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Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, 

atingerea 

obiective de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a comunei Muntenii de Sus este un document de 

- 
a

comunei Muntenii de Sus - 

Muntenii de Sus

1.2 Scop

, modernizare, dezvoltarea 
infrastructur locale, dezvoltarea 
agroturismului, d

uni vor avea ca rezultat transformarea comunei Muntenii de Sus într-un pol zonal 
de dezvoltare economico – 
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Strategia, prin efectuarea analizei domeniilor economico – 

1.4 Misiune

financiare dobândite la nive

la dezvoltarea comunei Muntenii de Sus

1.5 Viziune

Acestea, printr-

obiectivelor propuse.

1.6 Obiectiv general
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de 

dezvoltare pe perioada 2014 - 2020 a comunei Muntenii de Sus. În acest context, se 
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- economic
cultural – 

1.7 Obiective specifice
Obiectivele specifice propuse sunt:

General al comunei Muntenii de Sus;

publice;

Dezvoltarea agroturismului;
, promovarea comunei Muntenii de Sus;

Eficientizarea servicii
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2.1 Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii 

Europene într-o economie inteligent , ecolog  favorabil incluziunii, pentru a oferi
un nivel ridicat al ocup rii for de munc , al productivit i  pentru a asigura 
coeziunea economi , socia ritorial .

„Europa 2020”:
Cre re intelige  – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa ere

inovare (cercetare  dezvoltarea tehnologic combina  cu utilizarea eficient
a resurselor existente conduc la cre terea productivit ii);

Cre re durabil  – promovarea unei economii mai eficiente din punctul
de vedere al utiliz rii resurselor, mai ecolog  mai competitive, poate conduce
la furnizarea de „bunuri publice” socie (cum ar fi conservarea habitatelor, 
biodiversitate nerea patrimoniului rural), care pot conduce în arealele
vizate la crearea de noi locuri d prin extensivizarea agr
aprovizionare elor locale;

Cre re favorabil incluziunii sociale – promovarea unei economii cu
o ra ridica a ocup rii for , car asigure coeziunea socia
teritor rin deblocarea economic al zonelor rurale, dezvoltarea

elor locuril la nivel local, prin furnizarea de asis  în vederea 
restructur rii agriculturii inirea veniturilor agricultorilor, în vederea 
me inerii unei agriculturi sustenabile în întreaga Europ . 

Strategia „Europa
rata de ocupare a popula iei cu vârsta c între  ani de 75%;

investi iilor în cercetare ezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii
Europene; 
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ctivul 20/20/20 în materie de energ ri climatice:
-emisiile de gaze cu efect de ser  cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
-20% din energia p prov regenerabile;
-cre rea cu 20% a eficie energetice; 

rata de p r sire timpurie a 
erea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolve  ai unei forme de

înv ânt ter iar, de cel pu in 40%;
derea num rului de persoane expuse s r iei cu 20 milioane.

Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca instrumente de lucru apte 

1. „O Uniune a i”- îmbun  condi iilor-cadru accesul la
fina rile pentru cercetar re, astfel încâ garanteze posibilitatea 
transform rii ideilor inovatoare în prod ervicii care creeaz  cre tere locuri de 
munc ; 

2. „Tineretul care”- consolidarea perfor  sistemelor de educa ie 
facilitarea int  tinerilor pe muncii;

3. „O age ital entru Europa”- accelerarea dezvolt rii serviciilor de
internet de mare vitez valorificarea beneficiilor pe care le ofe  pia  digita
gospod treprinderilor; 

4. „O  efic din punctul de vedere al utili ii resurselor” -
decuplarea cre rii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o 
economie cu emisii s zute de carbon, cre utiliz rii surselor regenerabile de 
energie, modernizarea sectorului transporturilor  promovarea efic energetice; 

5. „O politic industria adaptat  erei global rii” - îmbun
mediului de afaceri, în special pentru IMM-u sprijinirea dezvolt  unei baze
industriale soli abile în m  fac  fa concure el mondial;

16



– 2020

6. „O age  pentru noi compe noi locuri de munc -
modernizarea ei muncii acordarea autonomiei ce enilor, prin dezvoltarea 
compete acestora pe tot parcursul în vederea cre erii ratei de participare
pe a unei mai bune corel ri a cererii a ofertei în materie de for de
mun , inclusiv prin mobilitatea profesiona

7. „Platforma europe  de combatere a ei” - garantarea coeziunii
sociale ritoriale, astfel încât beneficiile cre rii economice locurile d
fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se conf cu s r cia  excluziunea 
socia  se acorde posibilitatea de a duce  de  a juca un rol activ 
în societate.

Strategia r spunde obiectivelor tematice care se reg sesc în cadrul propunerilor 
de regulamente pentru perioada 2014 - 2020:

1. Înt rirea cerce rii, dezvolt rii tehnologice nov rii;
t irea accesului, utiliz rii  cali tehnologiilor, infor ilor

comuni rii;
3. Cre rea competitivi întreprinderilor mic  mijlocii;
4. Sprijinirea tranzi iei spre o economie cu emisii sc zute de carbon în toate

sectoarele;
5. Promovarea ada rii la schimb rile climatice  prevenirea riscurilor;
6. Protejarea mediul promovarea utiliz rii eficiente a resurselor;
7. Promovarea transportului durabil inarea blocajelor în re ele cheie;
8. Promovare ocup sprijinirea mobili  for
9. Investi ii în abilit i, educa ie înv re continua;
10. Promovarea incluziunii sociale ombaterea s r iei;
11. Î t irea capacit ii institu ionale ficie istra ia 
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Conform COM (2010) 672 „Politica în perspectiva anului
2020”, PAC-  ar trebui  r politic comu r for
din doi piloni: ajutoa te anual tuturor agricultoril un instrument de sprijin 
dedicat obiectivelor comunitare.  

Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1.
Produc ia alimenta  viabil  ) se refe în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte 

sunt legate mai ales de dezvoltarea rura – (Obiectivul 2. Managementul durabil
al resurselor natura ectivul 3. Dezvoltarea teritoria echilibrat la nivelul

urilor nu se face o difere iere cla ntre cele domenii (agricultur
dezvoltare rural ). Obiectivul propus este generarea unei cre teri durabile,inteligente

 favorabile incluziunii pentru Europa rura  În politicile europene se pune accent pe 
re de produc ie sustenabil alimente în întreaga U.E., pentru

a garanta securitatea alimenta termen lung a ce enilor europeni  pentru a 
contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente la nivel mondial. 

De asemenea, se dore te sprijinirea comunit ilor agricole care ofe
ce enilor europeni alimente de calitate, valoroase diverse, produse în mod
sustenabil, cu respectarea ce elor U.E. referitoare la mediu, ap , s n tate
bun starea animalelor, s n tatea plante n tatea publi . Se recunoa
importa comunit ilor rurale agricole viabile, care creeaz ri de la nivel
local  genereaz eroase beneficii economice, sociale, de me teritoriale.  

Trebuie îmbun te condi iile pentru fermele mici, deoarece în Europa
structurile eterogene agricole  sistemele de produc ie contribuie la atractivita
identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificati roduc iei locale ar avea,
consecin e în privi  emisiilor de gaze cu efect de ser GES), a peisajelor locale 
caracteristice, ducând totoda iuni mai limitate pentru consumatori.

18
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Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integreaz
nivel teritorial obiectivele de coez etitivitate ale Uniunii, stabilind ca 
obiective: 

1. Amenajarea policentric  a teritoriului;
re urban-rural;

3. Accesul egal la infrastruc oa re;
4. Administrarea în eleap  patrimoniului natural ral.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regional , 

transna iona rregiona guverna  – administrarea durabil
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008)  o perspectiv teritor

asupra coeziunii economice sociale, prin ur oarele obiective: 

- Diversitatea teritoria ca valoare;
- Coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- Promovarea ora elor competitive;
- Abordarea excluziunii sociale;
- Accesul la educa ie, servicii medicale, energie;
- Concentrare: dep rea difere  de densitate;
- Conectarea teritoriilor: dep ea factorului dista
- Cooperare: dep ea factorului divizare.

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic 
Guidlines) indic aptul c  Politica de Coeziune are tre : 

- îmbun ea atractivit ii statelor membre, regiunilor  ora elor,
prin î irea accesibili i, asigurarea unui nivel  a unei calit
adecvate a serviciilor i protejarea mediului înconju tor;
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- încurajarea inov rii, antreprenoriatului  dezvoltarea economiei 
bazate pe cunoa tere, prin promovarea capaci ii de cercetare-inovare,
inclusiv a noilor instrumente TIC;

- crearea de noi locuri de munc , mai bine te, prin atragerea 
de noi persoane în procesul de ocupar în activit  antreprenoriale, 
îmbun ea adaptabilit ii luc torilor, a firmelor investi iile în capitalul
uman.

Acelea  linii directoare spec  faptul c  programele care se adreseaz
zonelor urbane pot lua diferite forme: 

- ac iuni care promoveaz ra ele ca motoare ale dezvolt rii regionale, prin 
îmbun ea competitivit ii lor, promovarea antreprenoriatului, rii,
dezvoltarea serviciilor, aceasta conducând la cre rea atractivit ii ora elor din U.E.;

- ac iuni care promoveaz  coeziunea inte  a arealelor urbane, prin 
revitalizarea cartierelor în declin, reabilitarea mediului fiz  ambiental, reconversia
sit-urilor brownfield, protejarea ficarea patrimoniului lor istor cultural;

- promovarea unei dezvolt ri mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene,
prin crearea unei re  ora e, la nivel na ional comunitar. Dezvoltarea acestei
re ele presupune uri car le lege fizic (infrastructu , tehnologia informa iei 
etc.), da uman (promovarea cooper rii etc.). O ate ie de se va acorda
re ilor rural - urban.

În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai
atractiv pentru a lucra investi”. Din acea  perspectiv , Planurile Integrate de 
Dezvolt men lung permit asigurarea coeren ei tuturor ac iunilor sus-
men  asigu imitarea impactului negativ al acestora asupra mediului 
înconjur tor.
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Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune  a ora elor
– COM (2006) – 385/13.07.2006  propune o înt rire a dimensiunii urbane a politicilor
U.E.  concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea cre erii 
economice  a ocup rii în mediul urban, oferind 50 de recomand ri concrete pentru
actorii implica în dezvoltarea urban , grupate în ur arele priorit i: 

- cre rea atractivit ii ora elor în ceea ce prive ansportul, 
serviciile, calitatea mediului înconju a; 

- promovarea unei dezvolt ri echilibrate a ora elor înt rirea 
re lor cu mediul rura  zonele periurbane; 

- stimularea rolului de poli de cre re al ora elor, prin promovarea
rii, antreprenoriatul sprijinirea sectorului IMM;

- cre rea ocup rii  reducerea disparit ilor dintre cartiere, pe de 
o parte,  grupuri sociale, pe de alt  parte;

- combaterea delicve sentimentului de nesigura
- îmbun ea guverna ra elor, prin implicarea tuturor actorilor 

interesa rocesul deciz efic planifi rii;
- promovarea re lelor de schimb de experie bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate 

mediului urban.

În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvolt ri durabile
r mâne discrepa le majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul
urban cel rural, zonele izolate i ce accesibile, agravate de problemele 
de conectare a teritoriilor, pe fondul rii proaste a infrastructurii de transport.
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Organiza Turismului (OMT) încurajeaz  implementarea Codului
global de etic pentru turism, cu scopul de a asigura ca rile membre, destina iile 
turistice, precum  afacerile din turism s - maximizeze efectele economice, sociale 

culturale pozit  minimizând impacturile negative socia de mediu.  
Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute 

adoptate de statele membre, de companiile de turism, precum de diferite 
institu ii, comuni interesate direct sau indirect în turism  cum urmeaz : 

1. C rismului la î egerea reciproc espectul între popoare
societ

2. Turismul ca vehicul pentru împlinirea indi cti
3. Turismul, factor al dezvolt rii durabile;
4. Turismul, utilizator al mo rale a omenirii abil la
îmbog irea ei;
5. Turismul, activitate avantajoa  pentru comuni le rile gaz
6. Obliga iile participa ilor la actul de turism;
7. Dreptul la turism;
8. Libertatea mi c rilor turistice;
9. Drepturile lucr antreprenorilor în industria turismului;
10. Implementarea principiilor Codului global de etic  pentru turism.
În contextul impleme rii principiilor Codului se accentueaz cooperarea dintre

participa ii publici  pr , care trebuie  recunoasc rolul institu iilor interna ionale,
printre care apoi ai organiza iilor neguvernamentale cu compete în
dezvoltarea  promovarea turismului, protec iei drepturilor omului, mediului 
înconjur tor i a s n i, cu respectarea principiilor dreptului interna ional.

Activit ile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul rbulente, utilizarea unor 

22
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instrumente adresate problemelor cali  satisfac iei consumatorilor, preg ti
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, 
în dezvoltarea resurselor în conducere, dezvoltarea capacit ilor pentru
oficiali le publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc. 

Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului  al C l toriilor, 
care asigur c ionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint
for new tourism, document care promoveaz m c oriile ca un parteneriat
pentru integrarea eforturilor publice i private, având c  rezultat întâmpinarea 
nevoilor economiilor, autorit i t ilor locale, ale c ror afaceri se bazeaz
pe recunoa rea turismului  ca o prioritate de vârf de c tre guverne, 
afaceri care echilibreaz economiile cu oamenii, cultur mediul, preocuparea 
c  pentru prospe  o cre re pe termen lung. 

Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt
urm toarele:

-  planificare turist pe termen lung la nivel na iona  regional/local;
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care oc fiscalitatea 

generatoare de infla ie, garanteaz  transparen a  ofer guli de proprietate 
corporati mai atractiv ; 

-  asigurarea fundamen rii politic rocesului decizional cu statistici 
infor de calitate - ducerea unui nou profesionalism, fina re  coordonare în
promovar  marketing, ocupar  nevoi de perfec ionare, infrastructur politic
regional /local ; dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism
C i).  

Guvernarea ar trebui îndrume iile în resurse umane prin educa ie 
prin apropierea autorit ilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru 
nevoile viitoare. O re i or accesibi itorizare ei poate 

23



– 2020

re informa ii de încredere despre pia  cu datele despre ocupare; liberalizarea 
comer lui, transporturilor, comunica iilor, area barierelor din fa l toriil

iilor; edificarea încrederii consumatori investitorilor fa  sigura
securitate; promovarea diversific rii produselor ce extind cererea; planificarea 
expansiunii turismului durabil în acord cu caracterul culturilor; ii în progrese 
tehnologice pentru facilitarea dezvolt rii T&C sigure eficiente, precum sisteme de
na  cu sateli i. 

O asemenea agend  permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), 
exploatarea oportunit ilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C,
dezvoltând o gam roduse de calitate, dar totoda  asigur  ca fluxurile turist
respecte patrimoniul natural construit, ca interesele locale.

Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune ur arele: 
- extindere elor în timp ce promoveaz rotec ia resurselor naturale, a

patrimoniului loca  a sti ; 
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educa iei, a re ilor de ocupare, 

promovarea firmelor mai mici, cre terea c i de mediu, c tr-o
manie roprie la reducerea dista dintre boga  s raci;

- o prestare sensibi roduse turistice tradi rsificare a 
produselor care reduc sezonalitate  cresc veniturile; 

- îmbun ea cali roduse erviciilor turistice aportului pre - 
calitate crescând iunile consumatorilor;

- convenirea asupra standardelor de cali mplementarea lor la toate 
nivele în toate domeniile, inclusiv în formarea personalului;

- transferul abilit ilor din industrie de bune practici care extind beneficiile în
cerc lar în mod eficient;

24
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- rarea din ce în ce mai sofistica  prec  a activit ii proprii ai sectorului 
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri;

- comunicare mai efecti tre T&C guvern mânt, la nivel strateg cal.
Al turi de cele prezentate pentru sectorul guvernamental cel privat se 

contureaz  o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai larg , dintre
acestea putând fi re inute:

 -cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri
regionale, transporturi, resurse umane, mediu, infrastructur  dezvoltare rura

- parteneriate public- private pentru preg tirea în comun a unor master-planuri 
durabile pentru destina ii sau regiuni de vacant tregi, sarcin rea pre
pentru o singur companie sau autoritate de stat;

- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participa
beneficiile continue ale interesa ilor;

- restructurarea administra iilor na ionale pentru turism ca parteneriate public- 
private; evitarea pericolelor dezvolt rii excesive, neplanificate  constituirea
obiectivelor politicii de mediu;

- dezvoltarea resurselor uma instalarea efecti a abilit ilor prin planificare
 legisla ie care evit imitele bazate pe re edin  sau alte ceri

- colaborarea în exige infor  pentru analiza sectorului publi
formarea politicilor; 

- comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul
privat cu ac iuni din partea autorit ilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele 
eforturilor care se înt resc reciproc. 

25
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Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea 
eforturilor U.E. asupra g sirii solu iilor în vederea unei cre ri economice mai
puternice mai durabil crearea mai multor locur calitate. 

În acest context, Comisia Europea a publicat un nou comunicat în 2006,
denumit O politic i de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic 
pentru turismul european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger
partnership for European Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a 
a elaborarea unui document, Agenda 21 European  pentru turism.

Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil, 
aceea tit ie a lansat un nou comunicat denumit Agend pentru un turism
european durabil competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European 
tourism. - COM (2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru
asigurarea durabilit ii turismului european  provoc rile legate de atingerea acestui
deziderat, cadrul de ac iune, principiile pentru realizarea unui turism competit
durabil de implicare a celor interesa în sectorul turistic Comisiei 
Europene etc. 

Principiile stabilite sunt: 
- abordare integrat holistic  - luarea în sea  a tuturor impacturilor 

turismului pe parcursul planifi rii dezvolt rii lui; 
- planificare pe termen lung - luarea în sea  nevoilor genera iilor viitoare, 

durabilitatea dezvolt rii;
-  vitez ritm al dezvolt rii adaptate la caracterul, resursele  nevoile

comuni lor gaz  destina iilor; 
- implicarea tuturor actorilor interesa în procesul de luare a deciziilor;

26
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- utilizarea celor mai bune c e accesibile - împ ea infor ilor 
referitoar e, impacturile, abilit ile necesare turismului în ropa; 

- minimalizare gestiunea riscurilor - principiile preca iei, prevenirea unor
efecte nedorite prin evaluare prelimina ; 

- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul pl te te, pre
trebuie  reflecte costurile reale a consumului  produc iei;  

- stabilirea  respectarea unor limite privind solicitarea capacit ii de suport a
locurilor, destina iilor de primire evitând supraaglomerarea suprasolicitarea; 

- a întreprinde o monitorizare conti  a dezvolt rii, bazându-se pe indicatori
de durabilita interve ie în caz de neconformare.  

Aceste principii sunt pre  integrate în politica turismului U.E., Comisia 
stabilind rolul propriu  al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii 
ac iunilor acestora pentru dezvoltarea turismului. 

Agenda ghideaz activit ile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului în
alte domenii politice care exercit  impact asupra turismului  a durabilit ii lui. 
Documentul stipuleaz patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul
turismului: 

1. Mobilizarea actorilor pentru producerea iseminarea c elor din
domeniu;

2. Promovarea destina iilor de exce
3. Mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. Aducerea în prim-plan a durabilit ii competitivi în politicile Comisiei

Europene.
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existe activitatea

Comisiei Europene pentru C torii (European Travel Commission), o organiza ie
interna ional  responsabilitatea reia int  promovarea Europei c estina ie
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turist ele extraeuropene (America de Nord  Latin , Asia), dezvoltarea
sectorului turistic pentru toate rile europene prin cooperarea în domeniul disemin rii
bunelor practici, a cerce rii de pia  pr rii turistice. Principalele obiective ale
CEC sunt promovarea Europei ca o destina ie turist atractiv , sprijinirea ONT-urilor
membri în schimbul de c încurajarea colabor rilor pe multiple planuri,
dotarea partenerilor din alte domenii interesate cu materiale informative
statistic accesibile despre turismul receptor din Europa. 

Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabil  (DEVE), 
elaboreaz  studii publica ii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - 
factor de coeziune între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among 
European Regions. CoR Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de 
recomand ri privind formularea politicilor de turism la diferite nivele teritoriale pe baza 
ce elor de durabilitate competitivitate. 

Ini iativa „Capitalele Culturale ale Europei” este alorifice 
promoveze diversitatea cultura  a ora elor Europei, precum  caracteristicile lor
comune, în vederea dezvolt rii unei identi  europene comune. Beneficiile directe ale
statutului de capita european investi iile semnificative în infrastructura urban , 
regenerare, reabilitarea patrimoniului construit  atragerea unui  semnificativ de

ti, toate cu efecte pe termen lung. 
În anul 2011, Comisia Europea  a publicat Carta intit ”Foaie de

parcurs pentru un  european unic al transporturilor – un sistem de
transport competitiv eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezint
de ini iative concrete privind infrastructur  serviciile de transport de implementat în
urm torul deceniu. Ini iativele sunt corelate cu urm toarele obiective de atins pân în 
anul 2050: 
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- Eliminarea autoturismelor cu combustibili conve ionali din ora e; 
- Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 
- Trecerea a 50% dintre pasagerii  m rfurile de pe re ile interurbane 

de dista medie de pe modul rutier pe modul ferovia naval.
- Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de 

transport.

Se poate a adar observa , în dimensiunea european , la baza direc iilor
de dezvoltare a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protec ia
mediului. Acea  a

precum România.
În contextul Re elor Trans Europene de Transport, Age ia Executi  pentru

Dezvoltarea Re elor Transeuropene de Transport monitorizeaz  preg tirea 
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 
884/2004/EC.  

Inunda iile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reac ie 
p din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare 

tre Parlamentul Europea iul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru 
privind Apa (2000/60/EC), a legis management al riscului de inundare
(12.07.2004 /COM/2004/472). Anul 2007 a adus modific ri în ceea ce prive politica 
viitoare de gestiune a situa iilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive
- Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European a Consiliului din 23 octombrie 
2007 privind evaluarea estionarea riscurilor la inunda ii. Aceasta se va implementa
în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 2015:
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- etapa I – evaluarea prelimina  a riscului de inundare în bazinele
hidrografice  zonele litorale (pâ în 2011);

- etapa II – realizarea h de haza risc de inundare acolo unde, în
urma desf rii activit ilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existe unei 
probabilit ridicate de apa ilor;  

- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare
pentru loca iile considerate problematice, care vor include ri de reducere a
probabilit ii de inundare  a posibilelor efecte negative asociate viiturilor
rev rs rilor (pân în 2015).

Politica de coeziune ur re  s consolideze coeziunea economic  socia
a Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvolt rii durabile, armonioas
echilibrate a comuni i. Implementarea politicii de coeziune este realizata prin
intermediul a trei obiective:  

- converge
- competitivitate re  ocuparea for de munc
- cooperarea teritorial  european . Aceasta din ur vizeaz  consolidarea 

cooper rii transfrontaliere prin ini iative comune locale  regionale, consolidarea
cooper rii tra ale prin ac iuni care faciliteaz ezvoltarea teritor tegra
conform pr i ropene, prec  consolidarea cooper rii 
interregionale i a schimbului de experie

Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este mbun easc
eficacitatea politicilor de dezvoltare reg domeniile inov rii, economiei 
cunoa rii, mediului revenirii riscurilor  contribuie la modernizarea economiei 

 cre rea competitivit ii Europei.
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Obiectivul general al Programului de Cooperare Trans i Estul
Europei este mbun easc rocesul integ rii teritoriale, economic ociale

contribuie la coeziune, stabilitate  competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate
transna ionale ac iuni comune în domenii de importa ategic . 

Dezvoltarea capacit ii administrative la nivel european este un deziderat 
important în ceea ce pr mplementarea Strategiei de la Lisabona, care propune
obiective concrete legate de îmbun ea procesului de legiferare a politicilor
publice cu impact direct asupra dezvolt rii economice  cre rii de noi locuri de munc . 
La nivel programatic  declarativ se obser  o core direc între îmbun ea 
capacit ii administrative  cre rea cali la nivelul ce enilor Uniunii
Europene. 

Guvernarea democratic  eficie  este scopul major al tuturor încerc rilor de
refor a administra iei publice.  

Administra ia public reprezint domeniu vast, caracterizat de pr
a diverse, da de teme care prezint  valabilitate perpetu .  

Al turi de imaginile „clasice” ale sistemelor administrati  ale modului lor de
operare, pr  reformei în domeniul administra iei publice a suscitat 
întotdeauna o dezbatere teoretic  o preocupare practic semnificati  axa
primul rând pe compatibilitatea conceptelor d  administra ie publi .  

Deseori, administra ia este preze ca fiind imobil  prin natura sa
incapabil , în ese  s  se adapteze evolu iilor cerute. Diversele abord ri ale
reformelor administrative se plaseaz pe o scal  larg , între o perce ie pozit
imagine profund negati  a aparatului birocratic. 

Un alt element important care treze interes la nivel european vizeaz
cooperarea teritor tre autorit ile locale, crearea de noi forme de organizare 
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instit iona de administra ie cu scopul de a îmbun t  calitatea serviciilor publice 
de a înt ri capacitatea acestora pentru a face fa  concure

La nivel na ional strategia Europa 2020 este impleme rin intermediul 
Programe ionale de Re  Strategiei Europa 2020 asumate de 
România sunt:

-rata de ocupare a popula iei cu vârsta c între  ani de 70%; 
-nivelul investi iilor în cercetare zvoltare de 2% din PIB-ul României;
-obiectivul 20/20/20 în materie de energ ri climatice: 

-emisiile de gaze cu efect de ser  cu 20% sub nivelul înregistrat în
1900

-24% din energia p prov regenerabile 
-cre rea cu 19% a eficie energetice 

-rata de p r sire timpurie a 
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolve  ai unei forme de

înv ânt ter iar, de cel pu in 26,7%
-s derea num rului de persoane expuse s r iei cu 580.000.

Pozi ia României la viitoarea PAC este preze  detaliat în documentul:

„MEMORANDUM – Pozi ia  a României privind
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: 

oc lor viitorului legat de alimenta ie,
resurse naturale i teritorii”. 
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România sus ine me inerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru
agr configura ia celor 2 piloni complementari.

Referitor la pilonul I – sistemul de i directe le de pia , România
salut icarea comisiei  conside  c aceasta vine în întâmpinarea problemelor
economice, socia mediu, cu care se confr  agricultura spa iul rural din
Uniunea European . 

S inerea fermierilor activi va conduce la diminuarea dispa dintre
statele membr  o alocare corec a resurselor financiare. În acest sens, este
deosebit de important econsider m definirea fermierului ca „fermier activ”.

România sus ine ferm ideea unei distribuiri echitabile a lor directe între
statele membre. De altfel, România sus ine ca în viitoarea PAC nu mai fie men inute 
actualele discrepa în a  fel încât PAC mai fie o politic cu viteze. 
Procesul de phasing-in pentru Român Bulgaria tre  se încheie în 2014.

România conside oport  deschiderea ar ta  de Comisie pentru
sus inerea agriculturii la sca ic  prin introducerea unei scheme de sprijin dedica
fermelor mici, aceasta contribuind la consolidarea competitivit ii men inerea
vitali  zonelor rurale. În acest sens vom sus ine definirea unor noi criterii de
eligibilitate mai simplu de gestionat  implementat.

România nu conside propunerea Comisiei de introducere a unei
limite superioare (plafonare) a nivelului lor directe alocate fermelor mari. O astfel 
de r  ar face decât  determine exploata iile mari s  se divizeze în ferme 
mai mici, eligibile, cu efecte asupra competitivit ii viabilit ii lor economice pe
termen med lung. 

România spriji rile menite  creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri
i  venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in
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sectorul agricol entru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de 
îmb trâni active din agricultur . 

România sus ine rea instrumentelor actuale de interve ie pe
pentru a ac iona ca plas  sigura în situa iile de criz , precum utarea de noi
instrumente care e rea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport 
cu rile ter continuarea, 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit 
pentru România, prec ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din 
Regulamentul nr. 73/2009.

Comunicarea CE privind func iona alimentar, puterea de negociere 
a produ torilor agricoli, re ile contractuale, necesitatea restructur rii  c rii 
sectorului de produc ie, transpare func ionarea elor de produse agricole, vine
în întâmpinarea problemelor existe mânia.

Agricultura este viza de Pilonul al doilea – dezvoltarea rural România 
propune ca agricultura fie recunosc  ca sector comunitar strategic integrant
activ, cu impact nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci i asupra socie i, 
prin crearea locuril intensificarea activit ilor non-agricole în mediul
rural. Dimensiunea social a agriculturii este important , deoarece acest sector
contribuie semnificativ la angajarea for ei de în zonele rurale gurarea unui 
nivel de trai echitabil fermierilor. 

Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal  animal reprezint un deziderat 
al agriculturii române i. Se ur re  cre rea efectivelor  îmbun ea raselor de 
animale pentru carn lapte. Se dore  c rea suprafe cupate cu culturi 
furajere  proteice pentru îmbun ea produc iilor animaliere menite, la rândul lor,

curajeze dezvoltarea de unit de procesare agroalimentar . 
Pilonul al doilea – dezvoltarea rural contribuie la dezvoltarea economic

socia rin dezvoltarea mediului rural, re tenirii culturale, utilizarea
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corec a resurselor naturale mai ales prin crearea locurilor de în spa iul
rural. În ceea ce pr te ac iunile de revizuire a PAC, România sus ine importa

rii unui nivel consistent al bugetului alocat Pilonului II. 
Pentru România sunt importante cre rea competitivit ii, managementul

durabil al resurselor natura  dezvoltarea teritor echilibrat . Fina rea acestora 
trebui evoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea 
unei flexibili mai mari.

România salut i iativa Comisiei de a crea pentru noua perioad
programare pachete ri, prin interconectarea celor existente deja, ca r spuns
la nevoile unor zone sau grupuri specifice. 

România sus ine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în
vederea evit rii unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul
terenurilor agric cre rea capacit ii economice a acestora în vederea furniz rii
de bunuri publice.  

Ac iunile asupra c rora trebui  se concentreze noul pachet adresat micilor 
fermieri trebuie zeze aspecte privind:

- m rirea sprijinului financiar acordat acestora; 
- smplificarea condi iilor de accesare a fondurilor;
- stabilirea unor ac iuni specifice pentru promovarea produselor; 
- m ri specifice ce vizeaz consilierea, consulta rmarea profe

creditarea acestei categorii de fermieri;
- dezvoltarea canalelor locale de dist în vederea facilit rii accesului

direct al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultur ecologic , produse 
tradi ionale sau locale) i sprijinirea elor locale;

- stabilirea unor condi ii si ce  privind standardele minime de realizare a 
produc ie ercializare, adaptate capacit ii financiare a micilor fermieri.
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În ceea ce prive  pachetul ri privind gestionarea riscului, România
sus ine continuarea  dezvoltare rilor de inginerii financiare, prin instrumente 
de asigurare, accesul la credite, garan ii, capital social  acestea reprezentând
aspecte ese iale pentru cre rea competitivi  sectorului agricol, având în vedere
particula acestui sector.

Alte m suri considerate importante de România: 
- s inerea utiliz rii metodelor agricole prietenoase fa de mediu,

precum ijloacelor alternative de energie în rural, pentru a spori efic
energeti , productivitatea apacitatea de adaptare a agriculturii la schimb rile 
climatice; 

- dezvoltarea rural, prin continuarea sus inerii moderniz rii
infrastructurii a serviciilor non-agricole pentru îmbun ea condi iilor de trai;

- diversificarea ac iunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER  cre rea 
sprijinului financiar.

Potrivit Planului Na ional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este 
Reducerea cât mai ra  a disparit ilor de dezvoltare socio-econom între 
România i statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului 
Na ional de Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care me ion m:  

- cre rea productivit ii companiilor române i, astfel încâ  apropie de
rata medie a productivit ii în încurajarea dezvolt rii durabile în conformitate cu 
nevoile economice  sociale ale României;

- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei  flexibile,
moder incluzive, a rei competitivitate cre  prin oferirea oportunit ilor egale
privind area de-a lungul i; 

- dezvoltarea economiei rurale a României baza pe cunoa re 
antreprenoriat privat, care respect tenirea natura  cultura istoric
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- accelerarea cre rii economice în acele regiuni r mase  fa de media 
U.E.

Cadrul Strate ional de Referin 7 - 2013 -a propus ca obiectiv
general Reducerea disparit ilor de dezvoltare economic socia dintre Români
statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei cre ri suplimentare de 15-
20% a PIB pân în anul 2015, iar ca obiective specifice:  

- dezvoltarea infrastructurii de baz standarde europene; 
- cre rea competitivi pe termen lung a economiei române i;  
- dezvoltarea folosirea mai efic capitalului uman din România;
- consolidarea unei capaci  administrative eficiente promovarea dezvolt rii 

teritoriale echilibrate.
În cadrul Strategiei ionale pentru Dezvoltare  a României pentru

orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabil
pentru orizontul de timp 2020 vizeaz atingerea nivelului mediu actual al rilor Uniunii
Europene la principalii indicatori ai dezvolt rii durabile. În ceea ce prive inta de
atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia ur re te apropierea semnificativ
României de nivelul mediu din acel an a rilor membre ale U.E. din punctul de vedere 
al indicatorilor dezvolt rii durabile. 

Obiectivul general al Programului Ope ional Regional c în sprijinirea 
unei dezvolt ri economice, sociale, echilibrate teritorial  durabile a Regiunilor
României, corespunz tor nevoilor lor  resurselor specifice, prin concentrarea asupra 
polilor urbani de cre re, prin îmbun ea condi iilor infrastructurale  ale mediului
de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele r mase în ur ri 
mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi a munci. Cele cinci axe prioritare
stabilite în cadrul POR sunt:  

- sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor - poli urbani de cre ere; 
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- îmbun ea infrastructurii regionale locale de transport;
- irea infrastructurii sociale;
- sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri reg al;
- dezvoltarea durabil   promovarea turismului asiste ehnic . 
Obiectivul general al Programului Ope ional Sectorial Cre ea 

Competitivit - ii Economice îl constituie cre rea productivit ii întreprinderilor
române ti pentru reducerea decalajelor fa  de productivitatea medie la nivelul Uniunii. 

rile întreprinse vor genera pâ 2015 o cre re medie a productivit ii de cca. 
5,5% anual vor permite României ating un nivel de aproximativ 55% din media
U.E. Pentru atingerea acestui obiectiv general s-au propus ur arele obiective 
specifice:  

- consolidare  dezvoltarea durabil ectorului productiv;  
- crearea unui mediu favorabil dezvolt rii durabile a întreprinderilor;  
- cre rea capacit ii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooper rii între 

institu ii de cercetare dezvolta inovare (CDI) întreprinderi, precum  cre rea 
accesului întreprinderilor la CDI;  

- valorificarea poten ialului tehnologiei infor  comunica iil  aplicarea 
acestuia în sectorul public (administra ie cel privat (întreprinderi, ce eni)  

- cre rea eficie energetic  dezvoltarea durabil stemului energetic,
prin promovarea surselor regenerabile de energie.

Obiectivul general al Programului Ope ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane este dezvoltarea capitalului uman  cre rea competitivi i, prin corelarea 
educa iei rii pe tot parcursul  cu  asigurarea de oportunit
sporite pentru participarea viitoare pe o modern , flexibi inclusi
1.650.000 persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite ur arele obiective 
specifice:  
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- promovarea cali stemului de educa i formare profe ni
continu , inclusiv mântului superior a cerce rii;  

- promovarea culturii antreprenoriale  îmbun ea cali roductivit ii 
muncii;  

- facilitarea inser iei tinerilor  a rilor de lung dura  p   
- dezvoltarea unei  moderne, flexibile incluzive;  
- promovarea (re)inse uncii a persoanelor inactive, inclusiv în

zonele rurale; Î irea serviciilor publice de ocupare;
- facilitarea accesului la educa i a grupurilor vulnerabile. 

ional de Re are ca pr  pentru acea  perioad : 
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
- asigurarea accesului la educa ie pentru grupurile dezavantajate;
- r eabilitarea infrastructurii  îmbun ea rilor uni ilor de mânt 

din mediul rural  zone dezavantajate;
- ela  implementarea Planului anual de ac iune pentru combaterea 

p r sirii timpurii a colii;
- elaborarea planurilor de colariza  elaborarea curriculum-ului în

înv ântul profesional tehnic pe baza cerin elor ei muncii;
- formarea cadrelor didactic  a directorilor/directorilor a de unit de

mânt preuniversitar;
- finalizarea informatiz rii sistemului mânt;
- elaborarea strategiei are pe tot parcursul i. 
Obiectivul general al Programului Ope ional Sectorial Mediu co

reducerea decalajului existent între Uniunea European România cu privire la 
infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ, cât  calitativ. Aceasta ar
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trebui s  se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a
principiului dezvolt rii durabile a principiului „poluator e ”.  

Ca obiective specifice au fost definite ur arele:
- t irea cali a accesului la infrastructura de ap  a za rin

asigurarea serviciilor de alimentare cu a  canalizare în majoritatea zonelor urbane
pâ 2015;

- dezvoltarea sistemelor durabile de management al de eurilor, prin
îmbun ea managementului de euril  reducerea rului de zone poluate
istoric în minimum 30 ân 2015;

- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de înc lzire urban cele 
mai poluate locali  pâ 2015;

- protec i  îmbun rea biodive a patrimoniului natural prin
sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea re ei Natura
2000; 

-  reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra
iei, prin implementarea rilor preventive în cele mai vulnerabile zone

pâ în 2015.

Obiectivul general al Programului Ope ional Sectorial Transport c
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care e  deplasarea 

eficient în condi ii de sigura  persoanelor i bunurilor, la servicii de un
nivel corespunz tor standardelor europene, la nivel na ional, în cadrul Europei, între

în cadrul regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite urm toarele
obiective specifice: 

- modernizarea  dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea rilor
necesare pentru protec ia mediului înconjur tor;
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- modernizarea  dezvoltarea re elor na ionale de transport, în conformitate 
cu principiile dezvolt rii durabile;

- promovarea transportului feroviar, naval termodal;
- sprijinirea dezvolt rii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse

ale transportului asupra mediului î irea siguran ei traficului  s n
umane. 

Obiectivul general al Programului Ope ional Dezvoltarea Capacit ii 
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administra ii publice mai
eficiente mai eficace în beneficiul socio-economic al socie române i. 
obiective specifice se az : 

- rea unor îmbun t iri structurale de proces ale managementului
ciclului de politici publice;

- îmbun ea cali  efic ei furniz rii serviciilor publice, cu accentul pus
pe procesul de descentralizare. 

Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorial omâniei
2030 (CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin:

• afirmarea identit ii regional-continentale;
• dezvoltarea competitivit ii;

• cre rea coeziunii teritoriale;
• dezvoltarea teritorial  durabil

Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt:
- racordarea teritoriului na ional la re aua europea interontinental  a 

polilor coridoarelor de dezvoltare;
- structurarea zvoltarea re ei de locali ane;
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- stimularea solida c ionale urban-rura ezvoltarea rura adecva
diferitelor categorii de teritorii;

- 
- 
În acord cu Legea 351/2001 cu modifi  comple ri ulterioare, Conceptul

Strategic de Dezvoltare Teritor  România 2030 (CSDTR 2030) integreaz  re aua 
de locali din România în structura policentric  a U.E., în conexiune cu re eaua de
poli majori în sud-estul Europei (potrivit clasific rilor SPESP, ESPON, PlanetCense 
etc.):

• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Cre ene) cu
voca ie interna iona  Bucure i, Timi ra, Consta j-Napoca, Ia  - peste 300
000 locuitori;

• Poli na ionali OPUS (Orizont Pote ial Urban Strategic) cu de
Arii Func ionale Urbane te ial MEGA - peste 250 000 locuitori;

• Poli supraregionali OPUS (Orizont Pote ial Urban Strategic) cu
pote ial de Arii Func ionale Urbane - între 50 000 – 250 000 locuitori;

• Poli regionali OPUS (Orizont Pote ial Urban Strategic) cu poten ial de
Arii Func ionale Urbane - între 50 000 – 250 000 locuitori;

• Poli regionali OPUS (Orizont Pote ial Urban Strategic) cu poten ial de
Arii Func ionale Urbane  cu specificitate func iona de exemplu: Alba Iulia, 
Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea; 

• Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 locuitori;
• Poli locali – sub 20 000 locuitori.

Leg tura dintre dezvoltarea teritoria policentric  pr  prioritatea de
competitivitate reg oeziune teritoria  asigur prin:
A. Re aua de poli majori:
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– de ine  exercit  compe la nivel na ional, transfrontalier, transna ional
(re eaua de zone metropolitane, poli competitivi);

– dezvolt  clustere economice pe baza avantajelor competitive;
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economi ;
– stimuleaz re rban - rural;
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economi ;
– asigur  conectarea re lei de poli majori la nivel intern, transfrontalie

tra
B. Re aua de poli urbani, ora specializate:

– asigur  dezvoltarea func iunilor specializate;
– asigur  valorificarea diversifica competit  capitalului teritorial;
– asigur  preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin

deconcentrarea func iunilor la nivel teritorial;
– sus ine dezvoltarea structurii teritoriale a urbaniz rii.
Planul ional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvolt rii

complex abile inclusiv al dezvolt rii regionale a teritoriului i reprezint
c c rii noastre la dezvoltarea  european i premisa
înscrierii în dinamica dezvolt rii economico-sociale europene. Acesta are urm toarele 
roluri:

ali  criteriile de definire a locali lor urbane
rurale, precum  cele pe baza rora se poate atribui statutul de municipiu 
sau ora

rarhizeaz locali le existente pe ranguri (0 - III, pentru
locali le urbane  IV - V pentru locali le rurale) definite ca expresie a 
importa  ac în perspectiva ime e rei locali în cadrul
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re ei din punct de vedere administrativ, social, economic, cultural etc. în 
raport cu dimensiunile ariei de influe ariza  cu nivelul de decizie 
pe care îl implic în alocarea de resurse; 

glementeaz posibilitatea de promovare a acestor locali în
rangurile ierarhiei func ionale, stimulându-se competitivitatea între 
locali  prin crearea posibili lor de trecere a unor localit de la statutul
rural la cel urban, de la ora la municipiu, precum de la un rang inferior
la unul superior, în condi iile satisfacerii indicatorilor stabili i;

stituie obligativitatea pentru Guvern  autorit ile publice
centrale locale de a ac iona prioritar pentru creare ri cu rol de
servire teritor  zonele lipsite de ora e, pentru sprijinirea  revitalizarea
unor zone rurale în care s-au produs s deri acce
perioada 1966 - 1997  pentru stimularea dezvolt rii unor locali din
zone care prezint disfunc ionali de ordin economic, social de
mediu;

fe cadrul legal de în are a zonelor metropolitane constituite
prin asociere pe baza parteneriatului voluntar între marile centre urbane 
(capitala României icipiile de rangul I ali le urbane rale
aflate în zona ime la dista de pâ la 30 km între care s-au 
dezvoltat re de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimul rii
cooper rii interco a dezvolt rii a echilibrate a acestor 
teritorii; 

gifereaz obligativitatea ca planurile de dezvoltare na ional ,
regionale, inclusiv cele transfrontaliere  de dezvoltare pentru integrare în

U.E. , p re cum cele sectoriale fie elaborate pe baza
prevederilor sec iunilor planului de amenajare a teritoriului na ional.
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Chiar dac ernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvolt rii
Regionale rismului, Legea turismului în luna martie 2011 (clarificând 
responsabili le autorit ilor publice centra  ale celor locale implicate în acest
domeniu, precum  unele ce obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite 

tilor, la care se adaug irea a ilor principale în elaborarea strategii
programelor în domeniul turismului, asigurând astfel flue erula rilor,
progra roiectelor de dezvoltare pe termen mediu lung în turism), România 
nu de ine nici în prezent o strategie na iona  pentru dezvoltarea turismului (legifera
ca atare prin aprobarea Guvernului a Parlamentului României) care  ofere un
cadru legal  concret politicii din domeniul turismului la toate nivelurile. În abse
unui asemenea document na ional, orice ini iati domeniu trebuie s  alinieze
deoca  legisla iei turistice în vigoare. 

O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de
specialitate, precum:

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Na ional al României 2007
- 2026, în cadrul ruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la 
realizarea viziunii propuse în domeniul turism  anume: transformarea 
României într-o destina ie turist  calitate pe baza patrimoniului s u natural 

cultural car cores ardelor U.E. privind furnizarea produselor
 serviciilor, realizarea unei dezvolt ri durabile din punct de vedere al

mediului sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destina ii 
turistice din Europa. Prin strategia pr  se dore dublarea c
turismului la PI cre rea de 3 ori a veniturilor din turism inute de 
autorit ile locale. 
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P ional s-a prev zut o cre tere de 5 % a locurilor de cazare pe
perioada 2011 - 2016 de 17 % pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt
prezentate modali le în care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune
interdepende toate componentele planific rii turismului, incluzând proiec iil ei, 
formarea profesional , impactul economi  social, asigurarea standardelor i 
direc iile de proiectare.

Master Planul pentru Turismul Na ional al României 2007 - 2026 are c i
transformarea României într-o destina ie turist calitate pe baza patrimoniului s u
natural  cultural, care s  core  standardelor U.E. privind furnizarea produselor

erviciilor pâ 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se r
cele care se adreseaz , direct sau indirect, zonelor urbane: 

•asigurarea unei dezvolt ri durabile a turismului, într-o manie care bog iile
sale de mediu, culturale de patrimoniu fie în egal r apreciate în prezent 

 p strate pentru genera iile viitoare; 
•dezvoltarea  implementarea anua  a planurilor de marketing a destina iei

turistice, prin colaborarea mediului public cu cel privat;
•elaborarea permane de studii de pia turismului;
•crearea unei re ele de centre de informare turistic ;
•realizarea unei baze de date a produselor, uni lor, evenime erviciilor

turistice; 
•mecanisme subve ii pentru facilitarea iilor în turism;
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
•dezvoltarea sistemului de educa ie prevoca iona ca iona pentru

sectorul hotelier;
•dezvoltarea lor de cercetare turistic ;
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•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice introducerea de
rute turistice tematice; 

•instruire reg tirea muzeelor monumentelor na ionale majore în
îmbun ea facilit ilor oferite oaspe ilor;

•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita
promovarea artelor vizuale  auditive, în special festivaluri tradi evenimente 
folclorice. 

 O serie de studii sectoriale elaborate de c tre Institutul Na ional pentru
Dezvoltare ercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistic  a 
pe lor, Strategia de dezvoltare a turismului balnear, Strategia i de
dezvoltare a ecoturismului în Romania. 

Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural N ional are la baz ideea c
patrimoniul este un factor important pentru p strarea identit ii valorilor cultural
na ionale, de dezvoltare durabil , coeziune incluziune socia  cu atât mai mult 
cu cât România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorit ile generale ale 
Ministerului Culturii  Cultelor privind Patrimoniul Cultural Na ional:

Realizarea eva rii  asigur rii bunurilor din patrimoniul cultural na ional prin
Inventarierea Patrimoniului Cultural Na ional reprezint amentul politicilor publice
în domeniul patrimoniului  are drept consecin e implicite cunoa re  cre rea 
gradului de protec ie al patrimoniului.

Codul Patrimoniului Cultural Na ional va reprezenta sinteza experie de
aproape cinci ani de aplicare a legisla iei privind protejarea monumentelor istoric a
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural na ional mobil, patrimoniului imaterial,
perioade în care legisla ia existe modificat  comple  au pus în e
unele necorel ri în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care
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Ministerul Culturii telor sau institu iile sale le emit. Corelarea Codului
Patrimoniului Cultural na ional cu Codul Construc iilor în domeniul protej rii
patrimoniului imobil (monumentelor istorice).

Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent
deosebit pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil cel 
imaterial) europene. 

Liniile directoare la nivel na ional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin 
Strategia Na iona  Planul de Ac iune pentru Conservarea Biodive 2010 - 2020
(SNPACB). 

Strategia na iona ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel
european cum ar fi „ ile pentru o perspecti un obiectiv post-2010 în materie 
de biodiversitate la nivelul U.E.” prin Comunicarea Comisiei tre Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul Economi  Social European Comitetul Regiunilor nr. 
4 final/19.01.2010. Analiza im rii Strategiei U.E. privind conservarea 
biodive a reliefat o serie de rezultate pozitive, da erie de defic e. 

Biodiversitatea trebuie s tegra toate politicile sectoriale - planificarea 
exploat rii resurselor naturale, exploatarea p durilor, planificarea dezvolt rii agricole

rurale. Trebuie acordat  o a  deosebit modului de integrare a conserv rii în
ac iunile de dezvolta tegrarea problematicii biodive tre porneasc
de la nivel national, da reflec nivel jude a al.
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Prin SNPACB, Români  propune pe termen mediu 2010 - 2020, urm toarele
direc ii de ac iune generale:

Direc  de ac ne 1: Stoparea declinului diversit ii biologice repreze
de resursele genetice, specii, ecosiste a refacerea sistemelor
degradate pân în 2020.

Direc  de ac ne 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversit ii 
în toate politicile sectoriale pâ în 2020.

Direc  de ac ne 3: Promovarea cuno ti r, practicil  metodelor 
inovatoare tradi a tehnologiilor curate c uri de sprijin pentru
conservarea biodive  ca suport al dezvolt rii durabile pâ în 2020.

Direc  de ac ne 4: Î irea comunic rii  edu rii în domeniul 
biodive  pâ în 2020.

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodive  utilizarea
durabil componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel
na iona a rilor la adresa biodive i, pentru asigurarea conserv rii „in-
situ”  „ex-situ” entru împ ea echitabil eneficiilor utiliz rii resurselor 
genetice, au fost stabilite ur arele 10 obiective strategice: 

A. Dezvoltarea cadrului lega institu ional general;
B. Asigurarea coere  a managementului eficient al re ei na ionale de
arii natural protejate;
C. Asigurarea unei st ri de conservare favorabil  pentru speciile protejate;
D.Utilizarea durabil  a componentelor diversit ii biologice 
E.Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invasive; 
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G. Accesul la resursele genetic mp ea echitabil eneficiilor ce decurg 
din utilizarea acestor resurse; 
H. S inerea rea c elor, practicilor inova iilor tradi ionale;
I. Dezvoltarea cerce rii iin ifice promovarea transferului de tehnologie;
J. Comunicarea, educarea entizarea publicului
Deziderate de la nivel european privind administra public au fost traduse la 

nivel na ional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privi
administrativ din România a unor obiective vizând procesul de descentraliza
îmbun ire a cali erviciilor publice. 

Una din principalele care  ale administra iei publice române  a constat în
managementul deficitar al instit iilor publice care a fost în principal unul politic 
neglijându-se importa fic rii managementului strategic ca instrumente 
manageriale.

Provo rile perioadei ur are cu privire la reforma conti  efic  a 
administra iei publice se lea de crearea unui serviciu public mai transparent,
eficient  eficace, de existe unor ini iative de promovare a unei guvern ri deschise

de implicarea socie  civile în dezvoltarea unei strategii pentru iile locale în
vederea cre terii economic a cre rii de noi locuri de munc . Totoda ate 
sublinia necesitatea refor rii conti  eficiente a administra iei publice din

inând cont de crearea unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o 
reglementare eficient . 
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– 2020

– 2020
- 2020 este succesorul 

- le prin care 

- 2020.
- 2020, gestionat de Ministerul 

Dezvol

POR 2014 - 2020 are la baz
- 2020), care a 

dus la identificarea principalelor probleme:
- 

-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra
-

urilor, în documentele de prog
- – reflectat prin densitatea relativ 

- – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar 
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valorificate;
– alter

dezvoltarea capitalului uman;

implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-

tare a POR.

în perioada 2014-2020:
-
-
- -uri);
-Economie cu emisii reduse de carbon.
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POR 2014 – 

eficient resu
tehnologic.

de

(FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - 

carbon

va

turismului

defavorizate din mediul urban

e înregistrare a 
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– 2020

-
20
Parteneriat (AP 2014-2020) -
dint

atingerea - competitivitate, - contribuind la îndeplinirea obiectivelor 

d

Axele prioritare ale programului:
- 

16T 16T - 230.693.510 euro

Regiunea Centru (31,7%), Regiunea 
Sud-Est Regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai 

- 2020, 
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- 2020.

- din categoria NEETs

-Ilfov din care

 - 

-Ilfov din care

A - 

-Ilfov din care
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- 
(DLRC)

5.586 - Ilfov din care

- 

- Ilfov din care

- 

– Ilfov

– 2020

faciliteze dezvoltarea socio-

obiectivelor Strateg
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-

POCA 2014-
României. În cad

ONG-
Academi

judiciar.
oada 

2014-2020 este de 553,19 milioane de euro. Bugetul POCA 2014-2020 este structurat 

- 
326,38 de milioane de euro (59%);
- 

- 
(7,07%).
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- stem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1 - 

Exemple de 

-
Dezvoltarea 

Obiectivul Specific 1.2 - 

Obiectivul Specific 1.3 - Dezvoltar

judiciar
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asigurate deciziile che

aplicare a noilor coduri

Obiectivul Specific 1.4 - 

- 
transparente

management 

iar, inclusiv 
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Obiectivul Specific 2.1 - 

SCAP

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local
-

sociali
Dezvoltarea 
(inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic)

Obiectivul Specific 2.2 - 

Exempl

Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern)

Obiectivul Specific 2.3 - 

nivelul acestuia.

Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat 

Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, 
instrumente IT (e-learning, sisteme audio-
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practicienilor dreptului

juridice, de evaluare a calit

formare a practicienilor;

Dezvoltarea sistemelor inform

- 

punerea în 

atingerea obiectivelo
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diferitelor etape ale PO CA;

4 – 2020

2014 - 

-
eco

e prin POIM contribuie la realizarea obiectivului 

P
6,94 mld. Euro Fond de Coeziune

2,46 mld. Euro Cofinantare
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În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe 
Prioritare:

 - -
metroului

- 3.404.255.320,00 euro

Obiective specifice:

-
-

-

-Ilfov

 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil 

 - 1.702.734.954,00 euro
Obiective specifice:

-

-T 
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ar

 - 
eficient al resurselor

 - 2.892.443.785,00 euro
Obiective specifice:

 - 

- 425.531.915,00 euro
Obiective specifice:

refacerea ecosistemelor degradate
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5 - Pr
gestionarea riscurilor

- 478.723.404,00 euro
Obiective specifice:

fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

 - 

- 197.329.787,00 euro
Obiective specifice:

6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor 
industriali

 7 - 

- 249.478.723,00 euro
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Obiective specifice:

 - 
turale

- 68.026.596.00 euro
Obiective specifice:

preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

– 2020
- 2020 are drept scop 

Structu
parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management 

Obiectivul global al POAT 2014 - 
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implementare efi

-2014, 

România 2014-2020.
POAT 2014-

POAT 2014-

acestora. POAT a

Axe prioritare ale programului:

uri”;

– Ilfov
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Obiective specivice:
Obiectivul specific 1.1 

Obiectivul specific 1.2 

Suma 

-

Obiective specifice:
Obiectivul specific 2.1 

Obiectivul specific 2.2 

-Ilfov (regiune mai 
Obiectivul specific 3.1

rol al FESI.
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– 2020

în special în ceea ce -
societate, de n

– Cercetare - Dezvoltare -
– 

strategic de rolul multiplicator al ac-
avantajele comparative ale României. -

ui privat 

xtreme Light 
Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-
privind Sistemele Fluviu- -Mare (DANUBIUS – 
prin POC. 

se va realiza prin 
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-
unul dintre obiectivele-
Digitale.

specifice: 
1.080.699.494 euro (FEDR —

249.087.740 euro (FEDR — Regiuni mai dezvoltate).

 - inovare în sprijinul 

-
din care

între întreprinderi, centrele d
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  prin 

p

promovarea 
european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau -
sunt in

 - 

-
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-
2.2. Dezvoltarea produselor -
learning

defavorizate la care se face referire în Regulamentul U.E. nr. 223/2014 (art. 2(5)) al 
14 privind Fondul European 

de Ajutor Destinat celor mai Defavorizate Persoane.

din România în perioada 2014 - 2020. POPAM 2014 - 20120 va sprijini dezvoltarea 
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IMM-urilor. 

2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al prote

3.2 Asigurarea sprijinului pentru m

administrative 
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– 2020

– 2020 (PNDR) este programul 

României pentru dezvoltarea economico – 
abilite prin Acordul de 

Parteneriat:

alocare financiara de 9,363 mld euro din care 8,015 mld FEADR (Fondul European 

Resursele
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- 2020:

fermieri;

rural.
-

urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;

climatice

zonele rurale
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subprogram dedicate;
i prin

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin

surse regenerabi

-alimentar;

perdelelor forestiere pe aceste terenuri;

agro-mediu;
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sau cu alte constrangeri specifice.

mici non-agricole în zonele rurale;

drumuri locale), 

AFIR - 
– 2020.

– 
– 

– rketingul produselor agricole
- 

pomicol
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- 

- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
- 
- Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
- 

- 

- area patrimoniului cultural

- 

-
-

-
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Programul de Cooperare 2014 – 2020

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014 - 2020
Interreg V-A România- orizonturile regiunii, 

n folosirea într-un mod eficient a 

Viziunea zonei transfrontaliere România-Bulgaria ca poartã de acces la zona 
- -nordul 

regionale.
În conformitate cu „cadrul strategic comun” al UE, cinci obiective tematice au 

specifice (PI) au fost selectate dintre cele pre-definite. Strategia Programului RO-BG 
-uri, care sunt în 

gestionare a dezastrelor.
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eficiente a resurselor

ecologice.

-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

sprijinirea 
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Obiec

publice vizate de implementarea Fondul European de Dezvoltare 

Obiectivul principal din spatele alo
Programului este de a duce la îndeplinire, într-un mod eficient, rezultatele preconizate 

FEDR. Sprijinul FEDR alocat Programu

Axe prioritare:

Axa Priorit
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- Republica Moldova 2014 - 2020
În perioada 2014 - 
România-

Instrumentului European 

Aria de cooperare:
România, jude
Republica Moldova, întreg teritoriul

Bugetul programului: 89.1 milioane euro (89.1 milioane buget total – dintre care 81 
– 

milioane euro cofin

-

- i, sau 

ariei programului.
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Prioritatea 1.1 - 

Prioritatea 1.2 – 

Obiectivul tematic 3: Promovarea 
istoric
Prioritatea 2.1 – 

de transport
Prioritatea 3.1 – 
infrastructurii TIC

Prioritatea 4.1 – 

Prioritatea 4.2 – 

Prioritatea 4.3 – 

- Ucraina 2014-2020
În perioada 2014 - 

Comun România - 
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(ENI). 

benefi

Aria de cooperare
-Mare

Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-

Bugetul programului: 66 milioane euro (66 milioane buget total din care 60 milioane 

-

- ria programului sau 

ariei programului.

Prioritatea 1.1 - 

Prioritatea 1.2 – 
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Obiectivul tematic 3:
istoric
Prioritatea 2.1 – 

melor comune de transport
Prioritatea 3.1 – 
TIC

Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea 

Prioritatea 4.2 – 

Prioritatea 4.3 – 

- Republica Serbia 2014
- 2020

– Serbia 2014 - 2020 
- 

parte din familia programelor europene Interreg. Noul program de cooperare 

nivel macro-
este corelat cu strategiile UE pentru perioada 2014 - 2020, cum este cazul Strategiei 
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Strategia Europa 2020 este un alt instrument european care a inspirat 

transfrontalier româno - -au 
icte.

Obiectivul strategic al programului

– 
publica Serbia.

-
Republica Serbia: 6 districte Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, 

Bugetul total: 88.124.999 euro, din care 74.906.248 euro din Instrumentul de 
–IPA II
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-
muncii;
-

-dezvoltarea unor platform
- - 

vând 

- 
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- 
- 

transfrontaliere pe

-

rale;
-

-
din aria e
-
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integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE.

- – 
-
- zare.

internet, energie)

-
-
transfrontaliere;
-

(18,82 mil euro)
Obiectiv 1: Dezvoltarea economiei turismului local de-

i de turism, 

- -
- ni comune de promovare.
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-parteneriate de cercetare, studii, strategii, schimburi
sectorul turistic;
-sprijin pentru dezvoltarea serviciilor turistice transfrontaliere.

deosebit pe parcursul 

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA
Programul Interreg V-A România - Ungaria, care va fi implementat în perioada 

de programare 2014 - 
româno-
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- 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-

Strategia programului:

- 48,50 mil 
euro

Uniunii în domeniul medi

- 34,99 mil euro

frastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale
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transporturile fluviale interne 

- 55,07 mil euro

specifice, inclu

ilor) - 57,03 mil euro

cele comunitare

(Cooperare în domeniul prevenirii - 9,55 mil 
euro

gestionare a dezastrelor
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Axa 
- 4,01 mil euro

Beneficiari eligibili:

nt al Euroregiunilor
Muzee, biblioteci, teatre
Biserici
Birouri ale patrimoniului cultural

- 2020
Obiectivul general: 
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Obiective tematice: 
1.

-România: Sud-Est; 
-Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen;
-Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki;
-

-Rusia: Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Republica Adygea;
-

Republica Crimeea, Sevastopol;
-Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan : întreg teritoriul.

Bugetul total: 49 mil euro, din care 39 mil euro provin din Instrumentul European de 

II) pentru participarea Turciei.
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-
(ex. culturale, religioase, rutele comerciale 

-

-

pentru turismul maritim, etc.); promovare

-

arheologice submarine, eco-tourism, turism cultural, turism medical ).
-

evenimente (festivaluri, târguri).
-

-

-Încurajarea networking-

-Schimbul de bune practici în dezvoltarea strategiilor de turism ecologice (ex. 

amplificarea beneficiilor turismului în zonele protejate).
-
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-

-Consolidarea conexiunii la internet, a sistemelor de afaceri transfrontaliere de 
tilizare a 

-

marketing (ex. Branding regional).
-

practici în producerea de produse agricole de calitate.
-Introducerea de tehnologii inov

-pilot.
-

domeniu.
-
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-
modernizarea agriculturii/acvaculturii/industriei alimentare.

- rontalier, a 

-
i

-
rii de decizie pentru a aborda problemele de management integrat al 

de date.
-

acces 
-

eficient.
- responsabile 

-
implicate în prevenirea si gestionarea dezastrelor.
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-

2.2 

-

-
-

le municipale, companiile de transport 

-

-

-

- -
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-

dezvoltarea unui plan

Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020
Obiectivul strategic general al programului: 
Zakarpatska, Ivano-

România - 
Ungaria - -Szatmár- -Abaúj-Zemplén¬
Slovacia - 
Ucraina - 3 regiuni Zakarpatska, Ivan– 

Regiuni adiacente
România - 
Ucraina - regiunea Chernivetska
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Bugetul programului:

Obiectivul tematic 3 P

climatice
- conservarea resurselor 

sistemelor comune de transport

Prioritatea 2: Sp
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Implementare Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014-2020: 
Programul a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene la data de 26 iunie 2015. 

Primul apel de propuneri de proiecte se va lansa în trimestrul 3, anul 2016.

Modul de implementare a programului

publice de propuneri de proiecte.
Tipuri de proiecte: Nu a fost stabilit la nivelul programului. Acestea se vor stabili cu 

din Regulamentul nr. 897/2014, vor fi eligibile:
Proiecte integra

Proiecte care se desf -

transfrontaliere.

Beneficiari eligibili: Nu

reprezenta în primul rând ni -

-
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propuneri de proiecte.

Parteneriat: Nu a fost stabilit la nivelul programului. Acesta se va stabili cu ocazia 

din statul non-membru UE Ucraina. 

Obiectivul strategic general al programului: 

Aria de cooperare:
-întreg teritoriul UE (28 state membre)
-

Buget total: 426,309,549.12 euro

- 
Prioritatea de investitii 1 (a) - 
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Prioritatea de investitii 1 (b) - 

-

- 
Prioritatea de investitii 3 (d) - -

- 
dioxid de carbon în toate sectoarele
Prioritatea de investitii 4 (e) - 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

relevante pentru atenuare;

- selor
Prioritatea de investitii 6 (c) - 
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Prioritatea de investitii 6 (g) - 

Axa p - 

pe obiectivele

Aria de cooperare: 
oprie

Buget total: 96.324.550 euro

- 

-
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-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea

- 

Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020

Fondul 
, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Strategia Europa 2020.

Scopul programului este de a

Obiectivul nr 11: consolidarea 
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Obiectivul general al programului:
obiectivelor strategiei Europa 2020 

inovative.
Aria de cooperare: c

Buget total 46.344.220 euro

- 

i în 
-regionale, ITI etc).

- 

-2020
Obiectivul strategic general al programului: 
- 

Aria de cooperare, 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden 
Wür
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-
Frankiviska, Zakarpatska, Odessa)

i eligibile (în sensul 

-

-îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
-

Buget total: 262.989.835, 60 euro

- 

- 

managementului coridoarelor ecologice

– Conectivitatea în Regiune
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- 
management a

Programul de Cooperare ESPON 2020
Programul de cooperare ESPON 2020, 

are ca obiectiv 

a. Bugetul total al 

alocarea din FEDR pentru perioada 2014 - 2020.

ESPON 2020, constând în analize

teritoriului european etc. Rezul

adaptate particularit

european.

108



– 2020

- 

- 
Axa p

acestei axei
-
-
- instrumentelor dedicate 

analizei teritoriale;
-

Autoritatea de Management a programului este statul Luxemburg, prin 
le si Infrastructurii, Departamentul pentru Planificare 

Teritorialã si Dezvoltare (DATER), Divizia pentru Afaceri Europene. Autoritatea 

Publice.

Alte programe 2014 – 2020

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin 
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Cadrul legal

- 

urmatoare;
- HG nr. 723/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr. 196/2008.
Pot acorda asis

urmatoarele categorii de donatori:

Legea nr. 246/2005, care 
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Instrumente Financiare Nerambursabile îndepline te rol de:

Autorita

punct de 

Sursa:
Ministerul Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro

http://www.madr.ro
http://www.afir.info
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Capitolul III 
REGIUNEA NORD - EST 





– 2020

3.1 Introducere
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor 

Uniunea 

Regiunea Nord – 
ind

km2 – Est se 
– Vest, Regiunea Centru, Regiunea Sud – 

i Republica Moldova.
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devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea 
de

nivel NUTS-II din Uniun
Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea 

tiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - 
Est, Sud, Vest, Centru, . 

Conform Ord

statisticii regionale.

- regiuni;

locuitori;

Românie;
-

teritoriale;
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3.2 Regiunea Nord - Est

Regiunea de Nord – 

Europene.

– Est este de 3.695.831 locuitori la nivelul anului 2011 
conform bazei de date TEMPO a INS, respectiv 3.148.577 locuitori, august 2012, 
co
punct de vedere Regiunea Nord – 
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p
2 reprezentând 15,46 % 

2

cu 6.621 km2. 
Unitate 

km2

Densitatea 
municipii comune sate

Regiunea 
Nord Est 36850 100,3 17 29 506 2414

6621 107,6 3 5 85 491
4986 89,2 2 5 71 333
5476 150 2 3 93 418
5896 95,1 2 3 78 344

Suceava 8553 82,9 5 11 98 379
Vaslui 5318 84,2 3 2 81 449

Regiunea Nord – Est 
- în partea de nord cu Ucraina
- în partea de sud cu Regiunea Sud – 
- în partea de est cu Republica Moldova
- în partea de vest cu Regiunea Nord – 
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Piatra Suceava Vaslui

- 193 130 58 151 83 294
193 - 125 145 42 258 499
130 187 - 139 145 71 430

Piatra 58 145 139 - 103 129 354

Suceava 151 42 145 103 - 216 457
Vaslui 83 258 71 129 216 - 359

- – Prut 
- 
- 

- Siret (Suceava) – Tereblecea (Porubne, Ucraina) – rutier
- – Vadul Siret (Ucraina) – 

Transportul feroviar în Regiunea Nord–
simple sau duble, electrificate sau neelectrificate, asigurând transpor

– – Roman – Suceava - Ucraina – 
– Bârlad – Vaslui – – Ungheni - Republica 

Moldova – 
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Accesul aerian în Regiunea Nord – Est este asigurat de aeroporturile 

Din punct de vedere al reliefului regiunea se împarte în trei zone:
- – liniamentul vestic 

de aer scandinavo – -vest de masele de aer oceanice 

valorii de 70C la 1000 m, iar la peste 1800 m este prezent climatul alpin cu temperaturii 
medii anuale de 00C.
- – – 500 m, 

–est – sud-
– est. În 

de tip foehn. Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, situându-se în jurul 
valorii de 8 – 9 0

- – 

- – 
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aride, cu temperaturi medii anuale de 9 – 10 0 – 500 mm / an. 

0

800 mm. 
Din punct de vedere hidrografic, Regiunea Nord – 

– sud, întreaga 

Apele subterane prezente în Regiunea Nord – 

sulfuroase la Drânceni, Nicolina, Strunga.
Regiunea Nord – Est are diferite specii de pl

– – SPA.

–

Resursele subsolului sunt compuse din: minereu uranifer, minereu polimetalic, 

gips,
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necarbogazoase.  

• patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în UNESCO;
• ;
• ;
• ;
• Câmpulung

; 
• ;
• ;
•

numente ale naturii:

- 

– 
– arii protejate

Total regiune 126 49 183,8
9 3 223,8

Suceava 28 4 959,2
28 25 800,2
26 5 036,4
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26 9 884,7
Vaslui 9 276,3

– balneo – 

Regiunea Nord-

pentru diferite tratamente terapeutice.
Regiunea Nord-

monumente funerare sau for public, monumente religioase.

– 
Infrastructura de agrement es

Forme de turism practicate în regiunea Nord – Est: 

Sporturi -
schi nautic, surfing, hidroscuter, snowboard);
Balnear;
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Cultural;
Religios;

Ecoturism;
Oenologic (viti-vinicol).

– Est (extras din Strategia de 
– Est 2014 – 2020, Aprobat de CDR în 2015: 

Obiective 
specifice

Corelarea cu 
obiectivele 

tematice ale 
Strategiei Europa 

2020
1.
capitalului uman

1.1 

grupurilor 
vulnerabile

1.1.1 

într-

1.1.2 

integrare pe
muncii (inclusiv 
personalizate) pentru 
grupurile vulnerabile

Promovarea 

sprijinirea 

Promovarea 
incluziunii sociale 
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tot 

1.2 

instruire de 
calitate

1.2.1 Reducerea ratei 

tinerii din zonele rurale 

defavorizate
1.2.2 

adoptarea ofertei 

1.2.3 
accesului la formare 

1.2.4 Crearea, 

extinderea 
infrastructurii de 

Promovarea 
incluziunii sociale 

1.3 
accesului la 
servicii de 

1.3.1 
diversificarea 

,
inclusiv prin 

Promovarea 
incluziunii sociale 
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calitate
modernizarea 
infrastructurii aferente

1.4 Promovarea 
incluziunii sociale 
prin regenerarea 

urbane aflate în 
declin

1.4.1 Extinderea 

accesului grupurilor 
vulnerabile

servicii sociale, 

inclusiv prin 
modernizarea 
infrastructurii aferente

Promovarea 
incluziunii sociale 

2. Dezvoltarea
unei 
infrastructuri 
moderne 

2.1 
acce

realizarea de 

infrastructura de 
transport

2.1.1 
dezvoltarea 
infrastructurii 
aeroportuare
2.1.2 
dezvoltarea 
infrastructurii feroviare
2.1.3 
dezvoltarea 
infrastructurii rutiere

Promovarea unor 
sisteme de 
transport durabile 

blocajelor din 
cadrul 
infrastructurilor 
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2.1.4 Dezvoltarea de 
sisteme de transport 
urban durabile

2.2 Stimularea 

economiei locale 

accesului la 
infrastructura TIC 
de calitate

2.2.1 Extinderea 
infrastructurii de 
internet, în special în 

2.2.2 Dezvoltarea TIC 

dezvoltarea de 

„e-servicii”

Îmbu
accesului, a 

tehnologiilor 

-
-

servicii)

3. Sprijinirea
unei economii 

locale

3.1 Sprijinirea 

mediului 
economic, 
promovarea 
rezultatelor 

3.1.1 Dezvoltarea 

tehnologic, inclusiv 

de clustere 
3.1.2 Sprijin pentru

sisteme productive 
integrate, inclusiv
pentru dezvoltarea de 

procese tehnologice 
noi, cu valoarea 

Consolidarea 

întreprinderilor mici 

sectorului agri
a sectorului 

acvaculturii 
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„verzi”

resurselor
3.2 
Impulsionarea 
sectorului de 
cercetare-
dezvoltare, în 
special a celei 
aplicate

3.2.1 Sprijinirea 

private, în vederea 

integrate

Consolidarea 

3.3
accesului firmelor 
la servicii de 
afaceri de calitate 

3.3.1 Sprijin pentru 
accesarea serviciilor 
dedicate 
tinerilor antreprenori

întreprinderilor mici 

a sectorului 

acvaculturii
3.4 Sprijinirea 

produselor locale 
la export

3.4.1 Dezvoltarea de 

pentru sprijinirea 
exportatorilor locali

întreprinderilor mici 

a sectorului 
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acvaculturii
3.5 Sprijinirea 

zonelor urbane

3.5.1 Asigurarea 

dezvoltare în mediul 
urban, prin realizarea 

întreprinderilor mici 

sectorului agricol, 
a sectorului 

acvaculturii
3.6 Sprijinirea 

zonelor rurale

3.6.1 Asigurarea 

dezvoltare în mediul 
rural, prin realizare de 

3.6.2 Dezvoltarea de 

alternative în mediul 
rural, inclusive 

antreprenoriale a 
tinerilor

întreprinderilor mici 

sectorului agricol, 
a sectorului 

acvaculturii

3.7 Sprijinirea 3.7.1 Dezvoltarea 
infrastructurii de turism 
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turistic existent
4. Optimizarea

protejarea 
resurselor 

4.1 Promovarea 

energetice

4.1.1 

firmelor
de dioxid de 
carbon în toate 
sectoarele
Promovarea 

climatice, 

gestionarea 
riscurilor

4.2 Protejarea 

prin 
realizarea de 

e 

4.2.1 
crearea, reabilitarea, 

lor de 

canalizare, în sisteme 
de management 
integrat a
sisteme de 
management a 
riscurilor

resurselor 
Promovarea 

climatic, 

gestionarea 
riscurilor
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4.2.2 Reeabilitarea 
solurilor contaminate 

4.2.3 Prezervarea 
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Capitolul IV





– 2020

4.1 Localizare accesibilitate
nord-est

car
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• grade (staul Pochidia, comuna Tutova);
•
•
• i).
Jud -est a 

— ului Moldovei. 
Face parte din Regiunea Nord - 

preponderent nord-sud.

În cursul ultimilor ani structura administrativ– iei a suferit 
e ând . Astfel, o serie de comune au 

Murgeni. Î , s-
-

Structura administrativ–

81 de comune
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acces sunt:

- Odessa 
DN 2 F – – Vaslui   DN 24 A Bârlad – - Murgeni
DN 11 A Bârlad –   DN 26 – - Murgeni

- Vaslui
– Republica Moldova
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4.2 Fond funciar

forestiere.

modul de folosin , pe forme de proprietate, 
macro e

Modul de 
folosin a

fondului funciar

Forme de 
proprietate

Macroregiuni, regiuni 
e

Anul 2014
-hectare-

Total Total Vaslui 531.840
442.611

Total 400721
393564

Total 291759
286057

Total 87282
86295

Total 7918
7617

viticole
Total 11401

11278
Livezi i pepiniere 

pomicole
Total 2361

2317
Terenuri 

neagricole total
Total 131119

49047
Total 80154

21866
Total 8251
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i 861

ii
Total 15442

11517
ii

i ferate
Total 10681

607
Terenuri degradate 

i neproductive
Total 16591

14196
© 1998 -

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101A

4.3 Cadrul natural
4.3.1 Relief

-o

dealul Cetatea (situat la S- -V de 
-V de Gârceni). Lunca B

– - — Dealul 
-est. Altitudinea medie este de 250-350 m. Altitudinea 

-

-
astfel:

a) relieful structural – 
l dintre 
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înclinarea straturilor spre sud-

(coaste).
b) relieful sculptural – este dat în principal de ansamblul de cu

-
-E. Formarea reliefului sculptural a fost 

ii.
c) relieful de acumulare – 

– 
are le-a

- -4 km râul Bârlad, între 1-2

, unele cariere 

4.3.2 Clima
-

Temperatura aerului – -continentale. Media 

– 32
a Murgeni la 21.08.1952.
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– 
– 

– 

soare este de 18, iar durata de acoperire a solului 
-12

cm. 
Vânturile – 

- -
S- -6,5 m/s.

4.3.3 Hidrografie

-E, 

n, iar în partea de sud-
de râul Elan, afluent al Prutului. 

depozitele sarmatianului mediu;

; 
ape potabile în depozitele pliscene (valea Bârladului, Elanului, N
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Murgeni);
zone cu ape arteziene;
izvoare minerale (ape sulfato-bicarbonate, magneziano-sodice la

- -sodice 
bicarbonate iodo-bromurate la Drânceni-sat).

– 

lor.

Elanul 

corespund lunii martie.
Principalele lacuri:

-Galian.
Lacurile – în 

-au constituit într-
de lacuri, n

teritoriul ju
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6 milioane 
mc; 

mc; 

mc; 

mc; 
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ane mc;

Barajul 
un volum total de 2,7 milioane mc;

4.3.4 Resurse
4.3
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– 

4.3

de factorii fizico-
surile de 

4.3.4.3 Biodiversitate
Flora.

central-

a) -

-
forma un

– subzona de gorun-fag: gorun, fag, 
– subzona de gorun-stejar: gorun, stejar, jugastru, 

r, gladisu, tei, ulmul de câmp.
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-
– – 

Fauna. -estul jud
a luncilor.

Dobrina-

hurezul.

animale 

-
scobarul, linul, carasul, caracuda.

4.4 Cultura

arh D
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–danubiano– -
epele nord-

– cel 
d

d

at 
-

– 
danubiano – – dac. 

– dacii, 

mult mai vast, ce d
– 

-
at cu întemeierea în secolul I î.e.n. a primului stat dac 

– 
a domnit vreod
În epoca glorioasei domnii a lui Decebal daco – 
la luptele purtate sub conducerea regelui – 
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propriu-

-d
-au perindat secole de-a

-un stadiul inferior de dezvoltare 
daco-

d 

a unor importante drumuri 

-lea. Prima 

a secolului al XIV-

-
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–artistice sub 
genericul „Legend

Statuia ecv de la Podul Înalt Statuia d a municipiului Vaslui
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oameni de 
-

Dimitrie Cantemir (1673-

mai mu

Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin, realizând in felul acesta un prim 

-moldo-vlahilor”.
Alexandra Ioan Cuza (1820-1873) s-

-a întors în 
-

lupta pentru Unire. A fo
-

-a bucurat de o 

la Heildelberg.
Elena Cuza (1825-

Ioan Cuza, femeie -
-
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(1817-1891) Mare om politic, orator neîntrecut, istoric, 
scriitor. S-

s- at un rol major în Unirea Principatelor, a fost prim-
ministru în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, ministru de Externe (1877), ministru 

Vasile Pârvan (1882- -a
-au constituit 

s-

ani, membru plin al Academiei Române.
(1903-1995) s-

Liceul ,,Cuza-

Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-
comu

organizarea loviturii de stat de la 23 august 1944. Ulterior, a devenit secretar general 
al
Gheorghiu-

-Dej 
se bucura la mo
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(1866-

(1897- l unor 

Valentin Silvestru (1924-

(1880-1945) actor, creatorul teatrului românesc de revista, 
s-

Nicolae Tonitza (1886-

sale de copii. Alex -

Nicolae Milescu S (1636-
-a luat numele 

slavona, rusa, probabil franceza. S-
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Victor Ion Popa (1895- -

mare succes: 

- 

culturale anuale 
Podul Înalt – – 500”: 10 ianuarie
Eminescu prin mileniul III: 15 ianuarie
Unirea – visul de aur al românilor: 24 ianuarie

- 
Actae Moldaviae Meridionalis: aprilie
Movila lui Burcel”: 21 mai
Zilele culturale ale Bârladului: mai

Festivalul fanfarelor: august

Podul Înalt – 
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Zilele culturale ale Murgenilor: 6 august
„Flori pe Prut” – 

-6 sept
Festivalul „Hora”: 6 septembrie

-oct
Salonul de Carte: octombrie;

octombrie
Zilele „Dimitrie Cantemir”: octombrie

uian: octombrie
-noiembrie

4.

Moldova – - mijloc de dezvoltare economic”.
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„avant la lettre", Dimitrie Cantemir

-au datorat 

de pe Valea Prutului", 
Ioan (Iacov) Antonovici

Tudor Pamfile

de specialitate peste care s-

de mai multe cauze. Între cele de ordin istoric
la Adrianopole, din 1829, când s-
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agricole, necesitatea sporirii mâinii de lucru. Î
-a redus baza 

s-au întemeiat „stadler"-
– 

–
Flabsburgic, mai târziu Austro-Ungaria, co

Dimitrie Gusti, într-

an în luna septembrie.

cum 

- -
c -

-
- ârlad. 
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-

Ele se uscau întâi la soare, erau introduse apoi într-
-1880 s-au fabricat 200 de 

- , de la ,

-
-au aprins pe dedesupt. Lemnele erau arse pe 

-a suit pe ele, lemnele s- i el a ars de viu”.
În satul Dumasca

dintre produsele lor.
-o serie 

dulgherii
Bitoi Vasile, Romascu Dumitru, Bontea Costache, Plopan Georgel, Plopan lonut care 

dulgher cu cea de fierar
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miniaturi din lemn sau metal, în primul 
Neculai, Porcaru Ion s-

Fierari sunt Asaftei Aurel, Chilmu 
Gheorghe, Chilmu Cristi-Romica, reali Cojocarul Bratu 

populare. 
sunt considerate Norocea Ivoneta

Veringa Tudora, iar în Macarie Dumitra
locali se mai disting fierarii Botezatu Gheorghe cojocarul
Pruteanu Gheorghe. 

-
satul Laza s- Gheorghe Elisabeta 

zanat. Gheorghe Neculai, Chirica Petrii Vlad, Asavei 

Între fierarii Mihai

plapume, Duduman Mihai este fierar, Ciobanii Gheorghe tâmplar, iar Racnici Vasile
are mai multe meserii. La Sauca întâlnim pe care sunt 

Alexandru Florin Ciuraru 
Constantin
Elena, Alexandru lulia, Ionita Fira care -

-
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:
Vasile, Ababei Constantin, Ababei Ciprian, Spiridon Vasile, Turcu Paul, lacob Neculai, 
Ungureanu Vasile, Leganuta Nicu, Mihai Neculai, Moldoveanu Neculai, tâmplari, dar 

butnari, rotari rele 

Grigore A. Gheorghe. Un 

Blanarii Costel, Huminic Costel, Iordache Gheorghe potcovari; 
Ocrairfl Constantin, Fanaru Constantin, fierari; Huminic Gheorghe

; Saim Ion
, împletitori din nui ; Anania 

,
dogari;

pictor bisericesc, Cruceanu Valentin.
- care face plapume 

- : Livint Mihai - 
geamuri de diferite forme, elemente ornamentale; Curulet Petrii - sculptor, statui de 

Miron Gheorghe - draperii, râme de oglinzi, 
cruci; Iftimie Sandu - - 
reproduceri de obiecte. Artizanatul este practicat de Lica Elena. 

Focea Ion, croitor care 
Strechie Gheorghe,

sculptor în lemn
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etc; Panainte Sava, cojocar
Bogatu Vasile,

realizarea de costume populare, activitate în care se 

. Dire

,
carpete, prosoape - Ciulei Tudorita, Tarnoveanu 

- Arcaleanu S. Iancu, 
; din sorg- 

Bro ; împletitoare din lâna - Radu R. Ana, 
; sculptor în lemn - Radu P. Vasile. 

Beliga
Lemnul este prelucrat de Tibireac Gheorghe, Veligcu Ticuta, 

Fitcoschi Viorel, Ciurusniuc Gheorghe, fierul , pieile de 
cojocarii:

Bojoaga Dumitru, Balanescu Dumitru, Stanciuc Ion sculptor în persoana 
lui Filibiu Ion. 

: Vranceanu Valeria -
Popovici Eleonora- 

Gheorghe Maria- 
Agapi Aglaia- covoare 
Darie Aneta- covoare, 
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Agapi Paulina- 
cusute cu flori, covoare alese; Balanescu - 
carpete ales - 
în foi; Arhire Polixenia- 

- covoare alese în poduri, covoare alese în 
Habet Elena- 

prosoape de bumbac; - 
Burghelea Anica- 

- 
- 

covoare alese, carpete cusute; - 
Palade Ileana- 

Burghelea 
- 

- covoare alese în spet Cojocarii
Axinte 

Gheorghe . 
În Vutcani, Ciorbagiu Gabriel, Voicu Costandache, Voicu Doru, Danu 

Gheorghe, Bojian Eugen, Axinte Dumitru, Adam Angliei, Adam Constantin, Putoi Stan, 
Arsene Bogdan, Ciorbagiu Marin, Chiriac Constantin, Ceru Constantin, Alexa Gelu, 
Ciorbagiu Victor prelucrarea lemnului, ca tâmplari, dulgheri, 

Nestian Gelu, Bostan Gelu, Stoica Vasile sunt fierari forjori,
iar sunt cojocari.
mai bine realizate de 
Ecaterina, Bojian Lina. 
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Dintre numeroasele 

etc. Prelucrarea lemnului
Gheorghe, Juganaru Ionel, Sanuta Ion, Cucas Vasile, Florea Neculai, iar Comanduru 
Vasile . 

tâmplari - Alexandrache 
, dogarul Onofrei Georgel, cojocarii

fântânarul
Burhuc Costel. 

unt: -

Apostol Radu
Perju Emil 

se spune malae); Geles Renocica
Mosneagu Vasile

din paie de grâu, culese atunci când acesta da în pârg; Balaur Ioan
Radu Ioan

ne-
-

mai mare parte. Multe sate s-
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trecându- - 
- in lemn. Ioan Antonovici descrie casele vechi 

-
vocarea soarelui fiind 

asociate frecvent cu 

it lemnul, au preluat artistic 
motivul solar prelungindu-

imagini a inclus rosturile magice de ocrotire a gospodarilor de duhurile rele. Pe stâlpii 

ul Petrescu surprinzând ultimele vestigii. 
Rosturilor magice devenite încifrate, le- -

Ungureanu din 
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-a organizat un grup de instruire format din 

olari cu domiciliul permanent sau temporar 

-

Jenica.
- 

Vasluiului - el lucra acolo ghivece, 
elementele vegetale - - 
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-
stânjenitoare pentru impresia arti

-
- 

-
-au confiscat atelierul.

co

în apropierea Bârladului

cuptoare, pe locul patru între acestea. S- i tehnicile 
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4.6 Turism
sunt: religios, cultural-istoric, 

Turism religios.

de cult cuprind valori istorico-
arhitectural

Nestemate ale patrimoniului arhitectonic vasluian. Rezultat al unei mari 

ile de 

Biserici din lemn
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uctiv al 

ului biserica 

Poate fi admirat Palatul Episcopal
Biserica Sf. 
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-o
în veacul al XVII-lea. Mai -lea, domnitorul 

-

în stil baroc monumental

-
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începe cu numele vornicului Cârstea Ghenovici care a 

biserica. Cutremure puternice au afectat-

temelii de egumenul Nil între anii 1852 – 
l-a împiedicat – 

Biserica Sfântul 

- -a
c de 

-au remarcat în mai multe 
domenii ( între acestea, domnitorul Alexandru loan Cuza, primul domnitor al României, 

-
instaura
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Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, 

-

t tot 

Sfântul Ilie, in 

- rilor 

XIX-
-

-1869, rezistând altor atacuri ale 

-
ulterior, printr-
monumentul istoric. Ca elemente de originalitate subliniem frontoanele tringhiulare de 
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Biserica Sfântul Ilie, Bârlad
dezvoltate 

-a constituit de 
altfel, în secolul al XV- – 
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, 
stil moldovenesc, o î

Turism cultural-istoric.
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Figuri 

Mavrocordat etc. 

Casa Mavrocordat

r Ion Popa din Vaslui.

- loc. Vaslui, Trandafir de la Moldova - - loc. 
- loc. Muntenii de Sus, Voinicelul - 
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pot fi valorificate: Castelul Mavrocordat din Vaslui, Conacul Roset - 
- 

-
– 

arheologic Bârlad - 

Centrul Civic

Vaslui.

puncte de atr

Turism vitivinicol. 

174



– 2020

Un a

transfo

ri 

Turism rural. -

dezvoltare a turismului rural 

xponate de etnografie 
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pe tipuri de structuri, 
pe macro e 

Tipuri de structuri de primire Macroregiuni, regiuni de 
e 

Anul 
2015

r
Total

Vaslui

43
Hoteluri 5
Hosteluri 2
Moteluri 1

Cabane turistice 1
Tabere de elevi si prescolari 1

Pensiuni turistice 24
Pensiuni agroturistice 9

© 1998 - 2016 INSTITUTUL 

Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire 
turistica, judete si localitati

Tipuri de structuri de Anul 2015

locuri

Total

Vaslui

TOTAL 915
MUNICIPIUL VASLUI 339
MUNICIPIUL BIRLAD 163

MUNICIPIUL HUSI 122

Hoteluri
TOTAL 441

MUNICIPIUL VASLUI 200
MUNICIPIUL BIRLAD 149
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MUNICIPIUL HUSI 92

Hosteluri
TOTAL 57

MUNICIPIUL VASLUI 43
MUNICIPIUL BIRLAD 14

Moteluri TOTAL 22
Cabane turistice TOTAL 13

Tabere de elevi si 
prescolari TOTAL 50

Pensiuni turistice
TOTAL 126

MUNICIPIUL VASLUI 96
MUNICIPIUL HUSI 30

Pensiuni agroturistice TOTAL 206
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63

4.7 Repere economice
nivel 

-

sunt concentrate în mediul urban.
Principalele ramuri industriale ale jud
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Total

din care: pe clase de 

0-9 10-49 50-249
peste

Total 4355 3797 471 68 19
265 225 34 4 2

Industrie extractiva 3 2 1 0 0
528 359 126 28 15

38 17 6 3 2

375 299 63 13 0

1969 1812 147 10 0

171 149 19 3 0
296 268 26 2 0
86 83 3 0 0
42 39 3 0 0
47 42 5 0 0
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tehnice 274 265 9 0 0

82 69 9 4 0

21 21 0 0 0
61 55 6 0 0

recreative 32 25 6 1 0

75 67 8 0 0
– 

http://www.vaslui.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=487

-2020):
Nr. 
Crt. Domeniu

1. Dezvoltare

M1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere

M1.3. Dezvoltarea serviciilor publice

2. transport rutier
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Nr. 
Crt. Domeniu

local

modernizarea infrastructurii edilitare

3. Economie

4. dezvoltare 

M 4.1. Conectarea 

autohtone

M 4.5. Dezvoltar
agricole

(GAL-uri)
M 4.9. Dezvoltarea c
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Nr. 
Crt. Domeniu

-
M 4.12. Dezvoltar

5. Mediu
M 5.4. Modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate

energetic

6. Turism

turistice

M 6.5. Dezvoltarea resurselor umane implicate în furnizarea 
de servicii turistice

7. Social M 7.1. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul 
serviciilor sociale
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Nr. 
Crt. Domeniu

pentru persoane de vârsta a III a

M 7.5. Dezvoltarea economiei sociale

vulnerabile
-urilor furnizoare de servicii 

sociale

8. M 8.2. Asigurarea accesului elevilor la IT&C

9.

dezvoltarea infrastructurii în care 
-sanitare

moderne

rii 
controalelor medicale periodice
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Nr. 
Crt. Domeniu

mediul rural
M 9.5. Dezvoltarea resurselor umane implicate în actul 
medical

10.

M 10.2. 

M 10.3. Organizarea de evenimente culturale de amploare 

valorile culturale

dedicate în special tinerilor

11. M11.2. Dezvoltarea resurselor umane
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Capitolul V
COMUNA 

MUNTENII DE SUS
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5.1 Localizare accesibilitate

.
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– 

– Vaslui 
–
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Drum Comunal 17
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 K 
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Drumu
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Comuna Muntenii de Sus are ca vecini:
- 
- 
- 
- apodeni.
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5.2 Fond funciar
a fondului funciar dup modul de folosin i localit i

Modul de folosin Forme de proprietate Localit i Anul 2014
Hectare

Total Total

V
as

lu
i

M
un

te
ni

i d
e 

Su
s 

2239
Proprietate privata 2106

Total 2042
Proprietate privata 2011

Total 1319
Proprietate privata 1307

P uni
Total 431

Proprietate privata 412

e 
Total 120

Proprietate privata 120

i pepiniere viticole
Total 170

Proprietate privata 170
i pepiniere 

pomicole
Total 2

Proprietate privata 2

Terenuri neagricole total
Total 197

Proprietate privata 95
P Total 26

Proprietate privata 22
i Total 21

ii
Total 77

Proprietate privata 65
i

ferate Total 65
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i
neproductive

Total 8
Proprietate privata 8

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

agricol, 58,91%

-a desprins din 

Primordial pentru dezvoltarea viitoare a comunei Muntenii de Sus este 

inventarului domeniului publi

5.3 Cadrul natural
5.3.1 Relieful

, cu un 
grad de fragmentare sub forma unor culmi interfluviale orientate de la nord la su
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al culmilor este 
î i nord – estu
m (deal , 

- nisios.

5.3.2 Clima
Clima este temperat – ,

o

oC, iar în ultimii ani temperatura 
oC. Teritoriul este dominat de anotimpuri secetoase, cu o valoare

2, una din cele mai reduce valori medii pe 

5.3.3 Hidrografie
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei face parte din bazinul râului 

nente

hidrografic de 692 km2

-
teritoriul comunei Deleni.
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5.3.4 Solul

roci cristalofiliene metamorfozate în facies amfobolitic. Peste soclu se afla cuvertura 
tui gresii, calcare, marne, argile etc. Caracterizat 

printr- -est, în 
- 

nisipos.

central-europene (gorun, 
fag), -
europene. 

, întâlnindu-se mamifere precum
, iepurele.

, , iar 
dintre mreana bibanul.

5.4 Repere istorice
Din punct de vedere administrativ, în anul 1953 comuna Muntenii de Sus 

înglo -
-Nou devin sate componente 

ale comunei Tanacu. Prin L
sine - -
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probabil culturii Noua, din epoca bronzului târziu (aprox. 1350-1200 î.Hr.).
Locurile unde se întinde satul Muntenii de Sus au fost pe timpuri ocupate de 

meiul pâna la apari , au î

ivit unui document 
tefan cel Mare, având data de 15 octombrie 1491. Atunci, domnitorul a 

atunci.

-
rept la 

-

Satul a fost s -au mutat vatra 

-

aduse din nordul Moldovei mai multe familii, care fiind de la munte au dat numele actual 
al satului.
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Satul Muntenii de S

-

rin proiectul transfrontalier 
„ ” -Republica 
Moldova, PHARE CBC 2004. 

a -a lungul timpului, 
Astfel, dorindu-se -

În camera de locuit s-a
, 

în portul 
popular reprezentativ satului.
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- Satu-Nou

conservarea unui 
satului.

Inventaru obiecte:
-  - 

pentru 

- obiecte ale industriei casnice
ragile, piepteni, fuse, suveici, mosoare, fofeze etc.);

- (c

; 
- rtu

candrele etc.);
- piese din costumul popular femeiesc

pictate, batiste, casânci)
-  (

; 
- obiecte de mobilier

- documente ; 

200



– 2020

- din sec. XVIII-XXI – între care 

insigne etc.),
- obiecte cu caracter religios -

- arsenal militar
germane, un pistol-revolver, un vârf de proiectil, un tub-

Prin aceste nuclee muzeistice s-
mult, cu cât 

-

Folclorul literar in muntenii de sus 

Folclorul literar
, 

sim
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Folclorul literar, specific Muntenilor de Sus, cuprinde specii ale genului liric 
, 

magie (descântece, ).

oare la teme legate de: 
-

ireversibilitatea timpului etc.

comple în lucrarea sa „Folclorul. Cum trebuie 
acesta „

”.
Cunoscutul filolog Ion Aurel Candrea,

fenomen viu, spontan „
-

-i s -
-

-au
 (

În 
spirituale a poporului –    

rurale, specii ale genului liric, de obicei în versuri, cu caracter epigramatic, cu aluzii 
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– 
vorbit

cântat, rostirea acestora realizându-se într-un anumit ritm.

În acest 
-

deplângându-
Vornicele, vornicele  
Ai un car cu parlagele,

  

Nu fi mire 
-a dat,  

- - -a dat,  
-

  
Ia-

-
-ai însurat!

 „Rândurile” mai 

 - jocul:  
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, 

sat, 

baraboi,

baraboi
 - 14 ani).

specifice Muntenilor de Sus, sunt 

„ONIHAHA”- la 
cu 

imitând nechezatul cailor din 
staulul unde s-
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Obiceiul este foarte vechi, pierzându-se în anii de început ai 
când oamenii nu -

„CIRALESA” (cel ales) – 

grupurile de credincio , rostind în cor: 
„Cirale

ferea” apelor s-a schimbat 
(Androna -Sebastian).

Cântecele ( rele, 
au exprimat de-

cu alte prilejuri. O parte din cântece de jale 

-
de Sus.

Sus: 
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Când erai cu mine grea
Dar de când m-

-

De- -am noroc
De-
Toate -
Dar un bobocel n-a avut noroc pe lume
Când s-au dat noroacele, m-ai trimis cu vacile
Când s-a dat norcu’n sat m-ai trimis la adunat

-am mai dat.” (B

Venea un avion zdrobit
-i avion zdrobit

Ci-

Descântecele
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Scopul descântecelor este acela de a aduce „

Muntenii de

persoana care descânta treb
cuvinte, 

fac parte din zestrea 

  
ui, se pot clasifica în descântecele de deochi 

-a preocupat de abordarea acestui gen 

„Trecui pe lâng- u- -un ochi de foc, unu

„Pe- -

„S-
u pleca la fântâna lui Iordan…”(Luca Teodora);
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negre…”(Ponea Petru). 

senin” sau a unor boli diverse:
“

Andronache Maria Mirabela);
„de strigare, de mirare, de deochiul cel mare…”(Simion Paula); 

„De-
Ana).

mito
-te-

“ - devuloicu…”

privire la plantele terapeutice (buruienile) utilizate care trebuiau administrate pentru 
anu Maria).

obligatoriu pe Maica Do :  
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„Descântecul de la mine, leacul de la Dumnezeu”, iar în încheiere formula: 
le (n.a. numele celui deochiat) curat, luminat/ Ca Maica Domnului care te-

”.
Se mai poate descânta incantând „

semnul cr umitor ritualuri: „într-
paie de chibrit arse

 (Condurache Denisa). 

„

„
” (Profir Sânziana).

policrome:  
„ el perit galben/ Cel perit de 99 de feluri…”

„
(Sasu Mihaela).

blestemul aruncat asupra persoanei vinovate care ar fi provocat boala:
„

Daniel); 
„de- - -oi fi 

deo - - -oi 
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- - -
frunza” (Apetroaii Ioana).

-

Colindele

Nou, când este 

l sau uratul 

colindelor, întrucât -

sau . 
-de- „Jupâneasa”

pentru a vesti începutul Anului Nou, primind în schimb colaci pentru colindul lor:
„
Într-

ri de boi, 
B
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(Târnoveanu Ana).
„

-

Pe la case a colinda.
Iarna- -i mare,
Semne bune anul are,

Pe sub brazda de la plug.
patru boi,

. 
Sorcova este unul din cele mai vechi obiceiuri

at 
-

prosperitatea: „
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(Airinei Claudia).
 (

-un sat, specifice obiceiurilor de Anul Nou. Din categoria 
, s-

„bucovinenii” sau „jienii”.
Capra

acestui joc se pierd în istorie, reprezentând primele forme ale cultului dionisiac 

cont Masca de 
tip zoo-antropomorf - erit 

rior 

. 
Rândurile de Jieni - 

folclorului literar, care cuprinde ca manifestare specific

-

cor, astfel:
„ -a apropiat
Din ceruri ne vine împodobit
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Ce i-

-
-

 - le 

Sursa: https://limbaromana.org/revista/comuna-muntenii-de-sus- -vaslui-aspecte-istorice- -folclorice/
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Comuna MUNTENII DE SUS

6.1 
Muntenii de Sus are o 

i

vârsta Sexe Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Total
Total

Va
sl

ui

M
un

te
ni

id
e 

Su
s

4230 4253 4289
Masculin 2151 2167 2185
Feminin 2079 2086 2104

0- 4 ani
Total 264 241 205

Masculin 132 120 103
Feminin 132 121 102

5- 9 ani
Total 273 280 294

Masculin 149 153 152
Feminin 124 127 142

10-14 ani
Total 280 264 282

Masculin 137 130 138
Feminin 143 134 144

15-19 ani
Total 312 338 325

Masculin 158 169 173
Feminin 154 169 152

20-24 ani
Total 334 312 306

Masculin 167 165 159
Feminin 167 147 147

25-29 ani
Total 388 376 392

Masculin 193 184 186
Feminin 195 192 206

30-34 ani
Total 368 393 358

Masculin 190 205 194
Feminin 178 188 164

35-39 ani Total 386 373 391
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Comuna MUNTENII DE SUS

Masculin 218 203 203
Feminin 168 170 188

40-44 ani
Total 343 358 374

Masculin 180 193 209
Feminin 163 165 165

45-49 ani
Total 264 290 307

Masculin 143 157 164
Feminin 121 133 143

50-54 ani
Total 179 180 189

Masculin 102 101 113
Feminin 77 79 76

55-59 ani
Total 193 177 183

Masculin 101 91 83
Feminin 92 86 100

60-64 ani
Total 195 197 196

Masculin 84 86 97
Feminin 111 111 99

65-69 ani
Total 136 151 167

Masculin 61 71 78
Feminin 75 80 89

70-74 ani
Total 117 111 108

Masculin 47 40 36
Feminin 70 71 72

75-79 ani
Total 101 111 100

Masculin 49 54 45
Feminin 52 57 55

80-84 ani
Total 55 59 63

Masculin 23 29 31
Feminin 32 30 32

85 ani si peste
Total 42 42 49

Masculin 17 16 21
Feminin 25 26 28

© 1998 -
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=10

Subliniat – date provizorii
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Anul 2014 Anul 2015

Vaslui Muntenii de Sus 32 28
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
Subliniat – date provizoii

Anul 2014 Anul 2015

Vaslui Muntenii de Sus 33 27
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
Subliniat – date provizoii

Anul 2014 Anul 2015

Vaslui Muntenii de Sus 29 30
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
Subliniat – date provizoii

e Localit i Anul 2014 Anul 2015
r persoane

Vaslui Muntenii de Sus 16 28
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D
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e Localit i Anul 2014 Anul 2015
r persoane

Vaslui Muntenii de Sus 5 3
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D

Sporul natural

Medii de reziden Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare e

2014 2015
UM: Numar persoane

Total

Regiunea NORD-EST -6291 -10372
u -1904 -2483
ani -1791 -1996
i 420 -774

-1781 -2656
Suceava -52 -811

Vaslui -1183 -1652

Urban

Regiunea NORD-EST 632 -1122
u -353 -572
ani -132 -94
i 754 321

-335 -641
Suceava 376 11

Vaslui 322 -147

Rural

Regiunea NORD-EST -6923 -9250
u -1551 -1911
ani -1659 -1902
i -334 -1095

-1446 -2015
Suceava -428 -822

Vaslui -1505 -1505
© 1998 -  

, subliniat – date provizorii 
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Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete

Anul 2014 Anul 2015
UM: Spor natural la 1000 locuitori

Spor natural la 
1000 locuitori

Spor natural la 
1000 locuitori

Total

Regiunea NORD-EST -1,9 -3,2
u -3,1 -4,2
ani -4,4 -5,1
i 0,5 -1

-3,9 -5,8
Suceava -0,1 -1,3

Vaslui -3 -4,2

Urban

Regiunea NORD-EST 0,4 -0,8
u -1,4 -2,3
ani -0,8 -0,5
i 2,1 0,9

-2,1 -4
Suceava 1,5 :

Vaslui 2,1 -0,9

Rural

Regiunea NORD-EST -3,6 -4,8
u -4,5 -5,6
ani -7 -8,1
i -0,8 -2,5

-4,8 -6,9
Suceava -1,1 -2,2

Vaslui -6,3 -6,5
© 1998 -  

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP215B
subliniat – date provizorii
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e Localit i 
Ani

Anul 2014 Anul 2015
r persoane

Vaslui MUNTENII DE SUS 5 90
© 1998 -

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12

e i 
Ani

Anul 2014 Anul 2015
r persoane

Vaslui MUNTENII DE SUS 19 53
© 1998 - 2

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12

Stabilir i 

e i 
Ani

Anul 2013 Anul 2014
r persoane

Vaslui MUNTENII DE SUS 59 56
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12
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r i localit i 

Jude e Localit i 
Ani

Anul 2013 Anul 2014
r persoane

Vaslui MUNTENII DE SUS 57 41
© 1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12

– Muntenii de Sus
Perioada Sexe

Total Masculin Feminin
Anul 2014 57 32 25
ianuarie 23 15 8
februarie 20 13 7

martie 20 12 8
aprilie 19 11 8
mai 18 11 7
iunie 18 10 8
iulie 56 28 28

august 56 29 27
septembrie 55 30 25
octombrie 54 30 24
noiembrie 59 32 27
decembrie 57 32 25
Anul 2015 54 33 21
ianuarie 61 36 25
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februarie 64 38 26
martie 62 38 24
aprilie 58 36 22
mai 49 32 17
iunie 52 33 19
iulie 66 39 27

august 62 36 26
septembrie 59 25 34
octombrie 54 31 23
noiembrie 52 31 21
decembrie 54 33 21

Ianuarie 2016 60 36 24
februarie 55 34 21

martie 55 34 21
aprilie : : :
mai 49 32 17

© 1998 -  
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15
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i localit i 

Localit i 
Ani

2013 2014
r persoane

Vaslui MUNTENII DE SUS 113 108
© 1998 - 2016 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM104D

6.2
6.2.1

-75%. 
În prezent comuna Muntenii de Sus nu dispune de un sistem de canalizare care 

permanent de infestarea a pânzei freatice, iar altele sunt dotate cu toalete modernie, 
-se în fose individuale.

6.2.2 Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Muntenii de Sus

6.2.3 Alimentarea cu electricitate
Comuna Muntenii de Sus
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6.2.4 de iluminat public
eaua de iluminat public are acee ectricitate

6.2.5 Salubritate
Comuna Muntenii de Sus

platforme de compost pentru gunoiul de grajd.

6.2.6 Transportul în comun

Muntenii de 
Sus - 

  

6.3
Muntenii de

Sus
Nr. Crt. Dimensiuni

L/km, l/m
Localitate

1 Strada nr. 1 L= 0,050 
l= 8,00

Muntenii de Sus

2 Strada nr. 2 L= 0,600
l= 10,00

Muntenii de Sus
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3 Strada nr. 3 L= 0,525
l= 8,00

Muntenii de Sus

4 Strada nr. 4 L= 0,200
l= 6,00

Muntenii de Sus

5 Strada nr. 5 L= 0,500
l= 8,00

Muntenii de Sus

6 Strada nr. 6 L= 0,100
l= 8,00

Muntenii de Sus

7 Strada nr. 7 L= 0,550
l= 10,00

Muntenii de Sus

8 Strada nr. 8 L= 1,450
l= 10,00

Muntenii de Sus

9 Strada nr. 9 L= 0,180
l= 4,00

Muntenii de Sus

10 Strada nr. 10 L= 0,050
l= 5,00

Muntenii de Sus

11 Strada nr. 11 L= 0,050
l= 3,00

Muntenii de Sus

12 Strada nr. 12 L= 0,100
l= 4,00

Muntenii de Sus

13 Strada nr. 13 L= 0,400
l= 2,00

Muntenii de Sus

14 Strada nr. 14 L= 0,175
l= 6,00

Muntenii de Sus

15 Strada nr. 15 L= 0,050
l= 5,00

Muntenii de Sus
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16 Strada nr. 16 L= 0,200
l= 6,00

Muntenii de Sus

17 Strada nr. 17 L= 0,300
l= 5,00

Muntenii de Sus

18 Strada nr. 18 L= 0,275
l= 5,00

Muntenii de Sus

19 Strada nr. 19 L= 0,100
l= 6,00

Muntenii de Sus

20 Strada nr. 20 L= 0,425
l= 6,00

Muntenii de Sus

21 Strada nr. 21 L= 0,250
l= 6,00

Muntenii de Sus

22 Strada nr. 22 L= 0,305
l= 8,00

Muntenii de Sus

23 Strada nr. 23 L= 0,059
l= 8,00

Muntenii de Sus

24 Strada nr. 24 L= 0,115
l= 8,00

Muntenii de Sus

25 Strada nr. 25 L= 0,375
l= 8,00

Muntenii de Sus

26 Strada nr. 26 L= 0,050
l= 4,00

Muntenii de Sus

27 Strada nr. 27 L= 0,050
l= 4,00

Muntenii de Sus

28 Strada nr. 28 L= 0,205
l= 8,00

Muntenii de Sus
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29 Strada nr. 29 L= 0,040
l= 4,00

Muntenii de Sus

30 Strada nr. 30 L= 0,900
l= 7,00

Muntenii de Sus

31 Strada nr. 31 L= 0,302
l= 5,00

Muntenii de Sus

32 Strada nr. 32 L= 0,300
l= 6,00

Muntenii de Sus

33 Strada nr. 33 L= 0,040
l= 6,00

Muntenii de Sus

34 Strada nr. 34 L= 0,250
l= 6,00

Muntenii de Sus

35 Strada nr. 35 L= 0,300
l= 6,00

Muntenii de Sus

36 Strada nr. 36 L= 0,050
l= 5,00

Muntenii de Sus

37 Strada nr. 37 L= 0,125
l= 2,00

Muntenii de Sus

38 Strada nr. 38 L= 0,350
l= 5,00

Muntenii de Sus

39 Strada nr. 39 L= 0,450
l= 6,00

Muntenii de Sus

40 Strada nr. 40 L= 0,450
l= 7,00

Muntenii de Sus

41 Strada nr. 41 L= 0,175
l=3,00

Muntenii de Sus

231



– 2020
Comuna MUNTENII DE SUS

42 Strada nr. 42 L= 0,325
l= 10,00

Muntenii de Sus

43 Strada nr. 43 L= 0,125
l= 3,00

Muntenii de Sus

44 Strada nr. 44 L= 0,200
l= 5,00

Muntenii de Sus

45 Strada nr. 45 L= 0,150
l= 10,00

Muntenii de Sus

46 Strada nr. 46 L= 0,175
l= 8,00

Muntenii de Sus

47 Strada nr. 47 L= 0,200
l= 8,00

Muntenii de Sus

48 Strada nr. 48 L= 0,200
l= 8,00

Muntenii de Sus

49 Strada nr. 49 L= 0,600
l= 10,00

Muntenii de Sus

50 Strada nr. 50 L= 0,100
l= 6,00

Muntenii de Sus

51 Strada nr. 51 L= 0,200
l= 6,00

Muntenii de Sus

52 Strada nr. 52 L= 0,200
l= 2,00

Muntenii de Sus

53 Strada nr. 53 L= 0,250
l= 8,00

Muntenii de Sus

54 Strada nr. 54 L= 0,300
l= 8,00

Muntenii de Sus
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55 Strada nr. 55 L= 0,150
l= 6,00

Muntenii de Sus

56 Strada nr. 56 L= 0,275
l= 8,00

Muntenii de Sus

57 Strada nr. 57 L= 0,075
l= 8,00

Muntenii de Sus

58 Strada nr. 58 L= 0,140
l= 7,00

Muntenii de Sus

59 Strada nr.59 L= 0,550
l= 10,00

Muntenii de Sus

60 Strada nr. 60 L= 0,150
l= 6,00

Muntenii de Sus

61 Strada nr. 61 L= 0,075
l= 10,00

Muntenii de Sus

62 Strada nr. 62 L= 0,500
l= 10,00

Muntenii de Sus

63 Strada nr. 63 L= 0,500
l= 10,00

Muntenii de Sus

64 Strada nr. 64 L= 0,700
l= 8,00

Muntenii de Sus

65 Strada nr. 1 L= 0,225
l= 12,00

Satu Nou

66 Strada nr. 2 L= 0,200
l= 12,00

Satu Nou 

67 Strada nr. 3 L= 0,770
l= 10,00

Satu Nou 
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68 Strada nr. 4 L= 0,100
l= 6,00

Satu Nou 

69 Strada nr. 5 L= 0,900
l= 12,00

Satu Nou 

70 Strada nr. 6 L= 0,100
l= 10,00

Satu Nou 

71 Strada nr. 7 L= 0,150
l= 10,00

Satu Nou 

72 Strada nr. 8 L= 0,100
l= 10,00

Satu Nou 

73 Strada nr. 9 L= 0,900
l= 14,00

Satu Nou 

74 Strada nr. 10 L= 0,175
l= 14,00

Satu Nou 

75 Strada nr. 11 L=  0,250
l= 12,00

Satu Nou 

76 Strada nr. 12 L= 0,350
l= 12,00

Satu Nou 

77 Strada nr. 13 L= 0,370
l= 12,00

Satu Nou 

78 Strada nr. 14 L= 0390
l= 12,00

Satu Nou 

79 Strada nr. 15 L= 0,420
l= 12,00

Satu Nou 

80 Strada nr. 16 L= 0,150
l= 12,00

Satu Nou 
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81 Strada nr. 17 L= 0,225
l= 12,00

Satu Nou 

82 Strada nr. 18 L= 0,425
l= 12,00

Satu Nou 

83 Strada nr. 19 L= 0,425
l= 12,00

Satu Nou 

84 Strada nr. 20 L= 0425
l= 12,00

Satu Nou 

85 Strada nr. 21 L= 0,325
l= 12,00

Satu Nou 

86 Strada nr. 22 L= 0,325
l= 12,00

Satu Nou 

87 Strada nr. 23 L= 0,325
l= 12,00

Satu Nou 

88 Strada nr. 24 L= 0,325
l=12,00

Satu Nou 

89 Strada nr. 25 L= 0,325
l= 12,00

Satu Nou 

90 Strada nr. 26 L= 0,325
l= 12,00

Satu Nou 

91 Strada nr. 27 L= 0,225
l= 12,00

Satu Nou 

92 Strada nr. 28 L= 0,825
l= 14,00

Satu Nou 

93 Strada nr. 29 L= 0,400
l= 10,00

Satu Nou 
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94 Strada nr. 30 L= 0,100
l= 10,00

Satu Nou 

95 Strada nr. 31 L= 0,150
l= 10,00

Satu Nou 

96 Strada nr. 32 L= 0,150
l= 10,00

Satu Nou 

97 Strada nr. 33 L= 0,150
l= 10,00

Satu Nou 

98 Strada nr. 34 L= 0,058
l= 10,00

Satu Nou 

99 Strada nr. 35 L= 0,150
l= 10,00

Satu Nou 

100 Strada nr. 36 L= 0,250
l= 10,00

Satu Nou 

101 Strada nr. 37 L= 0,070
l= 19,00

Satu Nou 
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Strada nr. 7 Muntenii de Sus Strada nr. 8 Muntenii de Sus
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Strada nr. 28 Satu Nou Strada nr. 9 Satu Nou
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6.4 Mediu
Comuna Muntenii de Sus

de
, prin emisia de noxe, 

de

timp ac
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6.5
i localit i 

Niveluri de instruire e Localitatea
Ani

2013 2014 2015
r

Total
Va

sl
ui

M
U

N
TE

N
II

D
E 

SU
S

1 1 1
Primar si gimnazial 

(inclusiv invatamantul special) 1 1 1

i gimnazial
1 1 1

© 1998 -
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25

Popula ia i 

Niveluri de instruire Judete Localitate
Ani

2013 2014 2015
r persoane

Total

Va
sl

ui

M
U

N
TE

N
II

D
E 

SU
S

311 290 243
e 64 58 49

Elevi înscri nv ntul 
preuniversitar 247 232 194

i gimnazial (inclusiv 
inv ntul special) 247 232 194
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Elevi înscr nv
primar (inclusiv înv ntul 

special) 122 130 112
Elevi nv

gimnazial (inclusiv 
înv ntul special) 125 102 82

nv
primar i gimnazial 247 232 194

nv ntul 
primar 122 130 112

nv ntul 
gimnazial 125 102 82

© 1998 -
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL103D

Personalu i localit i 

Niveluri de instruire Jude Localitate
Ani

2013 2014 2015

Total

Va
sl

ui

M
U

N
TE

N
II

D
E 

SU
S

23 20 18
Înv colar 3 3 3
Înv
gimnazial (inclusiv 

înv ntul special) 20 17 15
Înv

(inclusiv înv ntul 
special) 7 7 6
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Înv
(inclusiv înv ntul 

special) 13 10 9
Înv i

gimnazial 20 17 15
Înv nt primar 7 7 6

Înv nt gimnazial 13 10 9
© 1998 -

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL104D

i localit i 

Niveluri de instruire Localitate
Ani

2013 2014

Total

Vaslui MUNTENII DE SUS

36 35

(inclusiv înv ntul 
special) 36 35

Gimnazial 36 35
© 1998 -

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25
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Denumirea Nr. copii 
/ grupe

Cadre 
didactice personal auxiliar

Program Normal 
Satu Nou -  
Comuna Muntenii
de Sus

49 / 3 2 1 1 cadru 
didactic

Denumirea Nr.copii 
/ clase

Cadre 
didactice personal auxiliar

Muntenii de Sus
-primar 109/6 6 1 -
-gimnazial 81/4 11 4 -

Volumul de carte:

coala cu clasele I – IV Satu Nou
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coala cu clasele I – VIII Ion Agarici, Muntenii De Sus
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6.6
Biblioteci p i localit i 

Categorii de 
biblioteci e Localitate 

Ani
2013 2014 2015

UM: Num r
Total Vaslui MUNTENII DE SUS 2 2 2

Publice 1 1 1
© 1998 -

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32

• – Ziua Uniri, 8 martie – Ziua
– Ziua Eroilor, Ziua Europei, 1 iunie – 

a Copilului, 30 august – Ziua Limbii Române, 1 decembrie – Zi
României; 

• Ianuarie: „Gânduri pentru Eminescu”, „Unirea Principatelor Române”;

• Martie: „Femei celebre din România”;
• Aprilie: „Mens sana in corpore sano”, „Biblioteca – 

comun
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Muntenii de Sus

Ziua Femeii – 8 Martie
Ziua Copilului – 1 Iunie
Ziua Comunei – August

– Noiembrie
– 
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xistente pe teritoriul 
comunei:

• – Muntenii de Sus
• – Muntenii de Sus
• – Satu Nou

– Satu Nou

Biserica Sf. Trei Ierarhi
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Biserica Sf. Andrei
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Muntenii rin proiectul transfrontalier 
„ ”,  - 
Republica Moldova, Phare CBC 2004. 

Fondatorii muzeului îl doresc, pe viitor, un punct de reper cultural în arealul 

-
-

253



– 2020
Comuna MUNTENII DE SUS

În camera de locuit s-

în portul popular reprezentativ satului.

de lu
.

http://www.muzeultraditiilor.ro
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6.7
În anul 1956 s- Muntenii de Sus echipa de fotbal sub denumirea de 

Recolta Muntenii de Sus. Începând cu anul 1986 numele echipei a fost schimbat din Recolta în 
 Muntenii de Sus. 

Muntenii de Sus a jucat la baraj pentru promovarea echipei în 
Muntenii de Sus a jucat barajul pentru promovarea echipei în 

liga a III- , , în an -a stins 

Începând cu anul 2016, Muntenii 

-Tîrnoveanu Viorel plecat la Mecanica Vaslui; 
- Viitorul Vaslui.

i : 
- Tîrnoveanu Mihai; 
- ; 
- ; 
- ; 
- ; 
- ; 
- ; 
- ; 
- ; 
- Tîrnoveanu Viorel; 
- ; 
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- Nechita Ion; 
- Ignat Maricel.

6.8 
Unit i sanitare pe categorii de unit i localit i 

Categorii de 
unit i sanitare

Forme de
proprietate e Localitate

Ani
2013 2014

r 
Cabinete 

medicale de 
familie

Proprietate 
public Vaslui MUNTENII

DE SUS 1 1 

© 1998 - 2016 INSTITUTUL NA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30

Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, judete si localitati

Categorii de cadre 
medico-sanitare

Forme de
proprietate J Localitate

Ani
2013 2014

r
persoane

Medici Proprietate 
publica

Va
sl

ui

M
U

N
TE

N
II

D
E 

SU
S 1 1

din total medici: 
medici de familie

Proprietate 
publica 1 1

Personal sanitar 
mediu

Proprietate 
publica 1 1

© 1998 -
 http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30

În comuna Muntenii
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Cabinet medical individual

6.9

celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea d
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a) sprijin acordat familiilor cu venituri reduse prin: ajutoare sociale conform Legii

familiei);

c) sprijin acordat persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii 448 / 2006

ale cu caracter primar, 

Muntenii
de Sus

118 familii a suplimentar
35 familii privind acordarea venitului minim garantat;
14 familii beneficiare de sti
152 persoane încadrate
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6.10 Economie
6.10.1 

-se în principal de 

În perioada 2013 – 2015 media terenurilor cultivate a fost de 375 ha, cultivate 
astfel:

Plante cultivate
Ani

2013 2014 2015

Porumb 130 130 150
Grâu 150 150 86
Orz 0,50 0,50 0,50

15 15 15
14 14 14

Floarea soarelui 80 80 80
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Efectivul de animale existent în ultimii 3 ani:

Animale
Ani

2013 2014 2015

Bovine 350 350 360
Ovine 2900 2900 3000
Caprine 280 280 300
Cabaline 290 290 300
Porcine 160 160 170

11356 11965 12770
Familii de albine 204 219 278

40 40 95

Serviciile veterinare sunt asigurate de 1 medic veterinar.

6.10.2 Mediul local de afaceri

6.10.3 Turism
Sectorul tu
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6.11

la intrare în comuna Muntenii de Sus, pe 

Consiliul Local al Comunei Muntenii de Sus este format din 13 consilieri. 

P.S.D. – 7 membri;
P.N.L. – 5 membri;
P.S.R.O. - 1 membru.
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Venituri
-mii lei-

2011 2012 2013 2014 2015

Venituri proprii 706,00 1070,53 1093,30 763,93 650,29
Venituri fiscale 2385,33 2739,14 2661,07 3213,23 3330,64
Venituri guvernamentale 2400,00 1300,00 680,00 736,40
Alte categorii de venituri 154,25 99,55 155,82 224,26 123,09

Buget preconizat
Buget preconizat
-mii lei-

2016 2017 2018 2019 2020

3470,23 3282,98 3357,00 3425,93 3495,00

P.S.D. 
54%

P.N.L. 
38%

P.S.R.O.
8%

P.S.D.

P.N.L.

P.S.R.O.
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6.12 Parteneriate oportune

-
-
- ONG-uri;
-
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Muntenii de Sus: 

-
- . 

- onei 

-

-

- -

– ADIV
Proiectul va cuprinde:

-

-exploatarea centrului de managem

-
-
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-

-

lice pentru 
din municipiile Vaslui, Bârlad, 

– 

-teritoriale membre, precum 

publice aferente serviciului.

http://www.gal-movilaluiburcel.ro
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ANALIZA SWOT
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a permis analiza 

cul
local.

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 

importante, care vor afecta într-
de Sus.

activit

-un cadru coe
coordonare la nivel strategic.

- realizarea unei analize preliminare;
- 
- 
- articularea documentului strategic.
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Analiza SWOT .

Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari)

Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunitati)

Threats (riscuri).

-a impus elaborarea strategiei de 
- 2020. 
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or slabe, 

Punctele tari

similare.
Punctele slabe se 

favorabile ale mediului de ansa

-
domenii de interes.

se ref

-a propus.
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În urma analizei SWOT s-

COMUNA 
MUNTENII DE SUS

1.Dezvoltare

Creare locuri de 

Programe de 
formare 

2. Dezvoltare

Competitivitate

Confort social

Cultural 

Turism / Agrement
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Puncte tari Puncte slabe

– Vaslui – – 
Sculeni; 

de 6 km

–
Mun -Nou;

ha, din care 56% este reprezentat de 
terenul arabil;

statistice din Baza de date Tempo-
Online a I.N.S. la 1 ianuarie 2016 este 
de 4289 locuitori;

comuna
Bârladului, având un relief cu aspect 

-
nisipoase;

ha;
lipsa Planului Urbanistic General;
lipsa unui inventar al bunurilor

comunei;

proprietate;
lipsa cadastrului general.
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desprinzându-se din comuna Tanacu la 
în 1968.

a celor care locuiesc în municipiul 
Vaslui;

accesarea fondurilor europene pentru

i drumuri agricole;

dezvoltarea economiei locale pe baza
resurselor disponibile.

depopularea satelor prin plecarea

a unui inventar al comunei;
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Puncte tari Puncte slabe

pentru Satu-

la 31.12.2016;
potabile

23,13 km;

de transfer;
transportul în comun este asigurat de

firme private;

în perioada 2012 – 2016 au fost

comunal DC 17 Satu-Nou – Portari care 

pe terit
majore de poluare a factorilor de mediu.

naturale;

public cu 5 km;
nec

propriu de salubritate;

lipsa PUG-
comunei, documente actualizate, 

europede pentru dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitare;

iluminat public;
lipsa unei platforme de compost

pentru gunoiul de grajd;
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ambalajelor;

-aer-

i tratamente chimice 

zona terenurilor agricole în timpul 

de la mijloacele de transport;
depozitarea gunoaielor în mod

necontrolat;
resurse financiare insuficiente pentru

mediul rural;

resurse financiare insuficiente pentru
realizarea studiilor, a proiectelor 
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Uniunii Europene alocate pentru sectorul 
de mediu;

privire la respectarea normelor privind

a încheia contractele necesare pentru 

r

locuitor care va îngreuna plata 

nivel 
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Puncte tari Puncte slabe

elemente importante favorabile pentru 
comunei de 

- 

– sociale;

diverse profiluri de activitate;
terenuri agricole de calitate cu

a agriculturii 
ecologice, fapt care va conduce la 

Bârladului;

l de atractivitate 
crescut; 

dezvoltate;

economici în recuperarea i refolosirea 
ambalajelor;

superioare;

adresate persoanelor cu nivel de 

sociale datorate migr

resurse financiare insuficiente pentru

se 
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agriculturii;

parcul de utilaje bine dezvoltat.

lipsa unui sistem de sprijin pentru

lipsa parteneriatelor public-private;
pentru tineri,

ani;

-

adresate persoanelor cu nivel de

din fonduri europene;
lipsa unei infrastructuri turistice

dezvoltarea turismului

pentru petrecerea timpului liber;
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lipsa unui punct farmaceutic de uz

lipsa resurselor financiare stabile

moderne;

le 

nivel ridicat de fiscalitate;

din fonduri europene;
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programe guvernamentale pentru

încheia parteneriate cu investitori locali 

locale;
campanii de îndrumare a micilor

programare 2014 – 2020;
programe guvernamentale pentru

în domeniul zootehniei, a infrastructurii 
aferente, prima afacere, tineri fermieri;

partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, 
prin fonduri nerambursabile;

economici în demararea de proiecte 

oferte de creditare greu accesibile

la credite;

iale în 

dezechilibre între nivelul de calificare a

muncii;

282



– 2020

privind folosirea de energie din surse 
alternative;

de microîntreprinderi care au ca scop 

/ comercializare a produselor 

orientarea programelor spre

dezvoltarea antreprenoriatului;

adâncirea

local la sch

favoarea altor teritorii, considerate mai 

în turism;

tate;

omene imprevizibile:

structuri antropice;
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proiectelor de resurse umane;
accesarea de fonduri nerambursabile

pentru acti

grupurilor defavorizate;

ilor locale în

antreprenoriale;
dezvoltarea pachetelor de instrumente

financiare pentru sprijinirea micilor 
afaceri;

valorificarea cadrului natural prin

de petrecere a timpului liber;

oferte de creditare greu accesibile

nivelul ridicat al taxelor;

depopularea mediului rural;

consumatorilor;
accentuarea gradului de neutilizare a

accentuarea procesului de reducere a
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dezvoltarea infrastructurii turistice

în turism;
încurajarea, dezvoltarea i promovarea

de programe turistice în domeniul 

produse agroalimentare de tip ecologic, 
ecoturism, turism religios etc.;

turistice;
exist

agriculturii;

agricole;
posibilitatea 
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special în domeniul zootehniei, a 
infrastructurii aferente, prima afacere, 
tineri fermieri;

energiei regenerabile;

slui 
cu privire la accesarea fondurilor 
europene;

stimularea asocierii proprietarilor de
terenuri agricole;

uri 
nerambursabile;

public – privat;

îndeplinirea standardelor de calitate a
produselor agricole, a celo

animalelor;
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scheme de calitate pentru generarea de 

autohtone;
continuarea sprijinului prin fondurile

-
servicii rurale;

posibilitatea de utilizare a
instrumentelor de gestionare a riscurilor 

fonduri mutuale, stabilizarea veniturilor).

Puncte tari Puncte slabe

stat;

fond de 5000 volume;

popularizarea evenimentelor negative;

ce a creat numeroase probleme sociale 
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programului biblionet;

Rândurile;

cultural – 

publice locale;

- 

Muntenii de Sus;

lipsa programului after school;

sportive;

ucative

nepromovarea dansului popular
„Rândurile”;

lipsa parcurilor de recreere;
lipsa unei monografii a comunei;
necesitatea reconstruirii bisericii din

comitirul Satu-Nou
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extracurriculare diversificate;

lipsa unor alternative flexibile de

lipsa de încre

degradare;
lipsa unor programe 

necontrolat;

diminuarea respectului pentru

accentuarea efectelor negative în
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slaba preocupare a tinerilor pentru
tul folosirii 

tehnologiilor performante IT.

folosirea de metodologii moderne de
predare – 

i

sociale;

schimbarea sistemului de evaluare a
elevilor de la un an la altul;

290



– 2020

educative
mijloc complementar de integrare 

comunitate;

al;

voluntariatului

încurajarea tinerilor pentru practicarea

general.

lipsa unor alternative flexibile de
for

dezavantajul creat de programele
colare care nu permit dezvoltarea 

componentei educative;

culturii;

culturale;

persoanelor care pot transmite tinerilor 
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promovarea parteneriatelor cultural -
artistice;

obiceiurilor populare prin transmiterea 

dezvoltarea patrimoniului cultural – 
artistic.

Puncte tari Puncte slabe

dispensarului medical;

personalului angajat;
acordarea ajutorului social conform

este necesar construirea unui nou

un punct farmaceutic;
fonduri insuficiente destinate

fonduri insuficiente la bugetul local
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familiei)

dezvoltarea servicilor sociale;

sociale;
sensul

sistemul de ajutor social nu 

personal insuficient pentru
monitorizarea tuturor categoriilor de 
persoane cu probleme sociale;

privind voluntariatul;

persoanelor aflate în nevoi – 
identificarea persoanelor vârstnice 

acordarea unor ajutoare la nevoie 
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lipsa unor ateliere de lucru pentru

cursuri de prim-

din partea Uniunii Europene;

Ocupare a Persoanelor Marginalizate 
Social, adaptate la specificitatea mediului 
rural;

locale;

lipsa investitorilor în domeniul

repartizarea fondurilor destinate

nevoile reale;
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iei;

implicarea sectorului privat în furnizarea 
de servicii sociale;

facilitarea accesului la serviciile
medicale de calitate;

accesarea fondurilor europene în

sociale;

de servicii sociale.

costurile ridicate ale aparaturii de

curente;
pragul de rentabilitate depinde de

a serv

lipsa personalului în domeniul

posturilor;
resurse financiare insuficiente în

serviciilor sociale;
incorecta distribuire a fondurilor între

metodologice de aplicare a legii 

repartizarea fondurilor destinate
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locale este
reale;

asistate social;

bsolvirea primelor opt 
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ÎN PERIOADA 2007 - 2013





– 2020

În perioada 2007 – 2013, Comuna Muntenii de Sus a implementat o serie de 
proiecte care au vizat 

Nr. 
Crt.

Denumire proiect Valoare 
proiect

-lei-

Sursa de Perioada de 
implementare

1 Modernizare Strada nr. 
28 în localitate Satu 
Nou, comuna Muntenii 

561.962 Buget local 2007 - 2012

2
nr. 9, localitatea Satu 
Nou, comuna Muntenii 

1.068.195 Buget local 2007 - 2015

3 Modernizare Strada nr. 
8 în localitatea Muntenii 
de Sus, comuna 

Vaslui

1.046.843 Buget local 2008 - 2012

4

DC 17 din DN 24 din 
Satu Nou – Portari (DC 

3.801.720 Buget de stat
OG 28

2008 - 2016

299



– 2020

1) comuna Muntenii de

5

Muntenii de Sus, 
comuna Muntenii de 

3.386.178 Buget de stat
OG 28

2010 - 2016

6

Vaslui

139.438 P.N.D.R. 
2007-2013

322

2012 - 2014

7
Muntenii de Sus, 
comuna Muntenii de 

69.682 P.N.D.R. 2007 
- 2013

2013 - 2015
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PLAN DE PROIECTE DE DEZVOLTARE 

2014 - 2020

Nr. Crt. Denumire proiect

1 Sus,

2 Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Muntenii de Sus, 

3 Realizarea sistemului de canalizare –
a apelor reziduale

4 gaze naturale
Vaslui

5 –
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6 minat public în 

Vaslui

7 în 

8 –
în comuna Muntenii de 

9
Centrul Cultural Muntenii de Sus - comuna Muntenii de Sus, 
Vaslui

10 în comuna Muntenii de Sus, 

11 - -VIII din comuna Muntenii de Sus
Vaslui

12 -VIII, amenajare teren sport în 
-VI

13 în comuna 
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14 în 
comuna Mun

15 în comuna 

16 Amenajarea unei platforme de compost pentru gunoiul de grajd în 

17
Muntenii de Sus

18
Muntenii de Sus

19

20
calendarului cultural al comunei Muntenii de Sus

21 – în comuna Muntenii 
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22
Vaslui

23 Promovarea comunei Muntenii de S

comunei, a obiceiurilor lor locale  

24
în comuna Muntenii de Sus, 

25 Amenajarea unor parcuri publice
Vaslui

26
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PROIECTUL
NR. 1 COMUNEI MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului Sus

Justificarea 
proiectului - -sociale de 

viitor
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 2

ELABORAREA 
PLANULUI URBANISTIC GENERAL

Descrierea 
proiectului

Elaborare Plan Urbanistic General al Comunei Muntenii de Sus

Justificarea 
proiectului

confort 

administrativ.
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 3

REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE 
–

APELOR REZIDUALE ÎN COMUNA MUNTENII DE SUS, 

Descrierea 
proiectului

anume:
-realizarea într-
epurare a apelor uzate din localitatea Satu Nou;
-
a apelor uzate.

-
faza de stabilire a obiectivelor din cadrul proiectului integrat 
pentru comuna Muntenii de Sus;
-

Satu Nou.

-
- pelor uzate SE 1 Satu Nou.
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ional. 
. 

– DrainLift 150 
clude

150 

, 
– 

cot cu picio

aerisire.

pentru epurarea apelor uzate menajere colectate din 

pentru un debit de 250 m3

de canalizare pentru comuna Muntenii de Sus, ceea ce include 

studiul de fezabilitate elaborat trebuie actualizat conform 

epurare a municipiului Vaslui.
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Justificarea 
proiectului

Lipsa sistemului de canalizare

Studii existente SF 2009 ( ) –
uzate în localitatea Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus, 

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 4

  

Descrierea 
proiectului

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din sistemul de 

gaze naturale va fi compus din:
- 

- cu un debit de 1000 Nm3/h 

Muntenii de Sus;
- 
de aproximativ 11,315 km, care va cuprinde pentru început 

Justificarea 
proiectului
Studii existente SF 2015
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Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 5

Descrierea 
proiectului iluminat public cu 5 km

Justificarea 
proiectului

Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020

314
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PROIECTUL
NR. 6

MODERNIZARE A 

Descrierea 
proiectului (reducerii) costurilor de exploatare

Justificarea 
proiectului performant
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 7

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 8

– 

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului

farmacii umane
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 9

CULTURAL MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 10

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 11

- -VIII 
DIN COMUNA MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 12

-VIII, 
-VI

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului colare atât din punct de vedere a bazei 

Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 13 ÎN COMUNA MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului

Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 14 COMUNA MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului pentru copii în 

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 15 DE INTERES LOCAL

Descrierea 
proiectului drumuri locale

Justificarea 
proiectului drumuri locale
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 16 

AMENAJAREA UNEI PLATFORME DE COMPOST 
PENTRU GUNOIUL DE GRAJD

Descrierea 
proiectului

Prin acest proiect se 
Muntenii de Sus a unei platforme de compost a gunoiului de 
grajd

Justificarea 
proiectului nepermise 

gunoiul de grajd la valoarea pe care o poate da sectorului 
agricol

Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 17 EXISTENTE PE RAZA COMUNEI MUNTENII DE SUS, 

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 18 DE MONITORIZARE VIDEO A COMUNEI MUNTENII DE 

SUS

Descrierea 
proiectului

Muntenii de Sus
Justificarea 
proiectului noapte
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 19

ADMINISTRATIVE PRIN 

Descrierea 
proiectului

participarea 

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Valoare 

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 20

CREAREA EVENIMENTULUI DE INTERES LOCAL „ZIUA 
CALENDARULUI CULTURAL 

AL COMUNEI MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului

compun calendarul cultural al comunei Muntenii de Sus
Justificarea 
proiectului

Crearea unui eveniment cultural local 

Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 21 –

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 22 ÎN COMUNA MUNTENII DE SUS

Descrierea 
proiectului nivelul comunei Muntenii de Sus

Justificarea 
proiectului
Studii existente

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020

331



– 2020

PROIECTUL
NR. 23

PROMOVAREA COMUNEI MUNTENII DE SUS, CREAREA 
I MULTIPLICAREA DE MATERIALE PUBLICITARE, 

PROMOVARE A COMUNEI, A OBICEIURIURILOR
LOR LOCALE

Descrierea 
proiectului

distribuirea de materiale de promovare, participarea la diverse 
târguri de profil, realizarea unui material video de prezentare a 

Justificarea 
proiectului

culturale
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 24

Descrierea 
proiectului periodice

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Valoare

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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PROIECTUL
NR. 25

AMENAJAREA UNOR PARCURI PUBLICE

Descrierea 
proiectului

Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020
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– 2020

PROIECTUL
NR. 26 CREAREA PERDELELOR 

VASLUI

Descrierea 
proiectului

agricole
Justificarea 
proiectului
Studii existente Idee de proiect

Posibile surse de Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse disponibile

Perioada 

implementare

2014 – 2020

335



– 2020

336
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Capitolul X
IMPLEMENTARE, 
MONITORIZARE

I CONTROL





– 2020
VASLUI

a

con

proiectelor planificate. 

Adoptarea. În 

Implementarea.
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– 2020
VASLUI

Monitorizare.

Monitoriza

prin intermediul 

strategiei;

secretariat.
Respo

problemelor identificate;

340



– 2020
VASLUI

terea proiectelor prioritare;

Se vor analiza indicatorii de 

implementare.

Analiza impactului. 

lizarea 
proiectului.

periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.

341



– 2020
VASLUI

342



nnnnnnnnnn

Capitolul XI 
CONCLUZII



STRATEGIA DE – 2020

Muntenii de Sus
– 2020, acestea 

– 2020 a comunei Muntenii 
de Sus Muntenii 
de Sus

Dezvoltarea comunei Muntenii de Sus

este nou.
Comuna Muntenii de Sus

În
o implicare a tuturor factorilor reprezentativi din comuna Muntenii de Sus

Evaluarea strategiei, a gradului de implementare a proiectelor se va realiza 
periodic într-

- are 
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STRATEGIA DE – 2020

-

-

-economice a comunei.

În concluzie,  

.
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