 6
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Centralizator nr.2 – Persoane intervievate de sex feminin

Sex FEMININ  

  18-40 ani 41-65 ani
66 ani-
peste

  24 39 9
1 Cat de multumiti sunteti de felul in care traiti?    
 foarte multumit 2 1  
 multumit 10 13 5
 nici multumit nici nemultumiti  5 1
 nemultumit 7 14 2
 foarte nemultumit 5 6 1

2
Dupa parerea dumneavoastra, care este ivelul de 
trai al oamenilor din comuna?    

 foarte ridicat  1  
 ridicat 1 3 1
 destul de scazut 7 23 2
 foarte scazut 16 12 6

3
Comparativ cu alte zone din Romania cum credeti ca
este comuna in care traiti?    

 mai dezvoltata 1   
 la fel 11 20 3
 mai putin dezvoltata 12 19 6

4
Cum credeti ca arata comuna dumneavoastra peste 
5 ani?    

 mai dezvoltata 6 18 6
 la fel 13 17 3
 mai putin dezvoltata 5 4  
5 De unde folositi apa curenta in gospodarie?    
 reteaua de apa curenta 20 30 7
 fantana 4 9 2
6 Calitatea apei potabile din comuna    
 foarte multumit 6 12 3
 multumit 13 22 5
 nici multumit nici nemultumiti 3 3  
 nemultumit 1  1
 foarte nemultumit 1 2  

7
Starea drumurilor care fac legatura cu orasele din 
zona    

 foarte multumit 4 5  
 multumit 13 27 8
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit 4 4 1
 foarte nemultumit 1 2  
8 Starea drumurilor din comuna    
 foarte multumit  2  
 multumit 3 9 4

93



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

 nici multumit nici nemultumiti 2 4  
 nemultumit 13 16 2
 foarte nemultumit 6 8 3
9 Starea trotuarelor din comuna    
 foarte multumit    
 multumit   1
 nici multumit nici nemultumiti 1 1  
 nemultumit 8 8 2
 foarte nemultumit 15 30 6

10 Starea alimentarii cu gaz din comuna    
 foarte multumit    
 multumit    
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit 3 6 2
 foarte nemultumit 19 32 7

11 Starea sistemului de canalizare din comuna    
 foarte multumit    
 multumit    
 nici multumit nici nemultumiti 2 1  
 nemultumit 4 5 2
 foarte nemultumit 18 33 7

12 Transport public    
 foarte multumit    
 multumit 4 7 2
 nici multumit nici nemultumiti 4 2  
 nemultumit 7 10 4
 foarte nemultumit 9 20 3

13 Accesul la telefonia fixa    
 multumit 21 37 8
 nici multumit nici nemultumiti 3  1
 nemultumit  2  

14 Accesul la telefonia mobila    
 multumit 17 30 6
 nici multumit nici nemultumiti 2 2  
 nemultumit 5 7 3

15 Electricitate    
 multumit 24 38 9
 nici multumit nici nemultumiti  1  
 nemultumit    

16 Curatenia strazilor    
 foarte multumit 4 18 3
 multumit 8 9 4
 nici multumit nici nemultumiti  1  
 nemultumit 6 7 2
 foarte nemultumit 6 4  
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17 Strangerea gunoiului    
 foarte multumit 4 16 2
 multumit 6 9 3
 nici multumit nici nemultumit  2 1
 nemultumit 8 6 2
 foarte nemultumit 6 6 1

18 Iluminat public    
 foarte multumit 8 18 2
 multumit 13 18 6
 nici multumit nici nemultumit 2 2  
 nemultumit 1 1 1
 foarte nemultumit    

19 Serviciile medicale    
 foarte multumit 4 19 1
 multumit 13 13 4
 nici multumit nici nemultumit 2 6 1
 nemultumit 5 1 2
 foarte nemultumit   1

20
Posibilitatea de a cumpara medicamente din 
comuna    

 foarte multumit  2  
 multumit 19 23 7
 nici multumit nici nemultumit 1 8  
 nemultumit 4 5 2
 foarte nemultumit  1  

21 Servicii de posta    
 foarte multumit 4 14  
 multumit 18 21 9
 nici multumit nici nemultumit 2 2  
 nemultumit  2  
 foarte nemultumit    

22 Posibilitatea de a face cumpărăturile in comună    
 foarte multumit  6 1
 multumit 14 21 6
 nici multumit nici nemultumit 1 4  
 nemultumit 6 7 2
 foarte nemultumit 3 1  

23 Posibilitatea  găsirii unui loc de muncă in comună    
 foarte multumit    
 multumit 1 3 2
 nici multumit nici nemultumit    
 nemultumit 12 25 3
 foarte nemultumit 11 11 4

24 Posibilitatea de a petrece timpul liber in comună    
 foarte multumit    
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 multumit 1 2 1
 nici multumit nici nemultumit 1   
 nemultumit 16 29 6
 foarte nemultumit 6 8 2

25 Posibilitatea de a valorifica produsele in comună    
 foarte multumit    
 multumit 3 4 1
 nici multumit nici nemultumit 2  1
 nemultumit 14 32 5
 foarte nemultumit 5 3 2

26 Calitatea invătământului in comună    
 foarte multumit    
 multumit 7 13 3
 nici multumit nici nemultumiti 3 6 1
 nemultumit 14 19 4
 foarte nemultumit  1 1

27 Felul în care arată școala    
 foarte multumit    
 multumit 10 25 3
 nici multumit nici nemultumit 5 8 3
 nemultumit 9 6 2
 foarte nemultumit   1

28 Felul in care arată grădinita    
 foarte multumit    
 multumit 12 29 3
 nici multumit nici nemultumit 3 6 3
 nemultumit 9 4 2
 foarte nemultumit   1

29 Siguranța cetățenilor    
 foarte multumit    
 multumit 9 17 3
 nici multumit nici nemultumit 2 3 1
 nemultumit 8 15 4
 foarte nemultumit 5 4 1

30 Proiecte menționate    
 iluminat public 4 7 2
 strazi 12 23 5
 apa potabila 2 1 1
 primarie 2 1  
 altele 4 7 1

31 Cât de mulțumit sunteți de aceste proiecte?    
 foarte multumit 4 10 2
 multumit 14 20 5
 nici multumit nici nemultumit 1 2  
 nemultumit 2 1 2
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 foarte nemultumit 3 6  

32
Se va completa ordinea de priorități a principalelor 
probleme ale localității    

 poduri si podete   1
 extindere retea apa  1  
 camin cultural  1  
 drumuri 4 6 1
 canalizare 7 10 2
 gaze 13 21 5

33
Ați participat la o întânire comunală unde să se 
discute problemele localității?    

 da 5 8 1
 nu 19 31 8

34 Ați dori să dechideți o afacere in comună?    
 da 13 15 2
 nu 11 24 7

35
Ați dori să lucrați in comună, in alt domeniu decât 
cel în care lucrați in prezent?    

 da 11 15 1
 nu 13 24 8
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Centralizator nr.3 – Total persoane intervievate

  Total M Total F TOTAL
  55 72 127
1 Cat de multumiti sunteti de felul in care traiti?    
 foarte multumit 4 3 7
 multumit 25 28 53
 nici multumit nici nemultumiti 5 6 11
 nemultumit 10 23 33
 foarte nemultumit 11 12 23

2
Dupa parerea dumneavoastra, care este ivelul de 
trai al oamenilor din comuna?    

 foarte ridicat 0 1 1
 ridicat 2 5 7
 destul de scazut 21 32 53
 foarte scazut 32 34 66

3
Comparativ cu alte zone din Romania cum credeti ca
este comuna in care traiti?    

 mai dezvoltata 6 1 7
 la fel 18 34 52
 mai putin dezvoltata 31 37 68

4
Cum credeti ca arata comuna dumneavoastra peste 
5 ani?    

 mai dezvoltata 28 30 58
 la fel 16 33 49
 mai putin dezvoltata 11 9 20
5 De unde folositi apa curenta in gospodarie?    
 reteaua de apa curenta 43 57 100
 fantana 12 15 27
6 Calitatea apei potabile din comuna    
 foarte multumit 13 21 34
 multumit 26 40 66
 nici multumit nici nemultumiti 6 6 12
 nemultumit 6 2 8
 foarte nemultumit 4 3 7

7
Starea drumurilor care fac legatura cu orasele din 
zona    

 foarte multumit 12 9 21
 multumit 34 48 82
 nici multumit nici nemultumiti 3 3 6
 nemultumit 5 9 14
 foarte nemultumit 1 3 4
8 Starea drumurilor din comuna    
 foarte multumit 0 2 2
 multumit 12 16 28
 nici multumit nici nemultumiti 8 6 14
 nemultumit 26 31 57

98



“Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 comuna Sudiţi, județul Ialomiţa”

 foarte nemultumit 9 17 26
9 Starea trotuarelor din comuna    
 foarte multumit 0 0 0
 multumit 3 1 4
 nici multumit nici nemultumiti 3 2 5
 nemultumit 13 18 31
 foarte nemultumit 36 51 87

10 Starea alimentarii cu gaz din comuna    
 foarte multumit 0 0 0
 multumit 1 0 1
 nici multumit nici nemultumiti 6 3 9
 nemultumit 6 11 17
 foarte nemultumit 42 58 100

11 Starea sistemului de canalizare din comuna    
 foarte multumit 0 0 0
 multumit 1 0 1
 nici multumit nici nemultumiti 7 3 10
 nemultumit 8 11 19
 foarte nemultumit 39 58 97

12 Transport public    
 foarte multumit 1 0 1
 multumit 15 13 28
 nici multumit nici nemultumiti 5 6 11
 nemultumit 11 21 32
 foarte nemultumit 23 32 55

13 Accesul la telefonia fixa    
 multumit 47 66 113
 nici multumit nici nemultumiti 6 4 10
 nemultumit 2 2 4

14 Accesul la telefonia mobila    
 multumit 36 53 89
 nici multumit nici nemultumiti 3 4 7
 nemultumit 16 15 31

15 Electricitate    
 multumit 52 71 123
 nici multumit nici nemultumiti 3 1 4
 nemultumit 0 0 0

16 Curatenia strazilor    
 foarte multumit 13 25 38
 multumit 23 21 44
 nici multumit nici nemultumiti 1 1 2
 nemultumit 10 15 25
 foarte nemultumit 8 10 18

17 Strangerea gunoiului    
 foarte multumit 13 22 35
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 multumit 19 18 37
 nici multumit nici nemultumit 1 3 4
 nemultumit 12 16 28
 foarte nemultumit 10 13 23

18 Iluminat public    
 foarte multumit 22 28 50
 multumit 28 37 65
 nici multumit nici nemultumit 4 4 8
 nemultumit 1 3 4
 foarte nemultumit 0 0 0

19 Serviciile medicale    
 foarte multumit 15 24 39
 multumit 30 30 60
 nici multumit nici nemultumit 5 9 14
 nemultumit 5 8 13
 foarte nemultumit 0 1 1

20
Posibilitatea de a cumpara medicamente din 
comuna    

 foarte multumit 1 2 3
 multumit 37 49 86
 nici multumit nici nemultumit 6 9 15
 nemultumit 9 11 20
 foarte nemultumit 2 1 3

21 Servicii de posta    
 foarte multumit 15 18 33
 multumit 32 48 80
 nici multumit nici nemultumit 5 4 9
 nemultumit 3 2 5
 foarte nemultumit 0 0 0

22 Posibilitatea de a face cumpărăturile in comună    
 foarte multumit 2 7 9
 multumit 35 41 76
 nici multumit nici nemultumit 6 5 11
 nemultumit 10 15 25
 foarte nemultumit 2 4 6

23 Posibilitatea  găsirii unui loc de muncă in comună    
 foarte multumit 0 0 0
 multumit 5 6 11
 nici multumit nici nemultumit 1 0 1
 nemultumit 30 40 70
 foarte nemultumit 19 26 45

24 Posibilitatea de a petrece timpul liber in comună    
 foarte multumit 1 0 1
 multumit 7 4 11
 nici multumit nici nemultumit 2 1 3
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 nemultumit 39 51 90
 foarte nemultumit 6 16 22

25 Posibilitatea de a valorifica produsele in comună    
 foarte multumit 0 0 0
 multumit 9 8 17
 nici multumit nici nemultumit 0 3 3
 nemultumit 41 51 92
 foarte nemultumit 5 10 15

26 Calitatea invătământului in comună    
 foarte multumit 2 0 2
 multumit 21 23 44
 nici multumit nici nemultumiti 11 10 21
 nemultumit 21 37 58
 foarte nemultumit 0 2 2

27 Felul în care arată școala    
 foarte multumit 2 0 2
 multumit 32 38 70
 nici multumit nici nemultumit 9 16 25
 nemultumit 11 17 28
 foarte nemultumit 1 1 2

28 Felul in care arată grădinita    
 foarte multumit 2 0 2
 multumit 32 44 76
 nici multumit nici nemultumit 8 12 20
 nemultumit 12 15 27
 foarte nemultumit 1 1 2

29 Siguranța cetățenilor    
 foarte multumit 2 0 2
 multumit 23 29 52
 nici multumit nici nemultumit 0 6 6
 nemultumit 22 27 49
 foarte nemultumit 8 10 18

30 Proiecte menționate    
 iluminat public 10 13 23
 strazi 28 40 68
 apa potabila 4 4 8
 primarie 2 3 5
 altele 11 12 23

31 Cât de mulțumit sunteți de aceste proiecte?    
 foarte multumit 12 16 28
 multumit 28 39 67
 nici multumit nici nemultumit 1 3 4
 nemultumit 7 5 12
 foarte nemultumit 7 9 16

32 Se va completa ordinea de priorități a principalelor    
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probleme ale localității
 poduri si podete 0 1 1
 extindere retea apa 1 1 2
 camin cultural 3 1 4
 drumuri 9 11 20
 canalizare 14 19 33
 gaze 28 39 67

33
Ați participat la o întânire comunală unde să se 
discute problemele localității?    

 da 13 14 27
 nu 42 58 100

34 Ați dori să dechideți o afacere in comună?    
 da 25 30 55
 nu 30 42 72

35
Ați dori să lucrați in comună, in alt domeniu decât 
cel în care lucrați in prezent?    

 da 23 27 50
 nu 32 45 77

Concluzii:

Pe ansamblu,circa 44% din oameni sunt nemulţumiţi de nivelul de trai al comunei, mai mult

de jumătate, respectiv 54% dintre persoanele intervievate, consideră că localitatea este mai puțin

dezvoltată decât alte zone rurale din ţară, 41% dintre respondenţi consideră că localitatea Sudi ți este

la fel de dezvoltată, iar 5% cred că localitatea lor este mai dezvoltată.

În  ceea  ce  priveşte  vizibilitatea  activităţii  desfăşurate  de  Primărie,  peste  90%  dintre

persoanele intervievate menţionează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani, 78% fiind mulțumiți

de aceste proiecte.

Dintre  persoanele  intervievate,  43%  ar  intenţiona  să-şi  înceapă  o  activitate  pe  cont

propriu/să-şi deschidă o afacere, în timp ce 57% nu intenţionează acest lucru.

Dacă ar avea oportunitatea, 39% dintre persoanele intervievate ar fi dispuse să-şi schimbe

locul de muncă cu un altul, tot în comună, dar într-un domeniu diferit. Aceştia ar prefera să lucreze

în orice alt domeniu decât cel în care lucrează în prezent.

Anexa 4 – Fișa localității aplicată factorilor de opinie informali și nonformali
de la nivelul localității

Anexa 5 - Planificarea națională și regională
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