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I. ÎNTRODUCERE 
 
 

1.1 Conceptul de Dezvoltare Regională 
 
Strategia de dezvoltare    durabilă,  face   posibilă coordonarea activă a proceselor de 

dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod 

inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială 

Este un ansamblu de politici şi strategii ale autorităţilor publice centrale şi locale, 

elaborate în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice ale unor arii geografice, 

constituite în Regiuni de Dezvoltare şi care beneficiază de sprijinul Guvernului României, al 

Uniunii Europene şi al altor autorităţi naţionale şi internaţionale.  

Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de trăsături care le recomandă 

managerilor de la nivel local responsabili cu acest  domeniu   din care    se  menționează   

următoarele:  imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru 

acţiune, orientare spre schimbare, orientare spre un câştig durabil. 

O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare 

influenţele diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine si elemente 

proactive, construind posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite 

situaţii ce ar apare pe parcurs. Principiul  acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare 

se datorează faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare implică   acţiune 

concretă direcţionată spre îmbunătăţire   a   situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare 

reiese din faptul că strategiile  urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată 

implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a potenţialului 

local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu procesele 

înregistrate pe plan local. 

În consecinţă, dezvoltarea durabilă a devenit o componentă importantă a strategiilor 

de dezvoltare locală şi regională, iar programele de dezvoltare locală propuse finanţatorilor 

internaţionali sunt evaluate în funcţie şi de această caracteristică. Luând în considerare 

necesitatea alinierii și adaptării spațiului urban și rural românesc la cerințele UE, prin 

promovarea unui sector eficient și viabil din punct de vedere economic și social în contextul 

perioadei ulterioare integrării, strategia comunei Plopiș, din județul Sălaj, stabilește 

principalele direcții de dezvoltare a comunității locale. 

 

1.2 Planificarea strategică la nivel european, național, regional 
 

Elementele strategiei de dezvoltare durabilă se fundamentează ținând cont de 

orientările strategice privind politica de coeziune la nivel european   si de planificarea 

strategică națională și regională. 

Așadar, strategia a fost elaborată pe tipologia socio-economică, nevoile și potențialul 

de dezvoltare ale comunei  Plopiș, evidențiind corespondența cu prioritățile europene și 

naționale, precum și cu tendințele de dezvoltare, la nivel național, regional și județean. 

În cadrul UE, începând  din  anul 2006 , conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat 

în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca 
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obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și 

viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească 

resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al 

economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.  

Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității UE s-a angajat să 

devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă. 

Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori 

pentru un viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la 

Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii 

europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea 

celor mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea 

Europeană s-a angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață 

demnă pentru toți respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența 

economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. 

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, 

în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu 

partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, 

iar România, ca membră a acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea 

integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

 

1.3 Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei  Plopiș 
 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Plopiș a fost iniţiat 

ca răspuns la interesul exprimat de către Consiliului Local al comunei Plopiș pentru 

elaborarea unui demers strategic. În cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate 

dimensiunile şi caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relaţii de 

interdependenţă, au fost efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat documente 

strategice naționale, iar rezultatele obținute au fost corelate cu date statistice, sondaje de 

opinie și analize .   

În vederea elaborării strategiei, prima întrebare esențială la care s-a căutat un răspuns 

a fost: „Unde ne situăm în acest moment?”. S-au colectat date pentru ca pe baza lor să se 

realizeze diagnoza și analiza comunității din comuna Plopiș la momentul actual. S-a realizat 

analiza SWOT pentru a identifica pe ce se pot baza liniile directoare ale strategiei și care sunt 

condițiile mai puțin prielnice care ar putea să prejudicieze demersurilor în timp. 

S-a procedat la solicitări de date oficiale, interviuri și discuții libere cu angajații 

primăriei și alte persoane cheie din comuna Plopiș. S-a urmărit colectarea unui volum 

considerabil de date, din mai multe surse pentru a asigura astfel, prin metoda comparării, 

veridicitatea acestora și o imagine de ansamblu. Colectarea de date relevante și într-o 

cantitate suficientă a fost necesară pentru a radiografia eficient și real tema de interes. Pentru 

a obține date și informații oficiale s-a recurs la solicitări către instituții care dețin baze de 

date relevante, cum ar fi Institutul Național de Statistică.   

A doua întrebare la care am încercat să formulăm un răspuns a fost: „Unde ne dorim 

să ajungem?”. Am considerat oportun să găsim cel puțin un răspuns empiric încă din primele 
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faze de lucru pentru ca pe baza acestor obiective generale identificate să se poată clarifica în 

mod prioritar informațiile relevante pentru a fi colectate. S-a pornit în acest demers cu 

rezerva că după realizarea analizei SWOT se va reveni asupra acestor obiective cu eventuale 

completări și modificări. 

 

II. CAPITOLUL 2. 
 

2.1 Planificarea strategică la nivel european, național, regional 
 

Elementele strategiei de dezvoltare durabilă se fundamentează ținând cont de 

orientările strategice privind politica de coeziune la nivel european   si de planificarea 

strategică națională și regională. 

Așadar, strategia a fost elaborată pe tipologia socio-economică, nevoile și potențialul 

de dezvoltare ale comunei  Plopiș, evidențiind corespondența cu prioritățile europene și 

naționale, precum și cu tendințele de dezvoltare, la nivel național, regional și județean. 

În cadrul UE, începând  din  anul 2006 , conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat 

în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca 

obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și 

viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească 

resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al 

economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.  

Alături de statele membre și respectând principiul subsidiarității UE s-a angajat să 

devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă. 

Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori 

pentru un viitor european durabil”. Documentul prezintă răspunsul Uniunii Europene la 

Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii 

europene și în prioritățile actuale ale Comisiei Europene, evaluarea situației și identificarea 

celor mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea 

Europeană s-a angajat în favoarea unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață 

demnă pentru toți respectând limitele planetei, care să reunească prosperitatea și eficiența 

economică, societăți pașnice, incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. 

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 ODD în politicile publice ale Uniunii, 

în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare cu 

partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile Uniunii Europene, 

iar România, ca membră a acestei comunități, își propune prin această strategie abordarea 

integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

  

2.2 Cadrul strategic european de dezvoltare durabilă  
 

Necesitatea  abordări strategice și integrate a inovării trebuie situată în contextul 

priorităților vizate de Comisia Europeană (CE) în perioada de programare 2021-2027. În anul 

2016, Uniunea Europeană s-a angajat  să fie lider în punerea în aplicare a prevederilor 

stipulate în „Agenda 2030”, document politic adoptat de Organizația Națiunilor Unite în 
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vederea eradicării sărăciei și obținerii de rezultate în direcția dezvoltării durabile la nivel 

mondial până în 2030. Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD), reunite informal și sub denumirea de Obiective Globale: 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Națiunilor Unite, adoptată la 

25  septembrie  2015, stabilește un cadru global pentru realizarea dezvoltării durabile până 

în 2030. Acesta include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 

de obiective conexe pe care să le aibă în vedere țările și părțile interesate. UE a avut un rol 

esențial în elaborarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a  Organizației Națiunilor 

Unite și, împreună cu statele sale membre, s-a angajat să fie un pionier și în punerea în 

aplicare a agendei, atât la nivelul UE, cât și prin susținerea – în cadrul politicilor sale externe 

– a  eforturilor de aplicare în alte țări, în special în cele care au cea mai mare nevoie de sprijin.  

Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă 

pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a 

injustiţiei şi protejării planetei până în 2030 . 

  Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal și sub denumirea de 

Obiective Globale: 

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

✓ Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, 

îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile. 

✓ Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă. 

✓ Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.  

✓ Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a 

fetelor.  

✓ Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei 

şi sanitaţie pentru toţi.  

✓ Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la 

preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.  

✓ Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice 

susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă 

şi a unei munci decente pentru toţi.  

✓ Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. 

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

✓ Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca 

ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.  

✓ Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie 

durabile.  

✓ Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice şi a impactului lor.  

✓ Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă. 



 

 Pagina 8 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PLOPIȘ 2023 - 2027 

✓ Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.  

✓ Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 

pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii 

eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.  

✓ Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.  

Între cele 17 obiective de dezvoltare durabilă prevăzute în document, inovarea este 

subiect vizat în special prin Obiectivul 9: “Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării inclusive și durabile și încurajarea inovării”. Acest obiectiv se 

integrează în cadrul politic european și în prioritățile actuale ale CE, noul cadru financiar 

multianual pentru perioada post 2020 orientând o parte semnificativă din contribuțiile 

bugetului UE către realizarea acestuia. 

 Susținerea inovării este unul din obiectivele centrale ale politicii de coeziune 

promovată de CE și susținută financiar din linia bugetară „Coeziune și valori” a cadrului 

financiar multianual 2021-2027. Fondurile europene dedicate susținerii politicii de coeziune, 

respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și 

Fondul Social European (FSE+), abordează politica de coeziune prin prisma a 5 obiective de 

politică 1 :  

✓ O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare 

și inteligente  

✓ O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin 

promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și 

albastre,va economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și 

gestionării riscurilor . 

✓ O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale  

✓ O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale  

✓ O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 

zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale. 

Primul obiectiv vizează direct specializarea inteligentă, urmând a fi finanțat cu minim 

35% din fondurile alocate prin politica de Coeziune, la nivelul României.  

Obiectivele specifice pe care le propune Obiectivul de politică 1 sunt:  

• îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate; 

• potențarea beneficiilor digitalizării pentru cetățeni, companii și guverne;  

• sporirea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

• dezvoltarea abilităților de specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat . 

_______________________ 
1.Raport intermediar referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 

acord. 
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De asemenea la nivel de OP1, prioritățile pentru transformarea economică inovatoare și 

inteligentă au stabilit 4 zone cheie de intervenție: 

1. Îmbunătățirea capacităților de cercetare și dezvoltare și adoptarea tehnologiilor 

avansate .2 

• Investiții de afaceri în Cercetare și Inovare și universități antreprenoriale  

• Linii pilot, validare timpurie a produsului, transfer de tehnologie  

• Tehnologii digitale la cheie 

• Dezvoltarea conceptelor de Living Labs și Test beds  

2. Digitalizare pentru cetățeni, companii și guverne  

• adoptarea TIC în IMM-uri prin toate cele 3 tipuri de interacțiuni: business2business, 

business2consumer și consumer  consumer (B2B; B2C; C2C) . 

• dezvoltarea instrumentelor de E-guvernare • dezvoltarea instrumentelor de E-

inclusion, e-health, e-learning, e-skilling  

3. Creșterea și competitivitatea IMM-urilor, start-up/scale-up  

• încurajarea dezvoltării de firme noi, start-up-uri/scale-up  

• dezvoltarea proceselor de dezvoltare a clusterelor industriale  

• perfecționarea proceselor din cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială  

• facilitarea accesului la finanțare și servicii avansate pentru afaceri  

4. Dezvoltarea abilităților pentru S3, tranziție industrială și antreprenoriat  

• dezvoltarea managementului inovării în IMM-uri  

• Instruire, recalificare pentru zone de specializare inteligentă . 

• integrarea instituțiilor de învățământ și formare în ecosistemul de inovație  

• dezvoltarea de aptitudini în învățământul superior pentru a crește viabilitatea 

comercială . 

Pentru orizontul 2024 Comisia Europeană a stabilit șase priorități strategice:  

✓ Pactul ecologic european  

✓ economie în serviciul cetățenilor  

✓ Europă pregătită pentru era digitală  

✓ Promovarea modului nostru de viață european  

✓ Europă mai puternică pe plan internațional  

✓ Un nou elan pentru democrația european 

Trei dintre acestea vor avea un impact major asupra inovării și a dezvoltării economice, și 

anume:  

• Pactul ecologic european prin care Comisia își propune ca Europa să fie primul 

continent neutru din punct de vedere climatic,  

• o Europă pregătită pentru era digitală, prin care se dorește punerea la dispoziția 

cetățenilor a unei noi generații de tehnologii, cum ar fi cele din domeniul datelor și al 

inteligenței artificiale care pot duce la dezvoltarea unor soluții inteligente pentru 

numeroasele provocări societale actuale din sectoare cât se poate de diverse, și  

 

__________________________ 
2. Cadrul Financiar Multianual post-2020: riscuri și oportunități pentru România 
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• o Europă mai puternică pe plan internațional pentru care este nevoie de o agendă 

comercială solidă, deschisă și echitabilă, care să facă Europa un loc atractiv pentru 

întreprinderi și să asigure, în același timp, cele mai înalte standarde în materie de 

protecție a climei, a mediului și a forței de muncă. 

În martie 2020, Comisia Europeană a lansat „O nouă strategie industrială pentru 

Europa” 3  menită să ajute industria europeană să conducă tranziția dublă către neutralitatea 

climatică și către poziția de lider în domeniul digital. Strategia va contribui la îndeplinirea a 

trei priorități cheie: 

• menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial și a unor condiții de 

concurență echitabile, atât la nivel intern, cât și la nivel mondial,  

• asigurarea neutralității climatice a Europei până în 2050 

• conturarea viitorului digital al Europei. 

 

2.3  Cadrul strategic național  
 

Prin  strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 

și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni 

principali, respectiv : economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și 

se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui 

cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Strategia pleacă de la premisa că, dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire care, 

odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile, definită prin 

echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse de probleme actuale 

globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică. Grija statului față de cetățean 

și respectul cetățeanului față de instituții, față de aproapele său, de valorile morale și 

diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă. 

România, alături de alte 192 de state, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru 

susținerea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de 

Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. Planul de acțiune global, pe care 

România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării sărăciei, combaterii 

inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. Este un plan de 

acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește consolidarea unui 

climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă” 4 . 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează au 

fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987):  

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;  

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se 

apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;  

________________________  
3. https://ec.europa.eu  - Strategia industrială europeană 
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3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin 

schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului 

de „depășire a limitelor”. S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are 

nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, creând în același timp un dezechilibru 

ecologic la nivel planetar, prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat 

că numai prin susținerea simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – 

se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un viitor comun la nivel global.  

 

2.4  Context regional  
 
Contextul regional este reprezentat de elaborarea Planului și Strategiei de Dezvoltare 

Regională 2021-2027 .Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de 

planificare elaborat la nivel regional și reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel 

național în raport cu nevoile specifice la nivel de regiune, dar și cu direcțiile strategice de 

politică ale celorlalți principali finanțatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii 

respective. Prin PDR 2021-2027, ADR Nord-Vest contribuie la realizarea celor trei obiective  

de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr. 315/2004 

privind dezvoltarea regională:  

• diminuarea dezechilibrelor regionale existente,  

• corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor și 

stimularea cooperării inter-regionale,  

• interne și internaționale,  

• transfrontaliere.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Regională promovate prin PDR urmăresc nevoile 

identificate la nivel regional prin varii instrumente: consultări publice, grupuri de lucru, 

preluare idei de proiecte propuse la nivel local și județean, etc. În egală măsură, prioritățile 

de dezvoltare identificate au fost aliniate principalelor obiective strategice ale politicii de 

coeziune a UE, în particular tipurilor de intervenții finanțabile prin Fondul european de 

Dezvoltare Regională (FEDR). Între prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională, 

Prioritatea 1 vizează creșterea competitivității regiunii prin sprijinirea ecosistemului de 

inovare și activităților economice în domeniile de specializare inteligentă, susținerea 

procesului de digitalizare a economiei, promovarea antreprenoriatului și stimularea 

cercetării și inovării. 

 

2.5 Arhitectura Programelor  Operaționale Politica de Coeziune 2021-2027  
 

În perioada 29 – 30 mai 2018,Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul 

legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. 5 

Acesta cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

_________________ 
4. Strategia Naționalã pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a României 2030 

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC) 

• Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri 

UE implementate în gestiune partajată, respectiv:  

• Fondul european de dezvoltare regională,  

• Fondul de coeziune,  

• Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI),  

• Fondul pentru securitate internă (ISF)  

• Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF).  

Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă  Fondul european 

pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). 

În data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de 

Coeziune  2021-2027 .  

Principii 

➢ O mai buna coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în calcul noile 

provocări  

➢ O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor 

autorităţilor de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea orizontală a 

structurilor de management  

➢ O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția contabilă  prin 

integrarea celei din urma în cadrul AM 

➢ Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei 

➢ O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin descentralizarea 

gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor 

➢ O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond    

 

Programe operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR) 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

9. Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă 

 
__________________________ 

5 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
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2.6 Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile 
Europene post-2020 

 

O Europă mai inteligentă 

1. CERCETARE ȘI INOVARE 

Obiectiv Specific 

Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate. 

• Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de Cercetare European (European 

Research Area) 

• Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de inovare 

(de produs, de proces, organizațională și de marketing 

• Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de supraviețuire a 

acestora 

• Consolidarea CDI în domeniul sănătății 

2. DIGITALIZARE 

Obiectiv Specific  

Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor 

• Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice pentru societatea românească 

• Digitizare pentru  creșterea siguranței și îmbunătățirii serviciilor de mobilitate si 

transport 

• Soluții IT  și digitizare în sănătate 

3. COMPETITIVITATE 

Obiectiv Specific  

Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor. 

• Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin încurajarea finanțării 

inițiale și timpurii a start-up-urilor cu potențial inovativ ridicat 

• Consolidarea competitivității economiei românești 

• Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

4. SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI  ANTREPRENORIAT 

Obiectiv Specific 

Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor mediului de afaceri în 

contextul unei economii bazate pe cunoaștere 

• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

• Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul mecanismului integrat 

regional și național de descoperire antreprenorială 

 

O Europă  mai  verde 

1. ENERGIE 

Obiectiv Specific 

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

• Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea îmbunătățirii eficienței 

energetice 
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• Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și îmbunătăți 

performanța energetică  

• Îmbunătățirea performanței energetice în industriile energointensive 

• Măsuri de sprijin pentru ESCOs  

• Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate, alături de 

promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată 

• Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților 

Obiectiv Specific 

Promovarea energiei din surse regenerabile  

• Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor 

• Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică pentru a crește 

capacitatea de integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de natură 

variabilă 

Obiectiv Specific 

Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

• Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice 

• Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu 

energie  

• Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la distanță 

- integrare stații în SCADA( Trebuie decisă mutarea în OP1) 

• Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

2. SCHIMBĂRI CLIMATICE, RISCURI, APĂ 

Obiectiv Specific 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor 

• Managementul inundațiilor 

• Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra populaţiei, proprietății 

și mediului. 

• Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel 

național și adaptarea continuă la realitatea operațională. 

• Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Obiectiv Specific 

Promovarea gestionării sustenabile a apei 

• Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, 

inclusiv prin consolidarea suplimentară si extinderea a operatorilor regionali. 

• Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare economică a 

sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizieze procesul de realizare a 

planurilor de investiții pentru conformare 

• Continuarea investițiilor în managementul nămolului rezultat în cadrul procesului de 

epurare a apelor uzate/tratatre a apei potabile. 

3. ECONOMIA CIRCULARĂ 

Obiectiv specific  

Promovarea tranziţiei către o economie circulară 
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 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea 

sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și 

reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în 

conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD-uri. 

• Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri. 

• Investiții în consolidarea capacității părților interesate fie publice sau private, pentru 

a susține tranziția la economia circulară și care să promoveze acțiuni/ măsuri privind 

economia circulară, inclusiv conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor, 

colectarea separată și reciclarea. 

4. BIODIVERSITATE 

Obiectiv specific 

Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării. 

• Investitii in reteaua Natura 2000 – Elaborarea, revizuirea si implementarea planurilor 

de management, măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura 2000 pentru 

specii și habitate, precum şi a ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate situate 

în afara ariilor naturale protejate . Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii şi ecosistemelor şi realizarea de studii științifice 

• Masuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

• Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor si entitatilor cu rol in 

managementul retelei Natura 2000   si a altor arii naturale protejate 

5. AER 

Obiectiv specific 

Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării 

Dotarea Retelei Nationale de Monitorizare  a Calitatii Aerului cu echipamente noi astfel încât 

să se continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul calității datelor și de 

raportare a RO la CE si achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului 

ambiental cu respectarea prevederilor Directivei 2008/50/CE. 

• Implementarea măsurilor care vizeazăcresterea calitatii aerului : 

- măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea instalațiilor individuale (casnice) de 

încălzire a locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu instalații mai performante 

; 

- finanțarea sistemelor de încălzire pentru scopuri de atenuare a schimbărilor 

climatice,  atât la nivelul agenților economici cât și la nivelul  sistemelor de alimentare 

centralizată cu energie termică la nivelul autorităților publice și/ sau altor entități 

publice (spitale, unități de învățământ etc.) sau a instalațiilor individuale de încălzire 

a locuințelor/ gospodăriilor, utilizând gaz natural. 

6. SITURI CONTAMINATE 

Obiectiv specific  

Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării. 

Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor 



 

 Pagina 16 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PLOPIȘ 2023 - 2027 

• Regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate, reconversia funcţională a 

terenurilor virane degradate/ neutilizate/  abandonate şi reincluderea acestora în 

circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la nivelul 

orașelor, în vederea creării condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană. 

7. MOBILITATE URBANA 

Obiectiv specific 

Mobilitate națională, regionala și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere  

• Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale ferată și cu metroul și de 

acces la TEN-T centrală și globală  de transport, inclusiv solutii combinate 

• Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet si in municipii si zona 

lor functionala prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila 

 

O EUROPĂ MAI CONECTATĂ 

1. CONECTIVITATE 

Obiectivul Specific  

Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, 

sigură și intermodală 

• Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport rutier 

• Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport pe calea ferată 

• Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și lung parcurs, prin 

creșterea capacității de transport și   măsuri de reformă 

• Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile de transport și punerea 

în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța traficului, pentru reducerea 

numărului de decese din accidente rutiere și diminuarea  

• Investiții în infrastructură și suprastructură  portuară situate pe rețeaua   TEN-T 

central și globală, inclusiv acces în porturi, investiții multimodale în porturi și pentru 

îmbunătățirea conectivității transfrontaliere 

• Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces și echipamente 

• Investitii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe rețeaua TEN-T 

central și globală și crearea de noi conexiuni de transport suplimentare peste Dunăre, 

inclusiv măsuri de îmbunătățire a impilor de trecere, includerea de noi servicii și 

proceduri operaționale.  

• Asitență tehnică acordată principalilor beneficiari din domeniul transportului, cu 

precădere Compania Națională de Căi Ferate și Compania Națională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere, alte autorități de transport și Ministerul Transporturilor 

Obiectivul Specific  

Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T 

și a mobilității transfrontaliere 

• Dezvoltarea rețelelor rutiere  nationale de acces la TEN-T centrală și globală  de 

transport  
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• Dezvoltarea rețelelor feroviare  de acces la TEN-T centrală și globală  de transport  

2. BROADBAND 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband  

• Investiții în infrastructură de bandă largă de foarte mare capacitate, conform  

rezultatelor  “Planului național sau regional privind banda largă” (condiție 

favorizantă) 

 

O EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

1. OCUPARE 

Obiectivul Specific 1 

Îmbunatatirea accesului pe piata muncii pentru toate persoanele aflate in cautarea unui loc 

de munca, in special pentru tineri, someri de lunga durata si grupurile dezavantajate pe piata 

muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei sociale 

• Dezvoltarea mecanismului de integrare multidiciplinara a politicilor din ocupare, 

educatie, asistenta sociala si sanatate prin  armonizarea cadrului legal intre serviciile 

oferite fortei de munca de cele patru sectoare. 

• Noi abordări de furnizare de servicii integrate de ocupare, adaptate nevoilor 

grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități, șomeri de 

lungă durată, persoane reîntoarse în țară, migranți etc.), prin pachete de servicii 

personalizate și adaptate nevoilor. 

• Valorificarea potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs) 

• Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care înregistrează deficite 

• Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a 

economiei sociale. 

• Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor dezavantajate 

Obiectivul Specific 2 

Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua si anticipa necesarul 

de competențe si a asigura asistenta  personalizata  si in timp real urmărind asigurarea  

medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de munca. 

• Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și integrare a 

informațiilor furnizate de diversele instrumente folosite în anticipare și de utilizare 

a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor de competențe pe piața muncii 

• Obiectivul Specific 3 

• Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată. 

• Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil și prietenos pentru 

angajați, în special pentru cei cu nevoi speciale (din grupul țintă). 

2. EDUCAȚIE 

Obiectivul Specific 1 

Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sitemului de educație și formare pentru 

piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor 

digitale. 
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• Adaptarea  programelor de pregătire din educație și formare la cerințele pieței,  în 

competențe cheie și digitale. 

• Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și serviciilor de educație (la toate 

nivelurile) 

• Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de consiliere, sprijin, 

acompaniere. 

• Îmbunătătirea formării cadrelor didactice pentru creșterea calități i și eficacității 

procesului educativ. 

Obiectivul Specific 2 

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

completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea 

generală și profesională și până la învățământul terțiar. 

• Creșterea accesului la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii. 

• Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o educație incluzivă. 

• Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. 

• Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și formare de calitate pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Obiectivul Specific 3 

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți luând în considerare competențele 

digitale 

• Creșterea participării la formare profesională continuă (sistem de educație). 

• Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii, în contextul participării la 

formare pe tot parcursul vieții. 

• Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și 

de reconversie profesională pentru facilitarea  tranzițiilor și a mobilității de  pe piața 

muncii. 

3. INCLUZIUNE SOCIALA 

Obiectivul Specific 1 

Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii 

• Promovarea integrării socio-economice a 700 comunităților marginalizate, inclusiv 

Roma, prin implementarea unor măsuri integrate. 

• Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de  locuințe sociale, 

înființarea de adăposturi de noapte și centre de urgență pentru categorii de persoane 

marginalizate: romi, persoane fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime ale 

traficului de persoane sau ale violenței domestice. 

• Integrarea socio-economică a migranților 

Obiectivul Specific 2 

Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 
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- modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; 

- îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și 

a serviciilor de îngrijire de lungă durată. 

• Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele bolnave mintal cu sau 

fără tutore legal. 

Obiectivul Specific 2 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

• Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea socială a persoanelor fără 

adăpost. 

• Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței sociale. 

• Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și adolescenților cu  tulburări din 

spectrul autist 

• Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

• Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de excluziune 

• Incurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind asigurarea 

îmbătrânirii active 

• Sprijinire dezinstitutionalizare 

4. SANATATE 

Obiectivul Specific 1 

Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

• Continuarea investițiilor în spitalele regionale/ județene și spitale prioritare 

naționale (lista scurtă MS în baza unor criterii de prioritizare– Reabilitarea/ 

Constructia spitalelor județene și spitale prioritare naționale si dotarea cu 

echipamente de specialitate,  pregătire si perfectionare resursa umana. 

• Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri care 

vizează prevenirea și controlul bolilor netransmisibile. 

• Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu, programe pentru mamă și 

copil, programe în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule, sănătate 

mintală, boli rare, prevenirea problemelor dentare. 

• Creșterea accesului la servicii medicale primare la nivelul comunității/ Asistență 

medicală de bază în comunitățile sărace/marginalizate/dezavantajate. 

• Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de pregatire pentru personalul cu atributii in 

domeniul asistentei medicale de urgenta . Acordarea de prim ajutor calificat si 

asistenta medicala de urgenta. 

• Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, îngrijire pe termen lung și servicii și 

infrastructuri comunitare, în special pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele 

cu handicap; sprijinirea măsurilor naționale eficiente de îmbătrânire active. 
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• Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri care 

vizează îmbunătățirea capacităților de diagnostic și supraveghere a bolilor 

transmisibile, raportarea acestora și îmbunătățirea măsurilor de prevenire și control 

Granturilor SEE (Spațiului Economic European) și Norvegiene 6 

Obiectivele majore ale Granturilor SEE  și Norvegiene sunt  reducerea disparităților sociale și 

economice în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale dintre statele 

donatoare și cele beneficiare. 

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între 

Guvernul României și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în 

cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile: 

•  dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de 

risc, drepturile omului; 

• energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică; 

• dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM; 

• sănătate publică; 

• cercetare; 

• patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală; 

• justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen; 

• afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității; 

• educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri; 

• dialog social și muncă decentă; 

• cetățenie activă – societate civilă; 

• mediu și schimbări climatice. 

  

2.7 Fonduri  pentru  România    acordate prin Planul național de redresare 
și reziliență   

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât 

să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare 

ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, 

așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. 

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al 

MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al 

Consiliului, din 12 februarie 2021, art.4. 7 

Provocările - efectele crizei COVID-19 în economia UE și a României 

• Economia României a fost afectată major de pandemie și de restricțiile drastice de 

mobilitate fizică implementate rapid în scopul limitării extinderii. Sub impactul lor, 

economia a suferit în trimestrul II din 2020 o severă contracție, recuperată parțial în 

trimestrele III și IV din 2020, și respectiv în trimestrul I din 2021. Per total, economia 

a înregistrat o contracție de 3,9%, sub cea înregistrată în zona euro (-6,6%) sau în UE 
__________________ 

6.https://mfe.gov.ro/granturi-see-si-norvegiene/ 

https://www.eeagrants.ro/descriere-programe
https://mfe.gov.ro/granturi-see-si-norvegiene/
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(-6,1%). Economia a crescut peste așteptări și în primul trimestru din 2021, înregistrând o 

creștere de 2,8% față de trimestrul anterior, una dintre cele mai mari creșteri din Uniune.  

Piața muncii a evoluat stabil în contrast cu reculul puternic al activității economice, în 

principal ca urmare a măsurilor de sprijin cuprinzătoare adoptate de către autorități. 

Ocuparea forței de muncă s-a menținut la peste 70% iar rata șomajului a crescut doar cu 1,1 

puncte procentuale, ajungând la 5,0%. Anumite sectoare cum ar fi industria IT, construcțiile 

și comerțul cu amănuntul au fost mai reziliente, fiind afectate mai puțin din punct de vedere 

economic. Șocul economic a fost atenuat și de investițiile publice care au avut o contribuție 

pozitivă însemnată la creștere. În baza ultimelor evoluții, conform prognozei de primăvară 

(Comisia Națională de Strategie și Prognoză, 2021) este așteptată o revenire completă a 

activității economice în 2021, cu un avans estimat al PIB real de 5,0%, urmat de un ritm 

mediu anual de 4,9% până în 2024. 

Investițiile își vor menține traiectoria ascendentă, atât în contextul costurilor de finanțare 

reduse, cât și pe fondul avansului semnificativ în implementarea reformelor și investițiilor 

finanțate din PNRR și parțial din bugetul multianual 2021-2027 în domeniile prioritare. 

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, 

și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin 

NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și 

investiții. Principiile de implementare ale PNRR prevăd  o distribuirea echitabilă geografică 

a fondurilor. Investițiile propuse în PNRR se bazează pe faptul că în recuperarea decalajelor 

și modernizarea României  nimeni nu va fi lăsat în urmă pe drumul redresării economice și 

sociale. În procedurile alocărilor directe sau cele competitive se va ține cont de alocarea 

echilibrată a resurselor, astfel încât să conducă la valorificarea specificului local sau regional 

în interesul cetățenilor și la diminuarea polarizării dezvoltării teritoriale. În acest sens, unele 

componente au o alocare teritorială prevăzută în lansarea apelurilor de proiecte.   

Conceperea PNRR s-a bazat pe capacitarea autorităților centrale și locale de a-și asuma 

reforme ambițioase pentru facilitarea tranziției verde și digitală și care să conducă la un nivel 

ridicat de reziliență.  

În spiritul acestui principiu, implementarea PNRR va urmări apropierea de cetățeni și de 

beneficiari, oferind, astfel, un răspuns la provocările subsidiare ale comunităților.  

 

Rolul autorităților locale.  

PNRR a fost elaborat printr-un proces participativ la care au participat autoritățile de la nivel 

local și regional, precum și structurile asociative ale acestora. 

Implementarea PNRR se va baza pe implicarea autorităților locale atât în definirea apelurilor, 

acolo unde este cazul, cât și în cea de monitorizare și evaluare a planului. 

Structura PNRR  al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni 

prevăzuți prin Regulament. 

__________________________ 
7.https://mfe.gov.ro/planul-national-de-redresare-si-rezilienta-al-romaniei-aprobat-de-comisia-europeana/ 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat de Comisia Europeană 
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I. Tranziția verde 

C1. Managementul apei 

C2. Păduri și protecția biodiversității 

C3. Managementul deșeurilor 

C4. Transport sustenabil 

C5. Valul Renovării 

C6. Energie 

II. Transformare digitală C7. Transformare digitală 

III. Creștere inteligentă, 

sustenabilă și favorabilă 

incluziunii 

C8. Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii 

C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare 

și inovare 

C10. Fondul local 

IV. Coeziune socială și 

teritorială 
C11. Turism și cultură 

V. Sănătate, precum și reziliență 

economică, socială și 

instituțională 

C12. Sănătate 

C13. Reforme sociale 

C14. Bună guvernanță 

VI. Politici pentru noua 

generație 
C15. Educație 

Tabel nr.1. Structura PNRR  al României 
 

Obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială 

și teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații 

de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de creștere ale statelor membre, prin 

atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin 

contribuția la punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea 

tranziției verzi, prin contribuția la realizarea obiectivelor privind clima ale Uniunii pentru 

2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999 și prin respectarea 

obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției 

digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și 

promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri 

de muncă de înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o 

economie deschisă și creând valoare adăugată europeană.  

Pentru a îndeplini acest obiectiv general, obiectivul specific al mecanismului este de a furniza 

sprijin financiar statelor membre în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de 

reforme și investiții, astfel cum sunt prevăzute în planurile lor de redresare și reziliență.   

 

Pilonul I. 

TRANZIȚIA VERDE 

Pilonul trebuie să includă reforme și investiții în tehnologii și capacități verzi, inclusiv în  

biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și economia circulară, contribuind în 

același timp la obiectivele Uniunii privind clima, promovând creșterea sustenabilă, creând 

locuri de muncă și menținând securitatea energetică. 

Prin componenta C1. - Managementul apei - PNRR propune 2 reforme și 7 tipuri 

principale de investiții.  
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Alocare totală: 1.462 mil. euro.  

Reformele, pe scurt:  

R1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de 

apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform 

directivelor europene. 

 R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele 

Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de 

gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind 

apa și a Directivei privind inundațiile. 

Ca urmare a investițiilor,  sunt prevăzute  a se  realiza, printre  altele:   

• 1600 km construiți de rețele de apă - în localități cu peste 2000 locuitori  

• 2500 km construiți de rețele de canalizare în localități cu peste 2000 locuitori și 400 

de km de rețele de canalizare în cele cu mai puțin de 2000 de locuitori  

• 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme adecvate construite și operaționale în 

aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a 

corpurilor de apă  conectarea a 88.400 de gospodării la rețele de apă și canalizare prin 

programul național Prima conectare la apă și canalizare . 

• Cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor vor fi reabilitate în 

conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia națională pentru 

gestionarea riscului de inundații25 de baraje existente, pentru care studiile de 

fezabilitate revizuite au concluzionat că nu există alternative fezabile pentru a reduce 

riscurile de inundații, vor fi reabilitate, cu respectarea pe deplin a rezultatelor și 

condițiilor în conformitate cu Directiva EIA, Directiva-cadru privind apa și cu 

evaluarea adecvată în temeiul Directivei Habitate, inclusiv implementarea măsurilor 

de atenuare necesare;  

• Starea / potențialul ecologic bun al corpurilor de apă relevante, în conformitate cu 

cerințele Directivei-cadru privind apa, trebuie atinsă și evidențiată prin cele mai 

recente date relevante de sprijin și trebuie evitată orice deteriorare.  

• 20 de poldere de prevenire a inundațiilor reabilitate sau nou realizate pe liniile de 

apărare existente împotriva inundațiilor.  

• Realizarea cadastrului apelor. 

 

Prin componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității se răspunde acestei provocări 

cu 2 reforme și 5 tipuri principale de investiții.  

Buget propus: 1.173 mil. euro. 

Reformele pe scurt:  

R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier 

prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente  

R2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării 

coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea . 

Reformele și investițiile vor aduce rezultate importante, între care cel mai amplu program de 

împăduriri, prin care vor fi plantate peste 56.700 de hectare de pădure, cel puțin 90 de 

pepiniere operaționale noi și renovate , precum și cel puțin 3 150 000 m2 suprafețe noi de 
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păduri urbane, în conformitate cu cerințele legale stabilite în Strategia Națională Forestieră 

2020 – 2030. 

 

Componenta C3 - Managementul deșeurilor este un alt domeniu cu importanță majoră 

pentru mediu.  

Principala provocare a României este atingerea țintelor de pregătire pentru reutilizare și 

reciclare a deșeurilor municipale (11% grad de reciclare în 2019, potrivit ultimelor date 

disponibile, față de ținta de 55% prevăzută pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare 

- PEC). O altă provocare este reducerea la 10% a cantității de deșeuri municipale eliminate 

prin depozitare până în anul 2035.   Problema deșeurilor trebuie abordată la nivel național, 

pe toate nivelurile de competențe și atribuții, coordonând mai atent și ferm activitățile 

asumate de autoritățile locale, cu dezvoltarea unor politici coerente care să prioritizeze 

prevenirea deșeurilor, să dezvolte repararea și reutilizarea, urmate de investiții majore în 

sisteme de colectare separată și reciclare și, nu în ultimul rând, pe alinierea între capacitatea 

logistică și comportamentul responsabil al cetățenilor, adică educare-conștientizare-

implicare.  

Prin componenta C3 - Managementul deșeurilor, PNRR adresează aceste provocări 

prin o reformă și 3 linii principale de investiții. 

Buget total propus: 1.239 mil. euro. 

Reformele  pe scurt:  

 R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării 

tranziției către economia circulară . 

Măsurile includ modificări legislative pentru o practică unitară de gestionare a deșeurilor, 

dezvoltarea capacității de monitorizare și control a Gărzii de Mediu, respectiv achiziționarea 

de echipamente și operaționalizarea acestora pentru 43 de comisariate ale Gărzii Naționale 

de Mediu, pentru activități de monitorizare și control, în vederea creșterii trasabilității 

deșeurilor și 400 de misiuni de monitorizare și control desfășurate de comisarii Gărzii 

Naționale de Mediu cu echipamente digitale. De asemenea, sunt prevăzute următoarele: 

• 513 echipamente pentru monitorizarea calității aerului, a radioactivității și a 

zgomotului, achiziționate și operaționale.  

• 13800 insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, înființate 

și operaționale.  

• 26 de instalații de reciclare a deșeurilor construite și în funcțiune  

• 504 de centre de colectare voluntară înființate și operaționale în conformitate cu 

Planul național de gestionare a deșeurilor, precum și 15 centre de colectare integrată 

în 15 aglomerări urbane.  

• 254 sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile  

Componenta C4 - Transport sustenabil.  

Sectorul de transport este unul cu impact semnificativ pentru mediu și pentru dezvoltarea 

economică și socială în ansamblul său. Conform celui mai recent raport privind stadiul 

infrastructurii de transport la nivelul Uniunii Europene (European Transport and 

Infrastructure Score Board 2019), România se situează sub media europeană în toate 

aspectele legate de investiții și infrastructură. În ceea ce privește calitatea drumurilor, 
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România ocupă ultimul loc (cu un scor de 2,96). Investițiile programate în infrastructura de 

transport și propuse pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).   

Totodată, investițiile propuse au în vedere atingerea obiectivelor asumate prin Regulamentul 

1315/2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 

transport și vizează respectarea și includerea următoarelor tipuri de intervenții, integrate:  

• investiții în infrastructura de transport afectată;  

• investiții în infrastructura necesară pentru asigurarea protecției mediului, reducerii 

emisiilor de carbon, siguranței și eficienței serviciilor de transport.  

 Investițiile și acțiunile sunt corelate cu:  

• Pactul Verde European,  

• Politicile climatice ale Uniunii Europene,  

• Planul Uniunii Europene privind obiectivele climatice pentru 2030  

• Strategia Europeană de Mobilitate Durabilă și Inteligentă.  

Componenta se adresează și inițiativei emblematice europene Reîncărcarea și 

alimentarea din Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, prin care se 

promovează utilizarea transporturilor durabile, curate, prin contribuţia la dezvoltarea rețelei 

stațiilor de încărcare electrice. Prin reformele și investițiile propuse în cadrul componentei 

se va asigura completarea rețelei de stații electrice de reîncărcare cu 52 de stații de încărcare 

electrică care vor avea 264 de puncte de încărcare până în anul 2026 pe cele 4 autostrăzi 

propuse prin PNRR, contribuind astfel la obiectivele stabilite prin Pactul Verde European. 

Această măsură este în linie cu Strategia privind Cadrul Național de Politică pentru 

Dezvoltarea Pieței în ceea ce Privește Combustibilii Alternativi în Sectorul Transporturilor și 

pentru Instalarea Infrastructurii Relevante în România, document adoptat în anul 2018. De 

asemenea, măsurile sunt corelate cu inițiative aflate în curs de implementare, cu finanțare 

din fonduri europene, prin Mecanismul Pentru Interconectarea României (CEF) care vizează 

implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat 

din România de-a lungul coridoarelor europene de transport.  

Sunt 2 reforme majore și 4 tipuri principale de investiții. Bugetul total propus însumează 

7.620 mil. euro. 

Reformele pe scurt:  

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră 

R2. Management performant pentru transport de calitate . 

În urma investițiilor, vor fi obținute o serie de rezultate, spre exemplu:  

Infrastructura rutieră:  

• Vehicule noi curate achiziționate de către entități publice, cu cel puțin 3% peste 

pragurile din Directiva privind Vehiculele Curate  

• Instalarea a 1000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare mobile și 500 de 

camere video pentru creșterea controalelor de aplicare a limitelor de viteză și 

respectarea regulilor de siguranță rutieră  

• Casarea a cel putin 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani (Euro 3). 

• 429 de kilometri de autostradă construiți; cu sistem ITS instalat și cu sisteme 

moderne de monitorizare și informare a utilizatorilor infrastructurii  
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• 52 de stații electrice construite (cu 264 de puncte de încărcare– o medie de 5 puncte 

de încărcare/stație).  

• 625 hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite;  

• 18 parcări securizate implementate în lungul autostrăzilor nou construite;  

• Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din România, 

conform principiului „poluatorul plătește”, inclusiv posibile stimulente pentru cei 

care dețin vehicule cu emisii zero/reduse;  Strategia națională privind siguranța 

rutieră și pachetul legislativ aferent, precum și implementarea de măsuri pentru 

reducerea cu 48% a numărului de puncte negre; reducerea cu 25% numărului de 

victime rezultate din accidente în trafic  

• Creșterea cu 100% a numărului de vehicule cu emisii zero (atât pentru pasageri, cât 

și pentru mărfuri) înmatriculate în România de la sfârșitul anului 2020 până la 

sfârșitul anului 2025. 

• 315 km de cale ferată modernizată, inclusiv cu cu sistem ERTMS 2  110 km de cale 

ferată electrificată; 2 426 km lungime totală de intervenții de tip ”quick wins” și 

reînoiri a 973 km de cale ferată cu sistem modern de centralizare și 121 stații 

centralizate . 

• Achiziția și modernizarea de material rulant ferovia. 

• 12.7 km de rețea nouă de metrou; la București și Cluj Napoca 

Sectorul energiei și cel al eficienței energetice sunt între cele mai problematice și cu provocări 

majore pentru obiectivele climatice și pentru asigurarea tranziției verzi.  

 Conform Regulamentului (UE) 2018/ 842, România trebuie să își reducă emisiile non-ETS cu 

2% comparativ cu anul 2005, pe când evaluările Comisiei Europene din 2019 anticipează că 

acestea vor crește cu până la 6%, chiar și în contextul măsurilor suplimentare anunțate în 

contextul revizuirii PNIESC. Una din provocările majore ale Sistemului Energetic Național, în 

cazul scenariului conform cu PNIESC de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile 

la 30,7% în 2030 (chiar și acesta fiind insuficient de ambițios comparativ cu ce ar fi economic 

fezabil, propunând creșterea nivelului de energie din surse regenerabile la 34% în 2030), ar 

fi lipsa posibilității actuale de asigurare de rezerve și echilibrare suficiente pentru capacități 

adiționale din surse regenerabile. Îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% până în 2030 

va fi de asemenea o provocare. În prezent în sectorul rezidențial mai puțin de 5% din fondul 

de clădiri au fost reabilitate termic și eficientizate energetic, în ciuda faptului că o astfel de 

lucrare ar duce, în medii, la economii de energie de peste 50%. România deține un fond 

construit îmbătrânit, care necesită lucrări de renovare energetică și consolidare seismică, cu 

accent pe intervenții care să asigure atât creșterea performanței energetice, cât și stabilitatea 

structurală și funcțională, din perspectiva unei abordări integrate care să asigure tranziția 

către un parc imobiliar verde și rezilient, ce conservă valorile culturale și care să conducă la 

obiectivele de reducere a consumului de energie. 

Componenta C5 - Valul Renovării propune 2 reforme principale și 4 categorii principale de 

investiții cu scopul de a implementa modificări legislative și programe precum și un fond de 

renovare a clădirilor publice, rezidențiale și de patrimoniu.  

Bugetul total propus este 2.200 mil.euro 

Reformele pe scurt:  
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R1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea 

investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente  

R2. Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului 

construit .   

Între rezultatele așteptate se găsesc: 

 Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care va 

corela, simplifica și codifica într-un singur act normativ cel puțin 10 acte legislative din 

domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor. Codul propune reducerea 

numărului de avize și acorduri și reducerea cu cca. 50% a termenelor de avizare-autorizare 

a construcțiilor de către entitățile relevante, comparativ cu durata procesului la nivelul anului 

2020  de la 270 de zile la 135 de zile pentru întregul proces de obținere a autorizațiilor de 

construire, măsurat conform Doing Business in Romania 2020 (Banca Mondială). 

Renovarea energetică moderată/aprofundată a cca. 4,3 mil. mp de clădiri rezidențiale 

multifamiliale și respectiv 2,3 mil. mp de clădiri publice.   

 Cel puțin 10 scheme de certificare lucrători și specialiști în domeniul construcțiilor, furnizate 

în cadrul programelor de formare considerate cursuri de scurtă durată în cadrul programelor 

de învățare pe tot parcursul vieții pentru a îmbunătăți competențele locurilor de muncă verzi 

în contextul renovării energetice.  

Cel puțin 8000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor care au obținut o 

certificare de curs de scurtă durată pentru finalizarea cursurilor de formare în domeniul 

eficienței energetice. 

Cel puțin 200 de profesioniști trebuie care au obținut o certificare pentru finalizarea 

instruirilor legate de eficiența energetică în domeniul clădirilor istorice. 

Componenta C6 - Energie propune 6 reforme și 6 tipuri principale de investiții.  

Bugetul total propus este de 1.620 mil. euro. 

Reformele pe scurt:  

R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și 

susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în 

producția de electricitate din surse regenerabile  

R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic  

R3. Bugetarea verde  

R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în 

special hidrogen și soluții de stocare R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin 

dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de 

creștere a rezilienței  

R6. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire -răcire . 

Între rezultatele așteptate:  

 Închiderea unei capacităţi instalate cumulate de 3780 MW de producție de energie electrică 

pe bază de lignit și înlocuirea parţială a acesteia cu cel puţin 1300 MW de investiţii în 

capacităţi de producţie orientate către viitor, flexibile și eficiente, de producţie energie 

electrică sau energie electrică și termică (Combined Heat and Power) pe gaz, pregătite pentru 

utilizarea gazelor din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
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Atribuirea contractelor urmare a primei rude de proceduri de licitaţii pentru alocarea de 

contracte pentru diferenţă (CfD), pentru promovarea producţiei de electricitate din surse 

regenerabile (1500 MW de capacitate instalată)  

Instalarea și conectarea la reţea a cel puţin unei capacităţi suplimentare de 3000 MW de 

energie din surse regenerabile (eoliană și solară) . 

 Realizarea a 1870 km de rețea de distribuție a gazelor regenerabile din regiunea Oltenia 

trebuie să fie finalizată și funcțională și va transporta cel puțin 20% gaz regenerabil atunci 

când va fi pus în funcțiune complet.  

 Punerea în funcțiune a fabricilor de baterii și a capacităților de asamblare cu o capacitate 

totală de cel puțin 2 GW pe an. Investițiile vor dezvolta lanțul valoric al bateriilor industriale, 

împreună cu producerea de celule și panouri fotovoltaice.  

 Finalizarea punerii în funcțiune a cel puțin 240 MW (480MWh) capacitate de stocare energie 

electrică cu scopul echilibrării sistemului de transmisie electricitate și integrării în rețea a 

capacităților solare și eoliene.  

 Finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, realizând o 

reducere de cel puțin 30% a emisiilor indirecte și directe de GES comparativ cu emisiile ex-

ante, monitorizate printro platformă IT pentru centralizarea și analiza consumului național 

de energie 

 

Pilonul II. 

TRANSFORMARE  DIGITALĂ 

Reformele și investițiile în tehnologiile, infrastructurile și procesele digitale vor spori 

competitivitatea Uniunii la nivel global și vor contribui, de asemenea, la creșterea rezilienței 

și a inovării în Uniune și la scăderea dependenței sale, prin diversificarea lanțurilor esențiale 

de aprovizionare. Reformele și investițiile ar trebui să promoveze în special digitalizarea 

serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri digitale și de date, de clustere și de centre de inovare 

digitală, precum și de soluții digitale deschise. Serviciile publice digitale din România rămân 

sub media Uniunii Europene, în parte din cauza coordonării reduse între instituțiile statului 

pentru o abordare integrată. Capacitățile existente nu sunt suficiente pentru asigurarea unui 

nivel ridicat de securitate a rețelelor și de gestionare adecvată a riscurilor cibernetice. Alte 

provocări majore pentru România se referă la acoperirea cu bandă largă a zonelor rurale 

(zone albe) și abilitățile digitale ale multor categorii de cetățeni. În Raportul de țară 2020 

pentru România, se arată că acoperirea de bandă largă fixă a gospodăriilor s-a menținut la 

aproximativ 87%, sub nivelul din majoritatea statelor membre. Utilizarea benzii largi a 

stagnat la nivelul de 66% din gospodării, un nivel cu mult sub media UE, de 77%. În același 

raport se arată că, în pofida unor eforturi, digitalizarea economiei a rămas în urmă. Peste o 

cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au 

competențe digitale de bază. Serviciile publice sunt în urma celor din celelalte state membre 

ale UE, în pofida faptului că România înregistrează una dintre cele mai mari ponderi ale 

utilizatorilor de servicii de e-guvernare (locul 7 în UE). În plus, în ceea ce privește integrarea 

tehnologiei digitale, întreprinderile din România se situează cu mult sub media UE. 

Tehnologia digitală sprijină procesul de transformare a modului în care se poate facilita 

existența prin integrarea lor în toate sectoarele și domeniile de activitate de către toți 

cetățenii și firmele. Scopul strategiei digitale a UE este acela de a sprijini procesul de 
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transformare digitală în avantajul cetățenilor și întreprinderilor, concomitent cu asigurarea 

contribuției la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050. 

Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 (viziune 

pentru deceniul digital al UE) se articulează în jurul a patru puncte cardinale, denumit ”busolă 

pentru dimensiunea digitală”: 

 

Digitalizarea serviciilor publice  

• Competențe  

• Infrastructuri digitale sigure și durabile  

• Transformarea digitală a întreprinderilor 

Pilonul II al PNRR al României, prin reformele și investițiile propuse se aliniază cu prevederile 

strategiei Europene si celei naționale privind transformarea digitală a României. În ceea ce 

privește creșterea competentelor digitale, Pilonul II tratează sinergic aspectele menționate 

Agendei pentru competențe în Europa și al Comunicării privind Spațiul european al educației, 

noul Plan de acțiune al UE pentru educația digitală 2021-2027 și își propune intervenții care 

să contribuie la: dezvoltarea competențelor digitale specifice pentru funcționarii publici, 

dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor software ale forței de muncă și la 

dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României în general.  

 

Componenta C7 – Transformare digitală propune 4 reforme și 19 investiții . 

Bugetul talocat este de 1.884,96 mil. euro. 

Reformele pe scurt:  

R1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud 

guvernamental . 

R2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor 

private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate  

R3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri 

cu valențe critice  

R4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală 

pe parcursul vieții pentru cetățeni 

Investițiile vor duce la rezultate importante, astfel:  

• Cloud guvernamental - legarea tuturor ministerelor și a agențiilor guvernamentale 

într-o singură rețea și o singură bază de date interoperabilă cu cel puțin 30 de 

instituții publice s-au conectat și il utilizează pe deplin  

• Realizarea de 4 centre de date (principal / secundar) Tier IV&III by design, hardware 

si software cloud (IaaS/Paas/Saas)  30 de aplicații de servicii digitale 

guvernamentale cloud-native în PaaS și migrarea celor existente care sunt cloud-

ready / virtualizate în IaaS, în urma analizei dezvoltate pentru opțiunile de 

arhitectură cloud guvernamentale  

• Cel puțin 60 de instituții de sănătate publică digitalizate și 200 de instituții de sănătate 

publică vor beneficia de sisteme IT și infrastructură digitală a unităților de sănătate 

publică  
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• Un nou centru de date operaționalizat pentru utilizarea Ministerului Justiției, a 

Ministerului Public și a instituțiilor subordonate, interoperabil cu cloud-ul 

guvernamental  

• Operaționalizarea serviciilor digitale de e-guvernare în domeniul muncii și protecției 

sociale prin digitalizarea serviciilor oferite de  Serviciul Public de Ocupare a Forței de 

Muncă, a prestațiilor de asistență socială gestionate de ANPIS a activității de control 

în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru 

implementarea venitului minim de incluziune VMI . 

• 8,5 milioane cetățeni care vor avea cartea de identitate electronică  

• 30.000 functionari publici instruiti pentru dobandirea competențelor digitale 

avansate  

• 100.000 persoane beneficiare de training pentru competențe digitale în cadrul 

bibliotecilor, transformate în hub-uri de învățare  

• 65 Structuri sprijinite în domeniul securității cibernetice  

• 790 de localități din zonele albe vor fi conectate la servicii de acces la internet de mare 

viteză într-o locație fixă în care piața nu poate furniza servicii  

• 200 de ONG-uri vor fi sprijinite pentru digitalizarea activitatilor lor prin investiții în 

infrastructură digitală, creșterea competentelor digitale ale personalului și 

voluntarilor in furnizarea de servicii la distanta catre beneficiari, dezvoltarea de 

platforme si solutii tip CRM, alte solutii  

• Personal din cel puțin 2000 de IMM-uri instruiți în competențe digitale (cum ar fi 

instrumente și echipamente digitale, consolidarea competențelor digitale, inclusiv 

competențe legate de tehnologiile cloud și tehnologii specifice industriei 4.0)  

 

Pilonul III. 

Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii. 

Reformele și investițiile din acest pilon trebuie să vizeze consolidarea potențialului de 

creștere și să permită o redresare sustenabilă a economiei Uniunii.  

De asemenea, sunt destinate promovării antreprenoriatului, economia socială, dezvoltarea 

de infrastructuri și de transporturi sustenabile, industrializarea și reindustrializarea și să 

atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra economiei. Provocările principale ale 

României în context larg macroeconomic sunt legate de sistemul de administrare fiscală, mai 

ales capacitatea acestuia de a gestiona relația cu contribuabilii, de sistemul de pensii, care 

este strâns legat de problematica resurselor bugetare și de cea a forței de muncă, de relația 

cu mediul de afaceri și sprijinul care poate veni dinspre resursele publice - mai specific, pe 

baza fondurilor europene. România se confruntă cu provocări majore în privința 

administrării taxelor și impozitelor. Raportul de țară al CE 2020 menționează că ratele 

inegalității veniturilor și ale sărăciei rămân printre cele mai ridicate din UE iar nivelul relativ 

scăzut al veniturilor fiscale limitează capacitatea României de a soluționa aceste probleme, 

fie prin redistribuire, fie prin furnizarea de bunuri și servicii publice. O provocare majoră o 

reprezintă nivelul ridicat al deficitului de TVA, ce reprezintă o pierdere de venituri din cauza 

evaziunii, a fraudei, a insolvențelor, a falimentelor, a erorilor administrative sau a optimizării 

fiscale legale, fiind unul dintre cele mai ridicate din UE. Modificările aduse sistemului de 

pensii în ultimii ani au condus la o destabilizare bugetară și probleme majore în asigurarea 
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sustenabilității financiare a obligațiilor bugetare (bugetul asigurărilor sociale și bugetul de 

stat), cu impact inclusiv asupra ratingului de țară. Existența unor diferențe între pensiile 

aflate în plată pentru femei și bărbați, momentul pensionării, tipul de muncă prestată, precum 

și o serie de aspecte legate de perioadele de cotizare diferențiate, ceea ce implică necesitatea 

stabilirii unei noi formule de calcul și posibilitatea recalculării acestor pensii. Sistemul se 

confruntă cu provocări legate de îmbătrânire și de durata scăzută a vieții profesionale. 

Digitalizarea sistemului de administrare a pensiilor, precum și de management al 

contribuțiilor populației la bugetul asigurărilor sociale de stat (pilonul I de pensii) este 

redusă.  

 

Prin componenta C8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii sunt propuse măsuri 

care adresează aceste provocări. Această componentă include 6 reforme și 10 investiții. 

Bugetul total propus este de 456,93 mil. euro.  

 Reformele pe scurt. 

R1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare   

R2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice  

R3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară 

 R4. Revizuirea cadrului fiscal  

R5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare  

R6. Reforma sistemului public de pensii . 

Rezultatele așteptate ale măsurilor în cadrul acestei componente vor fi de natură să ducă 

la finalul perioadei de implementare la îmbunătățirea principalillor indicatori de 

performanță în domeniul fiscal, respectiv:  

Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea obligatorie a contribuabililor persoane 

juridice în SPV (Spatiul Privat Virtual) și înrolarea suplimentară a minim 500.000 de 

contribuabili în SPV . 

 Modernizarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport pentru 

furnizarea serviciilor electronice către contribuabili - 60% din serviciile destinate 

contribuabililor persoane juridice trebuie să fie disponibile online .  

Registrul electronic al riscurilor complet funcțional și operaționalizarea platformei Big Data 

/ Analytics Cel puțin 600.000 de case de marcat conectate la sistemul electronic al ANAF  

creșterea ponderii veniturilor colectate raportat la PIB cu cel puțin 2.5 puncte procentuale 

față de anul 2019   reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la valoarea din 2019. 

Actualizarea și modernizarea sistemului informatic privind dezvoltarea și gestionarea 

bugetului național, prin valorificarea masivă de date și informații care să reflecte cât mai bine 

cheltuielile bugetare, la nivel de politici și programe .  

Pentru sistemul vamal: 100% infrastructură hardware-software modernizatăIntrarea in 

vigoare a legii de modificarea Codului Fiscal privind reducerea graduală a ariei de 

aplicabilitate a regimului special de taxare pentru microîntreprinderi.  Implementarea unui 

sistem informatic pentru Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) Exemple de detalii incluse 

în reforma fiscală:  

 Îmbunătățirea administrării marilor contribuabili .Introducerea unui model mai transparent 

și orientat spre servicii al administrării taxelor . 
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 Implementarea analizei cheltuielilor (spending reviews) în domeniul de sănătate și educație 

(vor urma și alte sectoare) . 

Introducerea unui proces real de bugetare multi-anuală, mai ales pentru partea de cheltuieli  

Reforma pensiilor este una structurală, care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu venituri 

mici și de asemenea sustenabilitate a sistemului de pensii pe termen mediu și lung Exemple 

de detalii incluse în reformă:  

 Pensiile speciale sunt limitate la nivelul permis de Constituție . 

 Un sistem nou bazat pe o formulă stabilă de beneficii și o indexare automată a pensiilor. În 

cadrul acestui pilon al PNRR este propusă o inițiativă de importanță majoră, crearea și 

operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare, care va fi acreditată de Guvern ca partener 

de implementare fonduri UE și de Comisia Europeană ca partener de implementare Invest 

EU. După înființarea sa, obiectivele Băncii vor fi:  

• promovarea dezvoltării economice și a competitivității;  

• accesul la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile din punct de vedere 

economic, inclusiv în perioadele de dezintermediere financiară;  

• asigurarea accesului la finanțare pentru IMM-uri;  îmbunătățirea absorbției 

fondurilor UE și a mecanismelor aferente;  

• funcționarea ca administrator de Fond al Fondurilor;  

• să acționeze ca intermediar financiar cu rol de atragere a altor resurse private  

• furnizarea de servicii de consultanță și asistență tehnică Numeroase provocări pot fi 

evidențiate, de altfel, pe domeniul mediului de afaceri, mai ales în privința accesului 

la finanțare.  

 Contextul crizei COVID-19 și creșterea incertitudinii economice pe care a generat-o, 

coroborat cu măsurile de izolare impuse au condus la blocaje în lanțurile de aprovizionare 

ale sectorului economic, la o contracție accentuată a cererii și la o accentuată lipsă de 

lichiditate a mediului de afaceri, fiind afectate fluxurile de producție și cele comerciale. 

Utilizarea redusă a mecanismelor de finanțare prin piața de capital constituie, de asemenea, 

o provocare în diversificarea surselor necesare pentru creșterea accesului la finanțare a 

întreprinderilor. Facilitarea accesului la piața capital a întreprinderilor le-ar permite acestora 

să crească și să identifice surse de finanțare menite să răspundă nevoilor acestora de creștere.  

 O altă provocare o reprezintă dezvoltarea sectorului de cercetare -inovare. Rezultatele slabe 

ale României în materie de cercetare și inovare împiedică tranziția către o economie bazată 

pe cunoaștere și respectiv o slabă implicare și disponibilitate a sectorului economic de a 

prelua în piață rezultate ale cercetării, dar și generarea unor rezultate ale cercetării cu o slabă 

relevanță în piață, aspecte ce influențează competitivitatea mediului de afaceri, cu efecte 

negative asupra tendințelor migratorii ale forței de muncă.  

 

Componenta C9  - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare 

propune 5 reforme și 10 tipuri principale de investiții. 

Buget total de 2.558,63 mil. euro. 

Reformele  pe scurt . 

R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate 

mediului de afaceri  

R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării  
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R3. Reforma carierei de cercetător  

R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare  

R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din 

România în Spațiul european de cercetare În urma investițiilor propuse, vor fi 

obținute următoarele rezultate:  

În urma investițiilor propuse, vor fi obținute următoarele rezultate: 

• Cel puțin 5400 de contracte de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru 

digitalizarea IMM-urilor și transformare digitală și tehnologică  

• Cel puțin 280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea 

firmelor din România în procesul de listare la bursa. 

• România va pune în aplicare recomandările detaliate în viitoarea facilitate de 

susținere a politicilor, respectând în același timp secvențierea și stabilirea de 

priorități care vor fi sugerate de PSF. Se va asigura implementarea în proporție de 

80% a recomandărilor PSF.  

• Pentru a aborda fragmentarea tematică a organizațiilor CDI, vor fi stabilite 5 centre 

de competență, câte unul pentru fiecare misiune Horizon. Fiecare centru de 

competențe va avea ca scop sprijinirea a cel puțin 3 cereri peste pragul către Orizont 

Europa până în 2026 și atragerea unui buget CDI suplimentar din sectorul privat.  

•  500 vouchere solicitanților care depun o propunere de proiect în cadrul cererilor de 

înscriere în cadrul programului Horizon Europe și au trecut de faza de 

eligibilitateFinanțarea a 100 de proiecte conduse de cercetători internaționali de top  

•  50 de cercetători primesc un grant pentru a realiza proiecte de cercetare din Orizont 

2020 si Orizont Europa   

• Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat împreună cu Fondul 

European de Investiții ca și partener de implementare   

• Garanție de portofoliu pentru Acțiune climatică înființată și 20  operațională, 

gestionate împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de 

implementare  Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte 

domenii de interes, gestionat împreună cu Banca Europeană de Investiții ca și 

partener de implementare . 

• Instrumentul financiar pentru eficiență energetică, gestionat împreună cu Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener de implementare  

•  Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul 

microelectronicii cel puțin 2 entități din România vor participa în consorțiile 

răspunzând apelurilor de proiecte ale Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale 

Esențiale.  

 

Pilonul IV. 

Coeziune socială și teritorială Reformele și investițiile din acest pilon ar 

trebui să contribuie la combaterea sărăciei și a șomajului pentru ca 

economiile statelor membre să se redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 

Reformele și investițiile respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă 

stabile și de înaltă calitate, la incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate și să permită 
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consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a sistemelor de 

protecție și bunăstare socială.    

Provocări semnificative se remarcă în economia României, dincolo de aspectele 

majore de sistem, în ceea ce privește dezvoltarea locală. Afectate semnificativ de pandemie, 

UAT-urile din România au o scădere semnificativă a veniturilor proprii. Această situație duce 

la o reducere semnificativă a investițiilor în domenii cum ar fi educația, sănătatea și 

infrastructura locală. Nivelul cheltuielilor pentru investiții la nivelul UAT-urilor este redus 

(15-20% din bugetul local înainte de pandemie) și este în mare măsură finanțat din fonduri 

europene. Prin urmare, este nevoie de o injecție de capital pentru a continua investițiile în 

infrastructura locală și pentru a crește astfel reziliența localităților în perioada de redresare 

economică. Ținând cont că într-o perioadă de criză economică, veniturile locale sunt și mai 

reduse, este nevoie de suport financiar suplimentar pentru asigurarea bunăstării populației 

și garantarea unor servicii publice de calitate în perioada imediat următoare, cu accent pe 

tranziția verde și digitală.  

Nevoia unei transformări urbane sustenabile este subliniată de Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă, în special Obiectivul 11 pe Dezvoltare Durabilă, care este dedicat 

transformării oraşelor în unele incluzive, sigure, reziliente și durabile. Alte documente 

majore ce propun această transformare includ Noua Agendă Urbană, Acordul de la Paris și 

Pactul Ecologic al Comisiei Europene. Noua Cartă de la Leipzig, adoptată în 30 noiembrie 

2020, oferă un cadru de politici pentru a cuprinde dimensiunea urbană în acordurile 

europene și globale și pentru a promova orașe mai verzi, mai echitabile, mai productive și 

mai bine guvernate.  

Deși, conform delimitării administrative tradiționale, gradul de urbanizare în 

România este de numai 55%, acesta crește la 76% după metodologia UE-OCDE, care ține cont 

de relațiile funcționale și dinamica regională identificate în baza fluxurilor de navetă.  

Prin PNRR este propusă Componenta C10 -Fondul local, cu 5 reforme principale și 6 

tipuri principale de investiții, cu un buget total de 2,1 miliarde euro prin care administrația 

locală să poată realiza dezvoltarea necesară.  

Reforme pe scurt.   

 R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă 

 R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă  

R3: Crearea unui cadru de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea 

de consorții administrative în zonele rurale funcționale  

R4: Îmbunătățirea calității locuirii   

R5: Dezvoltarea sistemului de planificare –Codul amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor . 

Intervențiile ar urma să aibă rezultate importante cu efect asupra dezvoltării locale și 

pentru îmbunătățirea vieții multor categorii sociale. Sunt patru categorii de beneficiari 

principali pentru toate investițiile (municipiile reședință de județ, municipii, orașe, comune), 

cu excepția reabilitării termice a clădirilor publice unde beneficiari sunt doar orașele și 

comunele.  

Pentru maximizarea impactului vor fi promovate inițiativele în parteneriat sau 

asocierile de mai multe UAT-uri. (Zone Metropolitane, Zone Funcționale Rurale, consorții 

administrative.)  
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 Rezultatele așteptate: 

 Semnarea a cel puțin 40 de contracte de servicii de transport public care expiră în 

2021-2026 ca urmare a procedurii de licitație deschisă la nivelul reședințelor de județ, 

respectând standardele minime de serviciu pentru transportul public colectiv la nivel 

național 

 1104 unități de locuit construite pentru profesioniștii din domeniul sănătății și 

educației, în orașe sau în zonele rurale în care accesul la educație și asistență medicală este 

insuficient din cauza lipsei de profesioniști  

 4142 unități de locuit, construite în zonele urbane sau în zonele rurale, pentru tineri 

care provin din comunități/grupuri vulnerabile, intervenția fiind sprijinită de măsuri 

complementare din domeniul social/educație/piața forței de muncă;  

 1135 vehicule noi nepoluante cu zero emisii gaze de eșapament (200 buc. - autobuze 

electrice/hidrogen 12-18m, 515 buc. - autobuze electrice/hidrogen 10m, 50 buc. - tramvaie, 

50 buc. -– troleibuze cu baterii 12-18m, 320 buc - microbuze electrice/hidrogen).13.200 

puncte de încărcare vehicule electrice în total, în toate categoriile de localități  

 491 unități administrativ-teritoriale cu sisteme dezvoltate/extinse - Sisteme de 

Transport Inteligent și e-ticketing/alte infrastructuri TIC  

1000 microbuze electrice/hidrogen achiziționate pentru scopuri comunitare  1091 

km  

lungimea pistelor de ciclism finalizate și operaționale, inclusiv măsurile de siguranță rutieră 

aferente  1,3 mil mp suprafața totală construită renovată moderat clădiri publice orașe și 

comune  378 documentații de amenajarea teritoriului, urbanism, respectiv planuri de 

mobilitate urbană ce vor fi elaborate în format digital și aprobate 

          1091 km -lungimea pistelor de ciclism finalizate și operaționale, inclusiv măsurile de 

siguranță rutieră aferente  

           1,3 mil mp suprafața totală construită renovată moderat clădiri publice orașe și comune  

           378 documentații de amenajarea teritoriului, urbanism, respectiv planuri de mobilitate 

urbană ce vor fi elaborate în format digital și aprobate  

Prin măsurile propuse în Pilonul IV, componenta C.11 - Turism și cultură, PNRR 

propune 3 reforme și 7 investiții pentru a răspunde provocărilor și a propulsa turismul de 

destinație, cu un buget total alocat de 449,01 mil. euro. De asemenea, se vor finanța investiții 

care să stimuleze accesul la cultură în zonele defavorizate și conținutul digital pentru 

producătorii de audiovizual 

Reforme pe scurt. 

R1. Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri)  

R2. Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național  

R3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural 

Rezultate după implementare.   

Realizarea acreditarea a 8 OMD de către ministerul de resort, cu participarea agențiilor de 

dezvoltare regională, a autorităților locale și a altor părți interesate relevante la destinație, 

pentru a furniza strategii ale OMD-urilor, cu un accent special pe dezvoltarea piețelor țintă 

internaționale și promovarea transformării socio-economice durabile / ecologice în zonele 

rurale și defavorizate  
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Creșterea cu 20% pana la sfarsitul anului 2025 a numărului de turiști straini atrași în zonele 

unde sunt localizate OMD-urile regionale, raportat la cifrele dinl 2019 . 

225 de situri restaurate vor fi deschise turiștilor.  

12 rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate, 5 castele, 5 curii, 10 biserici de lemn, 5 cule, 

10 biserici și mănăstiri, 5 castre romane, 5 cetăți, 30 de case tradiționale în Delta Dunării, 150 

de case rurale tradiționale, 10 muzee  

3.000 km de piste pe trasee velo naționale, inclusiv traseele EuroVelo - Municipii, ADI, 

parteneriate multi-nivel, iar legat de aceasta:  

Constituirea Centrului Naţional de Coordonare Velo;  

Studii specifice pentru traseele cicloturistice  

Rețea națională de piste velo și trasee cicloturistice, inclusiv traseele EuroVelo . 

Platforma Națională E-Velo  

50 de localități cu populație sub 50.000 de locuitori vor beneficia de implementarea a două 

programe de finanțare pilot care vor dezvolta proiecte de educație culturală  

40 de microîntreprinderi, mici, mijlocii și alte persoane juridice active în domeniul producției 

și distribuției de filme finanțate pentru dezvoltarea de capacități digitale de editare și 

postproducție pentru produse digitale  

Pentru prima dată în România, prin PNRR, sunt create sau modernizate muzeele memoriei: 

Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului, Memorialul Revoluției Decembrie 

1989/ Timișoara Capitală Europeană a Culturii, Închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat, 

Memorialul Victimelor din Sighetul Marmației și alte memoriale prin care România 

democratică și europeană onorează memoria victimelor totalitarismelor și educă generațiile 

tinere. 

 

Pilonul V. 

Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre 

altele, al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de 

reacție la criză 

În ciuda îmbunătățirilor recente, sănătatea populației României se situează în continuare sub 

media UE. Rata mortalității evitabile, și anume decesele care ar fi putut fi evitate prin 

acordarea unei asistențe medicale de calitate optimă, a fost de două ori și jumătate mai mare 

decât rata UE în 2015. Cheltuielile cu asistența medicală sunt relativ scăzute, iar deficitul de 

personal reprezintă în continuare o problemă. România se confruntă cu provocări 

considerabile în ceea ce privește asigurarea accesului la asistență medicală. În total, 

aproximativ 11% din populație rămâne neasigurată și are acces doar la un pachet restrâns 

de servicii. Procentul de populație care beneficiază de o formă de asigurare de sănătate a 

scăzut, cu un decalaj semnificativ între mediul urban și cel rural. 

Nivelul nevoilor medicale nesatisfăcute este cu aproximativ 28% mai mare în zonele rurale 

decât în întreaga țară. Cheltuielile cu asistența medicală preventivă sunt cu mult sub media 

UE (1,8%) față de 3,1%. Îmbunătățirea asistenței medicale comunitare, deși foarte necesară, 

prezintă întârzieri.  
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Unitățile spitalicești nu corespund normelor de siguranță și normelor ingienico-sanitare, 

determinând: risc crescut de infecții asociate actului medical, grad ridicat de nevoi medicale 

nesatisfăcute, costuri crescute cu mentenanța infrastructurii sanitare.  

Sectorul sanitar din România se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când 

nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realităţile de astăzi. 

Componenta C12 - Sănătate propune 3 reforme și 2 tipuri principale de investiții cu un 

buget total de 2.450,01 mil. euro. Prin acestea, vor fi adresate mare parte din aceste probleme 

și provocări. 

Reforme pe scurt. 

R1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate  

R2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară  

R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul 

resurselor umane din sănătate. 

Rezultatele pe care PNRR țintește să le obțină la final   

• 200 de centre comunitare nou construite sau renovate. Funcționalitatea centrelor 

comunitare integrate include spații pentru furnizarea de servicii medicale, sociale, 

educaționale în conformitate cu prevederile legislației specifice și a problemei 

grupurilor vulnerabile identificate din punct de vedere medico-socio-economic.  

• Cel puțin 300 de comunități slab deservite, inclusiv comunități cu populație majoritar 

romă sau comunități rome, vor avea acces la servicii medicale prin centrele 

comunitare integrate  

• 119 de cabinete de planificare familială echipate și / sau reabilitate.  

• Cel puțin 3.000 de asociații de cabinete / cabinete ale medicilor de familie vor fi 

echipate sau renovate pe baza unui apel deschis.25 de unități de terapie intensivă vor 

beneficia de investiții în infrastructura pacientului critic neonatal pentru 

diagnosticarea precoce, tratamentul prenatal / neonatal și postnatal  

• Cel puțin 30 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi modernizate, reabilitate, extinse 

(inclusiv prin construcția de clădiri noi) și echipate  

  

România se confruntă în continuare cu provocarea majoră a sărăciei unei largi categorii de 

români. Potrivit recomandărilor specifice de țară (2019), ratele sărăciei și inegalității 

veniturilor rămân ridicate, iar disparitățile regionale se accentuează. Un român din trei 

continuă să fie expus riscului de sărăcie și excluziune socială, printre cele mai afectate grupuri 

numărându-se inclusiv copiii și persoanele cu handicap alături de persoanele în vârstă și 

romii. 

În cadrul aceluiași document se constată că, de obicei, serviciile sociale sunt concentrate în 

zonele mai bogate sau în zonele urbane, deși ele sunt cele mai necesare în zonele și regiunile 

mai sărace, rurale. Integrarea limitată a serviciilor de ocupare a forței de muncă, de educație, 

de sănătate și a serviciilor sociale nu permite o incluziune durabilă a diferitelor grupuri 

defavorizate. O altă provocare constă în necesitatea dezvoltării unor politici active de 

stimulare a formalizării muncii și de limitare a serviciilor de asistență socială. De asemenea, 

economia socială se confruntă cu provocări semnificative, cu lipsa finanțării, impactul 

acesteia rămânând marginal. 
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Pentru a răspunde acestei provocări, în componenta C13 sunt propuse reforme în 

domeniul social. În special sunt necesare intervenții pentru grupurile vulnerabile, precum 

copii și persoane cu dizabilități. Sunt 7 reforme și 4 investiții principale pe acest domeniu  

Buget total de 196,74 mil. euro. 

Reforme pe scurt. 

R1. Crearea unui nou cadru legal pentru a preveni separarea copiilor de familie  

R2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități  

R3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI)  

R4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici  

R5. Asigurarea cadrului legal pentru stabilirea salariului minim  

R6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială  

R7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice 

În urma investițiilor vor fi obținute rezultate importante precum: 

Intrarea în funcțiune a unei rețele de 150 de centre de servicii zilnice de cel puțin 10% în 

comunitățile cu o populație semnificativă de romi, pentru a preveni separarea copiilor de 

familii.  

Cel puțin 8455 de persoane cu dizabilități instituționalizate (50% din numărul din decembrie 

2020) care beneficiază de sprijin în vederea dezinstituționalizării și a implementării „căii de 

viață independentă” a acestora  

Reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate la 11500 de la 16911, 

după ce au primit sprijinul relevant, pe baza unei abordări de gestionare a cazurilor, pentru 

a avansa pe „calea de viață independentă”  

50 de servicii comunitare modernizate (centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie 

pentru persoane cu dizabilități) printr-un program național de finanțare a investițiilor 

precum reabilitarea, consolidarea, modernizarea și furnizarea de servicii bazate pe 

comunitate  

Intrarea în funcțiune a 55 de noi servicii comunitare (45 noi clădiri NZEB și 10 clădiri noi 

nZEB +) pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi, servicii de asistență și suport și centre 

de servicii de recuperare neuro-motorie pentru pacienți) care vor oferi activități pentru cel 

puțin 4.870 de persoane cu dizabilități în 4 ani, având în vedere viața independentă.  

56700 familii eligibile suplimentare care beneficiază de schema îmbunătățită (calculată pe 

baza estimării numărului de beneficiarilor familiei, conform legii actualizate), pe lângă 

beneficiarii eligibili actuali ai venitului minim garantat, adică 189 000 de familii la sfârșitul 

anului 2020  

Cel puțin 10.000 de beneficiari angajează lucrători casnici prin sistemul de tichete de muncă, 

cel puțin 20 000 de lucrători domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi 

furnizează servicii prin intermediul tichetelor de muncă și cel puțin 60 000 de lucrători 

domestici / furnizori înregistrați anterior ca șomeri sau inactivi furnizează servicii prin 

intermediul tichetelor de muncă.  

Intrarea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi pentru vârstnici  

 Semestrul european a semnalat, de asemenea, că există o fragmentare ridicată a 

competențelor și resurselor care afectează în continuare furnizarea de servicii 

publice, în special la nivel local și în comunitățile sărace. Eficiența achizițiilor publice rămâne 

o problemă, iar ireversibilitatea anumitor măsuri ar trebui monitorizată în continuare.  
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Nu în ultimul rând, economia României se confruntă cu o carență istorică privind 

managementul companiilor de stat  PNRR propune o adevărată revoluție în sistemul de 

recrutare și cel de promovare a funcționarilor publici, în cadrul componentei C14. Buna 

guvernanță. Sunt 9 reforme și 4 tipuri de investiții majore pe aceste sectoare, care vor 

răspunde provocărilor.  

Bugetul total propus: 165,6 mil. euro. 

Reforme pe scurt. 

R1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea 

capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al 

ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterii 

calității consultărilor publice la toate palierele administrației  

R2. Întărirea coordonării la CentrulGuvernului printr-o abordare integrată și coerentă a 

inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile  

R3. Management performant al resurselor umane în sectorul public  

R4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public  

R5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia  

R6. Intensificarea luptei împotriva corupției  

R7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate  

R8. Reformarea sistemului național de achiziții publice  

R9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței 

corporative în cadrul întreprinderilor de stat 

 

În administrația publică, detaliile reformei vor include: 

• Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european pentru administrația centrală, în 

2022, urmat de replicarea la nivel național pe baza lecțiilor învățate, începând cu 2023  

• Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de recrutare din sectorul public  

• Introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înalții funcționari publici care interzice 

politizarea funcțiilor  

În domeniul justiției, sunt incluse în PNRR, pe lângă reformele asumate în cadrul MCV, o serie 

de măsuri, spre exemplu:  

• Adoptarea noii Strategii Naționale Anticorupție și implementarea  

• Adoptarea strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar pentru perioada 2022-2025  

• Adoptarea legii de modificare a competențelor ANABI  

• Adoptarea „Legilor justiției” (statutul magistraților din România, organizarea  

• judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii)  

O creștere cu aproximativ 50% a valorii bunurilor indisponibilizate și administrate de ANABI  

Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea procesului de achiziții - un nou 

formular standard electronic va fi disponibil  

Pentru dialogul social, sunt vizate minim 50 de parteneriate între APL și ONG și cel puțin 15 

inițiative de colaborare funcțională ale sectorului neguvernamental (rețele, coaliții, 

platforme, grupuri de organizații incluzând think tank-uri, structuri de analiză și cercetare 

etc).  

Reforma companiilor de stat este de importanță strategică, detalii din reformă:  

• Toate excepțiile la Legea 111/2016 sunt eliminate;  
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• Consiliile de administrație interimare sunt permise numai în anumite situații 

excepționale, acestea sunt detaliate în Lege . 

• Consiliile de administrație sunt depolitizate  

• Un grup unic de supraveghere (task force) este creat la nivelul SGG și va avea 

responsabilități de monitorizare și coordonare suplimentare  

• 10 companii de stat restructurate și 3 companii de stat listate la bursă din domeniul 

energiei și transporturilor  

 

Pilonul VI. 

Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și 

competențele 

Sistemul de educație din România se confruntă cu numeroase dificultăți legate de calitate, 

echitate și infrastructură. Acestea limitează capacitatea României de a construi o economie 

modernă, bazată pe cunoaștere, precum și capacitatea de a facilita mobilitatea socială.  

România și-a ratat ambele ținte asumate în cadrul strategiei Europa 2020, atât pentru 

părăsire timpurie a școlii (15,3% în 2019 vs. 11,3% țintă asumată8) cât și pentru accesul la 

învățământul terțiar (25,8% în 2019 vs. 26,7% ținta asumată). Testele PISA, care măsoară 

abilitățile în matematică, citire și științe ale copiilor de 15 ani plasează România pe ultimele 

poziții din Uniunea Europeană, alături de Bulgaria și Cipru9. Peste 40% din copiii de 15 ani 

suferă de pe urma analfabetismului funcțional, conform acestor rezultate, aspect care pune 

probleme sociale și economice pe termen lung. 

Problemele din sistemul de educație reflectă un nivel ridicat de inechitate în cadrul 

sistemului educațional. Școlile din mediu rural și din regiunile dezavantajate economic suferă 

de pe urma unei precarități a ofertei educaționale dar și a infrastructurii.  

 PNRR propus de România adresează prin componenta C15 - Educație - aceste provocări 

prin 7 reforme și 18 investiții acestor provocări,. 

Buget total propus de 3.605,97 mil. euro. 

Reformele  pe scurt. 

R1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului 

„România Educată”  

R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate  

R3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii 

timpurii a școlii  

R4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior  

R5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației 

R6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, 

construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar  

R7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea 

managementului 

 

 
_______________________ 

8.https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard  

9. https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm   
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La finalul acestor reforme și investiții se așteaptă rezultate importante precum: 

• 110 de creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii complementare (se 

înființează în spații oferite de comunitate/diferiți furnizori publici și privați de 

educație, în localitățile izolate, dezavantajate unde nu se justifică construirea unei 

creșe/grădinițe)  

• 420 de formatori curriculari și respectiv în monitorizarea serviciilor de educație 

timpurie vor fi instruiți și evaluați în cadrul a două programe de formare continuă și 

vor primi certificate specifice.  

• Alocarea a 42 granturi (1 pe județ) pentru formarea a 19 950 de persoane (475 pe 

județ) care lucrează în servicii standard și complementare de educație timpurie 

(personal didactic și nedidactic), acordând prioritate celor din serviciile nou înființate  

• 2500 de școli incluse în programul de abandon vor fi complet digitalizate prin 

achiziționarea echipamentului necesar (tablete, imprimante, routere).Creșterea cu 

cel puțin 60% a numărului de studenți înscriși in ruta completa de invatamant dual.  

• 57 de școli agricole vor fi sprijinite pentru modernizarea, renovarea și extinderea 

laboratoarelor școlare, atelierelor și laboratoarelor IT, cantinelor, cazării pentru 

studenți, achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și mașini pentru 

efectuarea lucrărilor agricole, formarea cadrelor didactice pe baza unor programe 

specifice legate de agricultură, echipare Creșterea cu 10% a numărul elevilor înscriși 

în liceele agricole față de 2020 . 

• Dotarea a 909 de școli VET vor fi dotate cu infrastructuri digitale și instrumente 

pentru predare și a laboratoarelor de informatica si atelierelor de practica  

• Cel puțin 100.000 cadre didactice formate în educația digitală integrată și în tranziția 

digitală  

•  Cel puțin 5.200 de școli dotate cu resurse tehnologice noi pentru laboratoarele IT  

• Cel puțin 3.600 de școli dotate cu infrastructură și echipamente tehnologice noi  

• Cel puțin 1.100 Smart lab-uri achiziționate.  

• 60 de noi centre de tehnologie inovatoare pentru a crea noile abilități ale viitorului 

prin inovarea continuă a programelor de studiu în cadrul universităților  

•  Construirea a 5.020 și extinderea / modernizarea a 15.000 de locuri în campusurile 

universitare pentru a crea noi locuri de agrement și lectură, în special pentru studenții 

defavorizați  

• Construirea a 4.600 de locuri și extinderea / modernizarea a 15.000 de locuri ale 

campusurilor universitare pentru a crea noi locuri de cazare pentru studenții din 

medii socio-economice defavorizate, cu dizabilități, unele minorități etnice sau familii 

monoparentale etc.  

• 10.000 laboratoare de științe/cabinete echipate  

• 3 consorții școlare rurale create pentru a consolida mediul educațional rural, 

asigurând condiții optime pentru predare, respectând în același timp echitatea 

socială.  

• 10 000 de participanti la cursuri de formare competente manageriale (inspectori cu 

functii de indrumare si control, directori, manageri scolari) . 
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Toate cele de mai sus, reforme și investiții, sunt piese de puzzle care compun România 

modernă și reformată. Fiecare piesă este la fel de importantă pentru ca ansamblul să existe 

și să fie unul durabil.  

PNRR este răspunsul pe care Guvernul României, prin documentul finalizat de 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, îl dă provocărilor majore ale țării. Un răspuns 

curajos și care va aduce României dezvoltarea bine-meritată. 

 

.  

2.8 Planul  strategic  Politici  agricole  comune - PAC 2021 – 2027 
 

Noua PAC vizează perioada 2023-2027, până atunci  se va continua să se aplice un 

acord tranzitoriu convenit în 2020 .10 

 PAC post-2020 pune un accent mai mare pe dimensiunea socială a agriculturii. În 

temeiul noului acord, fermierii și alți beneficiari care primesc plăți directe vor fi supuși unei 

sancțiuni administrative dacă nu oferă condiții adecvate de angajare, astfel cum sunt 

prevăzute în legislația relevantă a UE. Este pentru prima dată când legislația agricolă a UE 

include o dimensiune socială și marchează un pas istoric înainte în ceea ce privește modul în 

care PAC ia în considerare condițiile lucrătorilor agricoli. 

Noua PAC se bazează pe o performanță mai flexibilă și pe o abordare bazată pe 

rezultate, care ia în considerare condițiile și nevoile locale, sporind în același timp ambițiile 

Uniunii Europene în ceea ce privește durabilitatea. Acesta este construit în jurul a nouă 

obiective comune ale UE și obiectivul transversal privind cunoașterea și inovarea, care sunt, 

de asemenea, baza pe care țările UE își proiectează planurile strategice ale PAC. 

Țările UE vor implementa noua PAC cu un „plan strategic PAC” la nivel 

național. Aceste planuri vor combina o gamă largă de intervenții țintite care să răspundă 

nevoilor specifice ale țărilor UE și să ofere rezultate tangibile în raport cu obiectivele de la 

nivelul UE, contribuind în același timp la ambițiile acordului verde . Țările UE produc astfel o 

evaluare amănunțită a nevoilor lor pe baza unei analize puncte tari, puncte slabe, oportunități 

și amenințări (SWOT) a teritoriului lor și a sectorului agroalimentar. 

Propunere de regulament - planul strategic PAC .  

Obiective generale  

Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării 

sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale și contribuie la 

îndeplinirea următoarelor obiective generale:  

a) promovarea unui sector agricol inteligent, puternic și diversificat care garantează 

securitatea alimentară;  

b) stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția 

la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă; 

 c) consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.  

Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării 

sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a 

digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. 
______________________________ 

10.Sursa:https://www.rndr.ro/documente/5. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


 

 Pagina 43 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PLOPIȘ 2023 - 2027 

Obiective specifice 

 Îndeplinirea obiectivelor generale va fi urmărită prin intermediul următoarelor 

obiective specifice: 

✓ sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în 

vederea îmbunătățirii securității alimentare;  

✓ îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui 

accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;  

✓ îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;  

✓ contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și 

la adaptarea la acestea;  

✓ promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale 

precum apa, solul și aerul;  

✓ contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 

conservarea habitatelor și a peisajelor;  

✓ atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele 

rurale;  

✓ promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a 

dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii 

sustenabile;  

✓ îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la 

hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la 

deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. 

Tipuri de intervenții sprijinite pentru dezvoltarea rurală  

Tipurile de intervenții sprijinite sunt următoarele:  

1. angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de 

gestionare;  

2. constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone;  

3. dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii;  

4. investiții;  

5. instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată;  

6. instrumente de gestionare a riscurilor;  

7. cooperare;  

8. schimburi de cunoștințe și informare. 

 Pachetul de reformă a PAC include, de asemenea, măsuri care vizează redistribuirea 

fondurilor în favoarea fermelor mici și mijlocii. În temeiul acordului, statele membre vor avea 

obligația de a redirecționa 10% din plățile directe către astfel de ferme (în principiu, prin 

plăți redistributive, cu excepția cazului în care pot dovedi că pot obține același efect prin 

intermediul altor instrumente comparabile). 

Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune un buget total ambițios de 365 de 

miliarde EUR, ceea ce înseamnă că PAC va primi aproape o treime din bugetul total al UE, 

alocare ce evidențiază importanța acordată în continuare acestei politici. Bugetul PAC va fi 

împărțit între cei doi „piloni” tradiționali ai PAC: 11 

_________________________ 

11.Sursa :https://ec.europa.eu/ 
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➢ sprijinul direct pentru fermieri/măsurile de piață  

➢ dezvoltarea rurală.  

Pentru a putea adapta mai bine politica la prioritățile propriilor sectoare agricole, statele 

membre vor avea opțiunea de a transfera 15 % din alocările lor din cadrul PAC între plățile 

directe și dezvoltarea rurală. De asemenea, statele membre vor avea flexibilitatea de a 

transfera încă 15 % de la pilonul 1 la pilonul 2 pentru măsuri legate de mediu și climă fără 

cofinanțare. Un cuantum suplimentar de 10 miliarde EUR va fi disponibil prin intermediul 

programului de cercetare al UE Orizont Europa, în scopul sprijinirii cercetării și inovării 

specifice în sectorul alimentar, în cel agricol, în cel al dezvoltării rurale și în cel al 

bioeconomiei. 

Viitoarea PAC va simplifica și va moderniza în mod semnificativ modul de funcționare a 

politicii, generând o valoare adăugată semnificativă pentru fermieri și pentru societate în 

ansamblul ei. Politica va muta accentul de pe conformitate și reguli pe rezultate și 

performanță. Abordarea de tip soluție universală va fi înlocuită de un sistem mai flexibil, în 

care țările din UE vor avea mai multă libertate de a decide cea mai bună modalitate de a 

îndeplini obiectivele comune, răspunzând în același timp nevoilor specifice ale propriilor 

fermieri și comunități rurale. Noua PAC va încuraja și va sprijini utilizarea sporită a 

tehnologiilor moderne și a inovațiilor. Nivelul mai ridicat al ambiției, în special în ceea ce 

privește mediul și clima, va fi completat de un sistem de ponderi și contraponderi pentru a se 

garanta faptul că atât fermierii, cât și statele membre își îndeplinesc obligațiile.  

 

  

III. CAPITOLUL III: SITUATIA CURENTA 
 
  

3.1 Istoric 
In ceea ce priveste istoricul satelor comunei Plopis,cel mai vechi sat este Plopis care 

dateaza din perioada feudalismului timpuriu mai prercis din anul 1227 cunoscut sub numele 

de Giumelcis,din anul1342 dateaza si satul Iaz cunoscut de la inceput sub aceasta 

denumire,iar la sfarsitul oranduirii feudale,in anul 1830 se formeazxa si satul Fagetu,atunci 

denumit Valea Ungurului. Satele Giumelcis si Iaz au fost populate de familii de iobagi romani 

care lucrau pe mosia numita Bozies.Acest lucru reiese dintr-o scrisoare care se afla in « 

Documente privind istoria Romaniei,veacul XIV ». Prin anul 1394 Giumelcisul de 

Sus,Giumelcisul de Jos impreuna satul Iaz si alte localitati faceau parte din domeniul cetatii 

Simleu Silvaniei aflata in proprietatea familiei Bhatori.Ultimul proprietar al familiei Bhatori 

le vinde unui alt nobil in anul 1670,iar acesta le vinde familiei Banffy,care a continuat sa 

stapaneasca multi ani acest teritoriu. In anul 1830 baronul Banffy a adus din Slovacia unde 

bintuia foamea si mizeria,cateva familii de nationalitate slovaca pentru a defrisa padurile de 

pe teritoriul de astazi al satului Fagetu. 

EVOLUTIA NUMELUI COMUNEI 

✓ 1227-Genelchen  

✓ 1342-Gumulchenus 

✓ 1481-Felsew Gemelchenes 

✓ 1549-Felso Gyeumenesenes 
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✓ 1730-Gyumelcsos 

✓ 1760-Gyumolensene 

✓ 1854-Giumelcis 

STEMA COMUNEI 

 
Guvernul României a aprobat noua stemă a comunei Plopiș. Proiectul stemei s-a aflat în 

transparență decizională timp de zece zile. Consiliul local al comunei Plopiș a adoptat 

Hotărârea nr. 30/2013 prin care și-a însușit proiectul de stemă, ce a fost discutat de comisia 

judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte 

domenii a fost supus vizionării şi dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu 

justificativ, semnat de prefectul județului Sălaj și președintele Consiliului Județean Sălaj, a 

fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. 

Stema comunei Plopiș se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în 

furcă răsturnată. În primul cartier, în câmp de argint, se află un plop verde dezrădăcinat. În 

al doilea cartier, în câmp roșu se află un fag de aur dezrădăcinat. În vârful scutului se află un 

luciu de apă vălurit de argint, în câmp albastru. Scutul este timbrat de o coroană murală de 

argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate sunt: Plopul, fagul și luciul de 

apă vălurit constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirile localităților aparținătoare 

comunei: Plopiș, Făget și Iaz. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 

localitatea are rangul de comună. 

.  

3.2 Așezare geografica 
 
Comuna Plopis este situata in partea sud –vestica a judetului Salaj,se intinde pe o 

suprafata de 80,38 km si este alcatuita din trei sate apartinatoare:Plopis-sat resedinta de 

comuna situat la o distanta de 55 km fata de orasul Zalau,resedinta de judet,iaz si Fagetu a 

carui localnici sunt majoritatea slovaci. În nord se învecinează cu comuna Nusfalău, în partea 

de est şi sud-est cu comuna Valcău de Jos, în partea de sud și sud vest are ca vecini comunele 

Șinteu și Borod din judeţul Bihor, iar în partea de vest se învecinează cu comuna Halmășd. 
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Figura nr. 1: Amplasarea comunei Plopiș în judeţul Sălaj (culoarea roșie). 
 

Din punct de vedere geografic,teritoriul administratuiv al comunei se desfasoara in 

unitatea montana a Plopisului si in depresiunea marginala a Simleului,in bazinele 

hidrografice ale raurilor Valea Mare si Iaz,afluenti de stanga ai Barcaului. Structura Geologica 

a zonei montane a permis instalarea a unei vaste retele hidrografice care este responsabila 

de valorile mari ale densitatii fragmentarii in aceasta zona si implicit de crearea unor peisaje 

geografice de exceptie. Datorita reliefului exista mari diferentieri intre formele vetrelor. Daca 

Plopisul si Iazul sunt asezari caracteristice arealelor depresionare,fagetul este un sat tipic 

Muntilor Apuseni, de tip risipit, cu gospodarii izolate sau grupate in cranguri.  

Această comună are o suprafaţă de 8000 ha şi are în componenţă trei sate: Plopiş, care 

este și reşedinţa de comună, Iaz care este situat la 3 km de Plopiş şi Făgetu care este situat la 

o distanţă de 8 km de reşedinţa de comună. Din cele 8000 ha, 243 ha sunt reprezentate de 

păduri de foioase şi răşinoase. 

Prezenta unor suprafete destul de insemnate de padure si de terenuri cu vegetatie 

forestiera sia pus amprenta pe mestesugurilor bazate pe prelucrarea lemnului, localnicii 

zonei fiind bine unoscuti pentru obiectele artizanale realizate aici. Potentialul turistic al 

comunei este unul de exceptie.peisajele deprinse dinspre culmile Plopisului,rezervatia 

naturala « Malstina Iaz », Baile Iaz-bai cunoscute pentru efectele lor terapeutice si nu in 

ultimul rand obiceiurile si folclorul zonei bine conservate,fac din Plopis una dintre cele mai 

atractive comune ale judetului. 

Fauna comunei este specifică regiunilor de deal şi munte, în cea mai mare parte 

aparţinând domeniului forestier. Întâlnim animale precum mistreţi, căprioare, iepuri, fazani. 

Flora este alcătuită din păduri, fâneţe, livezi de pomi fructiferi, culturi de porumb, cereale 

(ovăz, secară, grâu, orz). 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Plopiş aparţine bazinului râului 

Barcău, fiind nivo-pluvial. Debitul mediu al văilor variază de la an la an. Scurgerea medie a 

acestora este de 10 l/sec/km. Topirea zăpezilor şi a precipitaţiilor face ca volumul scurgerii 

maxime să fie înregistrat între valorile 15% și 26% în luna martie, iar volumul minim în 

timpul iernii să fie cuprins între 0,3% şi2,8%. Comuna este străbătută de o serie de văi care 

urmează următoarele trasee: Făgetu-Plopiş-Boghiş şi Făgetu-Iaz-Boghiş. Pârurile care 

traversează această comună sunt: Luşor, Valea Mare, Racoviţa și Valea Iazului (cu mai mulți 

afluenți V. Peștilor, V Uliului, V. Șesii), acestea vârsându-se în Valea Barcăului. Această reţea 

hiodrografică are un regim de scurgere permanent, cuprins între 0.7 și 0.9 km/h. 
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Forța de muncă 

Cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură și numai o mică parte în 

celelalte ramuri ale economiei. 

În prezent, se înregistrează o scădere a acesteia datorită atât mecanizării, cât și migrării 

forței de muncă într-o primă etapă înspre localitățile mai industrializate aflate în apropiere, 

dar și spre alte județe, chiar și alte țări.  

Rolul mecanizării asupra agriculturii 

Mecanizarea are un  rol important în ridicarea productivității în cadrul agriculturii.  

Odată cu schimbările politice și economice din 1989 utilajele agricole aflate în S.M.A. au 

trecut în proprietate privată și astfel persoanele fizice încep să se doteze cu instalații agricole, 

utilaje și mijloace de transport. 

Rolul îngrășămintelor asupra agriculturii 

Îngrășămintele au un rol important asupra productivității agriculturii.  

Oamenii foloseau încă de la început îngrășămintele naturale sporind astfel 

productivitatea solului, iar odată cu colectivizarea, tot mai mult s-a trecut la folosirea 

îngrășămintelor chimice. 

 

3.3 Caracterizarea socio-demografică 
 

Teritoriu, locuințe, utilități publice 

Suprafaţă totală a comunei este de 8038 ha din care: Intravilan: 1.634,45 ha și 

Extravilan: 6.403,55 ha 

 

 
Figura nr. 2. Suprafața comunei 
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SITUAȚIA FUNCIARĂ 

Teritoriu 

administrativ al 

unitatii de baza 

Categorii de folosinta 

Total 
Agricol 

Neagricol 

Paduri Apa Drumuri 
Curti 

constructii 
Neproductiv 

Extravilan 3293,65 2843,00 6,58 42,32 0,00 218,00 6403,55 

Intravilan 0,00 0,00 7,42 64,88 1562,35 0,00 1634,45 

Total 3293,65 2843,00 14,00 107,00 1562,35 218,00 8038,00 

Procent din total 40,97 35,37 0,17 1,33 19,56 2,71 100,00 

Tabel  nr.2  Situația funciară 
 

Principalii indicatori la nivelul localității  Plopiș  pentru  anul de referință 2020  conform 

Fișei localitatii communicate de  INS  cu privire la teritoriu, locuințe și utilități publice,   sunt 

prezentați în tabelul de mai jos. 

 
ECHIPAREA TERITORIULUI 

Locuinţe existente la  sfârşitul anului, pe forme de proprietate 

Forme de proprietate - Total 1037 

Forme de proprietate - Proprietate publica 7 

Forme de proprietate - Proprietate privata 1030 

Suprafaţa locuibilă  existentă la sfârşitul anului, pe   forme de proprietate 

Forme de proprietate – Total 42937 Metri patrati arie 

desfasurata 

 Forme de proprietate -  Proprietate publica 276 Metri patrati arie desfasurata 

Forme de proprietate -   Proprietate privata 42661 Metri patrati arie 

desfasurata 

Tipuri de structuri de primire  turistica - Pensiuni agroturistice 1 

Tipuri de structuri de primire  turistica - Pensiuni agroturistice 10  Locuri 

Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei  Potabile  23,10  km 

Capacitatea  instalaţiilor de producere a apei potabile 152 Metri cubi pe zi 

Cantitatea de apă  potabilă distribuită consumatorilor 42 Metri cubi  

Destinatia apei distribuite - Din 

care: pentru uz casnic 

40 Metri cubi 

Tabel  nr.3. Echiparea teritoriului 
 

POPULAȚIA 

Principalii indicatori demografici la nivelul localității  Plopiș  pentru  anul de referință 

2020    sunt următorii: 

Populatia  dupa  domiciliu la 1 ianuarie   2020  este  de  2530  număr persoane din care: 

✓ Sex – Masculin – 1272,00  

✓ Sex – Feminin  - 1258,00  
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Populatia dupa  domiciliu   pe grupe de vârste 

Grupe de varsta - 0- 4 ani  Numar  persoane 143,00 

Grupe de varsta - 5- 9 ani Numar  persoane 164,00 

Grupe de varsta - 10- 14 ani Numar  persoane 153,00 

Grupe de varsta - 15-19 ani Numar  persoane 193,00 

Grupe de varsta - 20-24 ani Numar  persoane 183,00 

Grupe de varsta - 25-29 ani Numar  persoane 180,00 

Grupe de varsta - 30-34 ani Numar  persoane 181,00 

Grupe de varsta - 35-39 ani Numar  persoane 161,00 

Grupe de varsta - 40-44 ani Numar  persoane 196,00 

Grupe de varsta - 45-49 ani Numar  persoane 211,00 

Grupe de varsta - 50-54 ani Numar  persoane 183,00 

Grupe de varsta - 55-59 ani Numar  persoane 97,00 

Grupe de varsta - 60-64 ani Numar  persoane 103,00 

Grupe de varsta - 65-69 ani Numar  persoane 112,00 

Grupe de varsta - 70-74 ani Numar  persoane 92,00 

Grupe de varsta - 75-79 ani Numar  persoane 72,00 

Grupe de varsta - 80-84 ani Numar  persoane 64,00 

Grupe de varsta - 85 ani si Peste Numar  persoane 42,00 

Născuţi vii Numar  persoane 32,00 

Decedaţi Numar  persoane 33,00 

Casatorii Numar   8,00 

Divorturi Numar   3,00 

Stabiliri de resedinta Numar  persoane 27,00 

Plecari cu resedința Numar  persoane 38,00 

Plecari cu domiciliul Numar  persoane 41,00 

Stabiliri cu domiciliul Numar  persoane 33,00 

Tabel  nr.4. Populatia după  domiciliu   pe grupe de vârste 
 

În cadrul localității Plopiș, populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de regres accentuat 

datorat îmbătrânirii  şi migraţiei, fenomene demografice care se pot constata în toate ţările 

dezvoltate. În perspectivă, aceste fenomene vor creşte în intensitate şi vor genera efecte 

multiple în societate. 

Dinamica populației 

Efectivul unei populații suferă modificări în timp, nu este constant, în funcție de intrările 

(nașterile și imigrările) și ieșirile (decesele și emigrările) din cadrul acesteia. 

Rata Natalității  

Natalitatea reprezintă numărul de născuți vii și se exprimă prin indicele general de 

natalitate raportat la 1.000 de locuitori. Natalitatea este dependentă de ponderea populației 

tinere și de indicele de fertilitate, dar poate fi influențată și de mentalitatea populației, tradiții 

și factorii sociali economici. 

Pentru perioada de analiză, rata natalității populaţiei atinge  în termeni relativi un nivel 

de 12,64 ‰ în anul 2020 .   
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Rata mortalităţii  

Mortalitatea reprezintă totalul deceselor în cadrul unei populații într-o anumită perioadă 

de timp raportat la 1.000 de locuitori.  

Rata mortalităţii generale este crescută atât ca urmare a creşterii mortalităţii specifice la 

anumite grupe de vârstă, determinată de deterioararea stării generale de sănătate, cât şi ca 

urmare a modificării structurii pe vârste a populaţiei.  

Pentru perioada de analiză, valoarea ratei de mortalităţii generale a fost de 13,03 ‰, prin 

urmare se constată un spor natural (negativ ) de -0,40 ‰.  

 

 
Figura nr. 3.  Raportul născuți vii – morți 

 
Structura populației  pe  religie   conform  recensământului din  2011 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, potrivit Recensământului 

populației și al locuințelor efectuat în octombrie 2011, în comuna Plopiș , populația stabilă se 

ridică la  2405  locuitori, din  care  1476 romani, 770 slovaci si 159 rromi. 

 

 
Figura nr.4. Structura populației pe etnii   

O altă caracteristică demografică importantă este reprezentată de populația stabilă în 

funcție de confesiunea religioasă. Conform datelor înregistrate în urma ultimului recesământ 

din 2011 se reflectă următoarele confesiuni reprezentative: cultul ortodox reprezintă 
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majoritatea populației comunei Plopiș cu o pondere de 52.60% (1263 persoane) din 

populația totală, acesta este urmat de cel romano-catolic care are o proporționalitate de 

32.11% (771 persoane), însumat, aceste două culte acoperă arpoximativ 84.71% din totalul 

populației. Cultul neoprotestant, penticostal are o pondere de 1.17% (28 persoane). În rândul 

populației comunei mai pot fi identificate alte două culte confesionale și anume greco-catolic 

11.41% (274 persoane) și adventist de ziua a șaptea 0,25% (6 persoane). Pe lângă 

confesiunile prezente mai există un procentaj important de 2.46% (59 persoane) despre care 

nu există nicio informație. 

 

 
Figura nr.5. Populatia totala 

 

 

Structura pe nivel de educaţie a populaţiei stabile de 10 ani și peste  

Comuna Plopiș beneficiază de o unitate de învățământ - Școala Gimnazială Nr. 1 Plopiș. 

Această unitate este destinată învățământului preșcolar, primar și gimnazial, având 4 

structuri școlare arondate din care patru sunt unități preșcolare, două unități cu clasele I-IV 

și două unități cu clasele I-VIII. Unitatea dispune de 22 săli și cabinete școlare, 1 laborator 

școlar, două terenuri de sport și o sală de gimnastică, acest lucru relevă importanța acordată 

dotării unității școlare. În unitățile școlare din localitățile Plopiș și Iaz limba de predare este 

limba română iar în localitatea Făgetu se predă în limba slovacă. 

În ceea ce privește resursa umană existentă, corpul didactic, este alcătuit dintr-un număr 

total de 30 cadre didactice, dintre care 4 pentru învățământ preșcolar, 10 pentru învățământ 

primar și un număr de 16 pentru învățământul gimnazial ( inclusiv cel special).  

Numărul total de preșcolari și școlari din comuna Plopiș, în ultimul an școlar finalizat, se 

situează la 324, dintre care 75 de copii înscriși în preșcolar și 249 de elevi înscriși în gimnazial 

și primar. 
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Populaţia şcolară, pe  niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie – Copii inscrisi in gradinite Numar persoane 75 

Niveluri de educatie – Elevi  inscrisi in invatamantul primar 

(inclusiv invatamantul special) 
Numar  persoane 138 

Niveluri de educatie – Elevi  inscrisi in invatamantul 

gimnazial (inclusiv invatamantul   special) 
Numar  persoane 111 

Tabel  nr. 5. Populatia şcolară, pe  niveluri de educaţie. 

 

Situația privind frecvența cu efect asupra abandonului școlar s-a îmbunătățit la clasele din 

ciclul primar, odată cu existența Centrelor de Zi pentru copii din satele Plopiș și Fagetu.  

Cu toate acestea, există în ultimii 10 ani un număr de 14 elevi care au abandonat 

școala, toți provenind din familii cu situație materială precară, beneficiari de ajutor social.  

Rata abandonului școlar în medie pentru ultimii 10 ani este de 0,53%, existând 

numeroși ani școlari fără abandon școlar. După absolvirea gimnaziului un procentajaj de 

peste 90% dintre elevi se înscriu la licee sau școli profesionale, majoritatea începând aceste 

studii, însă doar mică o parte finalizează studiile cu diplomă sau diplomă de bacalaureat. 

Analiza privind gradul de educației din perspectiva ultimei forme de învățământ 

absolvite. Conform datelor ultimului recesământ, majoritatea populației comunei Plopiș se 

încadrează în forma de învățământ gimnazial (42,37%) o valoare mai mare decât cea 

înregistrată la nivel national cât și la nivel rural județean, urmată îndeaproape de absolvenții 

de ciclul liceal și primar (20,01%) cu o valori superioare celor din ruralul județean. 

Coeficientul celor care au absolvit studii superioare este de 4,34 % o valoare inferioară medie 

județene și celei naționale. O parte pozitivă o constituie nivelul celor fără școală absolvită care 

este sub nivelul rural județean dar peste nivelul național. 

 

 
 Figura nr.6. Educatie 
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Nivelul cultural al populaţiei este foarte stratificat. Întâlnim şi categorii cu nivel bun 

cultural, dar majoritatea locuitorilor sunt slab culturalizaţi, iar în unele zone cum ar fi 

cătunulul Ghirea precaritatea culturală predomină. 

Din punct de vedere al potențialului de școlarizare se pot deduce câteva puncte slabe 

în raport cu cerinţele şcolii:  

✓ distanţa foarte mare de la domiciliul elevilor până la şcoală; 

✓ accesul către şcoală mult îngreunat – din unele zone – pe timp ploios sau 

friguros; 

✓ suprasolicitarea elevilor în activităţi gospodăreşti în detrimentul învăţării; 

✓ slabe resurse materiale pentru susţinerea cerinţelor minimale ale şcolii – 

rechizite, cărţi etc.; 

✓ familia nu constituie întotdeauna un suport  solid în favoarea frecventării cu 

regularitate a cursurilor. 

 

3.4 Caracterizarea economică  
Comuna Plopiș, din județul Sălaj are o economie preponderent agricolă, culturile de 

cartof și cerealie fiind predominante, iar creșterea animalelor, în special a bovinelor, este 

susținută de ponderea mare a pășunilor din totalul terenului agricol de la nivelul comunei.  

Ramurile importante în gospodăriile individuale sunt zootehnia și pomicultura. 

Datorită condițiilor prielnice oferite de relieful existent aici, ramura de zootehnie este cea 

care în viitor are cele mai mari șanse de extindere și dezvoltare. Zonele întinse prielnice 

agriculturii sunt puține fiind și o cauză a faptului că până în anul 1989 localitatea Plopiș  a 

fost colectivizată.  

Livezile de pomi fructiferi, în special pruni și meri sunt des întâlnite, de aici de-a 

lungul timpului s-a întreținut producția de băuturi spirtoase, în acest caz a pălincii de prune. 

Pălinca de Zalău, cea mai cunoscută în întreaga țară își trage rețeta din zonele cunoscute ca 

producători din județ, zona satului Plopiș reprezintă   una din  cea mai importantă, printre 

cele cele mai reprezentative la nivelul județului.  

Cultura cerealelor pentru panificație 

În cadrul cerealelor pentru panificație amintim grâul și secara. Condițiile climatice de 

pe raza comunei Plopiș sunt favorabile pentru cultivarea atât a grâului, cât și a secarei, 

triticalelor. 

Terenurile cultivate cu grâu s-au extins din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

predominând însămânțarea grâului de toamnă în defavoarea celui de primăvară.  

Repartizarea populaţiei active pe domenii de activitate 

Structura populației active pe domenii de activitate se determină raportând numărul 

populației active dintr-un domeniu de activitate la numărul total al populației active.  

Din analiza datelor  furnizate  de INS prin Fișa comunei  se poate  constata  că 

ponderea cea mai mare  a populației  este  îmbătrânită  astfel că  populația  la nivelul  anului 

2020 pe  Grupe de vârsta peste 60 de ani este 485 persone, ceea ce reprezintă  un procent  

semnificativ din totalul  populației  active  

  Someri înregistrati la  sfârsitul anului este de 93 de persoane dintre care 61 de 

barbati si 32 femei. 
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3.5 Sănătate și asistență socială 
În comuna Plopiş funcţionează un cabinet de medic de familie, două cabinete 

stomatologice și o farmacie. Starea de sănătate a populaţiei este bună şi nu se înregistrează 

boli specifice zonei. Din informaţiile primite, bolile cele mai frecvente sunt cele 

cardiovasculare (245 de cazuri) şi boli ale sistemului digestiv (50 de cazuri). O situație mai 

detaliată este ilustrată în tabelul de mai jos: 

Denumire indicator 
Anul 

2020 

Unităţi sanitare, pe 

categorii de unităţi sanitare şi 

forme de proprietate 

1 

Cabinete medicale de familie 1 

Cabinete stomatologice 1 

Cabinete medicale de 

Specialitate 
1 

Medici 1 

Farmacii 1 

Medici de specialitate – Centru medico social 3 

Asistent comunitar 1 

Cheltuieli finantate de la bugetul 

local pentru sanatate - 

Sanatate 

64914 

Tabel nr. 6. Sanatate. 
 

La nivel de asistență socială, Primăria Comunei Plopiș furnizează următoarele tipuri 

de servicii sociale: 

✓ informare și consiliere pentru persoane aflate în dificultate, cu nevoi sociale;  

✓ îngrijire și asistenţă socială la domiciliu a persoanelor dependente de 

domiciliu. 

În comună mai funcționează servicii sociale de asistență a persoanelor vârstnice la 

domiciliu, de asistență a stării de sănătate și de ocrotire a copiilor, organizate de ONG-uri în 

strânsă cooperare cu biserica (în satul Iaz). La Iaz există un centru de zi pentru copii și o casă 

de copii gestionate de mediul ONG împreună cu biserica ortodoxă. De asemenea o nouă casă 

de copii este în construcție. Centre de zi pentru copii funcționează și în satele Plopiș și Făgetu.  

La Iaz functioneaza un centru medico-social care asigura spatiul si tehnologia 

necesare pentru consultatii speciale in domeniile: medicina de familie, medicina interna – 

ecografie, cardiologie si neurologie. În satul Făgetu există un centru medico-social gestionat 

de ordinul catolic “Sororile Sfintei Cruci” din Elveția și de biserica romano-catolică din sat. 
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3.6 Infrastructura de transport  
 Comuna Plopiş este racordată la reţeaua de transport prin intermediul drumului 

judeţean DJ 110 E între Nuşfalău şi Făgetu, care este asfaltata in intregime. Drumurile 

comunale 85, 85 A, 86, Plopiş-Borod şi Plopiş-Valcău de Jos asigură legătura cu comunele 

învecinate. Din aceste drumuri, majoritatea este asfaltata, restul sunt drumuri de pământ sau 

balastrate. 

Starea actuală a infrastructurii de drumuri judetene si comunale: 

Nr.crt Drumul Traseul Starea drumului 

1 DJ 110E 
Nuşfalău și Făgetu – 

13,5 km 
 

Asfaltat 

2 DC 85 
Boghiş-Plopiş – 

7,80 km 
Asfaltat 

3 DC 86 Plopiş-Aleuş 1,9 km Asfaltat 

4 DC Plopiş-Borod 
Plopiş-Borod 8,00 

km 
In curs de asfaltare 

5 DC 85 A Iaz-Iaz Băi 3,00 km Drum balastrat 

6 DC Plopiş-Valcău de Jos 
Plopiş-Valcău de Jos 

1,00 km 
Drum balastrat 

7 DC Plopis – Hamasd 
Plopis – Hamasd 

3,625 km 

3,00 km asfaltat 

0,625 km balastrat 

 

Străzi asfaltate sau in curs de asfaltare în localitățile din comună: 

 

Localitatea Plopis: 

Denumirea străzii Lungime (m) 

Strada Uțului 500 

Strada Deacului 865 

Strada Moghioruta 1500 

TOTAL 2865 

 

Localitatea Iaz: 

Denumirea străzii Lungime (m) 

Strada Pricipala 3100 

Strada Borzului 400 

Strada Cehal 1300 

Strada Bailor 1400 

Strada Grajdului 535 

Strada Ceani 500 

Strada Cujlen 3308 

TOTAL 10543 
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Localitatea Fagetu: 

Denumirea străzii Lungime (m) 

Strada Dosul Cuti 2500 

Strada Ciresi 1863 

Strada Pletita II Tronson I 1393 

Strada Pletita II Tronson II 1199 

Strada Pletita 2365 

Strada Panska 2131 

Strada Pleanki 1248 

Strada Cimitirului 414 

Strada Salaica 1092 

Strada Grohotis 1405 

Drum vicinal Dosu Cuti I 1163 

Drum vicinal Dosu Cuti II 830 

Strada Varstec 1584 

Drum vicinal Scoala 626 

Strada Slovac 3116 

TOTAL 22929 

 

Lungimea străzilor și drumurilor vicinale neasfaltate din localitatea Plopiș – 15 km – 

parțial balastrate. 

➢ Lungimea străzilor și drumurilor vicinale neasfaltate din localitatea Iaz – 10 km - 

parțial balastrate. 

➢ Lungimea străzilor și drumurilor vicinale neasfaltate din localitatea Făgetu – 20 km. 

➢ Lungimea drumurilor de exploatație agricolă din comuna Plopiș–11,3 km(drumuri de 

pământ). 

 

3.7 Infrastructura de telecomunicații 
În ceea ce privește infrastructura de telecomunicații, locuitorii comunei  Plopiș au 

acces atât la servicii de telefonie fixă și mobilă, cât și la servicii de internet și la servicii de 

televiziune prin cablu și fibră optică. Astfel, la nivelul comunei  Plopiș  și a satelor care intră 

în componența sa, nu există probleme în ceea ce privește infrastructura de telecomunicații.  

 

3.8 Cultură 
Comuna Plopiş dispune de un patrimoniu cultural bogat, marcat de stilul aparte al 

caselor tradiţionale şi de bisericile din sat. În această comunp regăsim mai multe culte 

creştine: Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică și alte culte 

neoprotestante. 

Biserica ortodoxă din localitatea Iaz. 

Biserica a fost construită în anul 1922, în apropierea fostei biserici din lemn, aflată la 

acea dată într-o stare avansată de degradare. Are ca și elemente decorative pictura în frescă, 

iconostas din lemn cu icoane pictate. 
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În imediata apropiere a bisericii, funcționează o casă de tip familial care 

adăpostește  12 copii proveniți din familii defavorizate, precum și un centru de zi care oferă 

zilnic câte o masă unui număr de 16 copii, de asemenea cu o situație precară.    

 
Foto nr.1. Biserica Ortodoxa Iaz 

Biserica ortodoxă din localitatea Plopiș 

Acest lăcaș a fost construit în jurul anului 1881, datorită contribuției locuitorilor din 

satul Plopiș. Elementele arhitecturale se referă la: iconostas din zid cu pictură în frescă, tavan 

pictat, fără boltă, construcție în formă de navă. 

 
Foto nr.2. Biserica Ortodoxa Plopis 
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Biserica romano-catolică din localitatea Făgetu 

Viața religioasă din Făgetu a început în mod neoficial în jurul anului 1800, odată cu 

venirea primilor slovaci pe aceste locuri, iar în mod oficial parohia a fost înființată în anul 

1892. Biserica a fost construită între anii 1892-1894, înainte de acest an, mai exact din 1873 

slujbele religioase erau ținute în școala veche. În prezent preot paroh este părintele Rolnyk 

Martin. 

Parohia oferă și spațiu pentru dispensar si punct de prim ajutor, iar prin Casa de 

Caritate a Surorilor Sfintei Cruci, construită între 1990-1993, călugărițele de aici oferă servicii 

medicale și sociale locuitorilor satului Făgetu. 

 
Foto nr.3. Biserica Ortodoxa Plopis 

Biserica Greco-Catolică din localitatea Iaz 

A fost înființată în anul 1997, în prezent având un număr de 54 de credincioși în frunte 

cu preotul paroh, părintele Pop Vasile. Biserica a fost construită în anul 2002. 

 
Foto nr.4. Biserica Greco – Catolica Iaz 
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Biserica Greco-Catolică din localitatea Plopiș 

Biserica a fost înființată în anul 1991, în prezent având un număr de 256 de 

credincioși în frunte cu preotul paroh, părintele Șanta Ioan. Biserica a fost construită între 

anii 2001-2008. 

 
Foto nr.5. Biserica Greco – Catolica Plopis 

 

Casa-muzeu ”Ligia Bodea” 

În satul Iaz se găsește Casa-muzeu ”Ligia Bodea”, un veritabil muzeu etnografic, 

caracterizat de o unicitate aparte. Această unicitate constă în faptul că proprietara lui, Ligia-

Alexandra Bodea, este cea mai tânără colecționară de obiecte tradiționale din țară. Ligia și-a 

început activitatea la doar 12 ani, atunci când, dupa moartea bunicii sale, în anul 2003, a 

hotărât sa transforme casa în care aceasta a locuit, casă ce datează de prin anul 1880, în 

muzeu. Primele obiecte din muzeu au fost chiar cele de care se slujea bunica ei în propria-i 

gospodărie. Au urmat apoi multe alte piese adunate nu doare din localitate, ci și din 

localitățile învecinate. Unele dintre exponate au fost obținute cu ușurintă, fiind donate sau 

deoarece erau considerate de catre detinatorii lor lucruri inutile, fara nicio valoare și, prin 

urmare, erau depozitate prin podurile caselor. Multe dintre obiectele colecționate sunt 

catalogate drept obiecte de patrimoniu cultural. În prezent, importanta colectie este una 

foarte vastă și este formată din obiecte de uz gospodăresc, costume populare aparținând 

diferitelor regiuni ale țării, icoane pe sticlă, lăzi de zestre, obiecte de ceramică, un război de 

țesut și multe alte piese care amintesc de frumoasa lume a satului de odinioară. 

Din cauza faptului că obiectele adunate erau prea înghesuite, Ligia Bodea a dorit 

extinderea muzeului, fapt pentru care, susținută de către părinții săi și prin intermediul 
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Asociației ”Alexandra Etno-Iaz” și a Centrului de Cultură și Artă Sălaj, în imediata apropiere a 

casei-muzeu a fost relocată o gospodărie tradițională (”Casa Birăiții”) construită la începutul 

anilor 1900, din localitatea invecinată, Plopiș. Această casă este locuibilă, iar în interiorul ei 

turiștii pot retrăi atmosfera satului din secolul XIX. Recent, lângă „Casa Birăiții” a mai fost 

relocată încă o casă tradițională slovăcească, acoperită cu stuf, specifică etniei slovace de pe 

teritoriul comunei Plopiș; cele trei case formează un adevarat muzeu în aer liber. 

 
Foto nr.6. Biserica Greco – Catolica Plopis 

 

Tabăra de pictură 

Această tabără a luat naștere la inițiativa Ligiei-Alexandra Bodea, proprietara 

muzeului etnografic din localitatea Iaz. Tânăra a fost fermecată încă din clasele primare de 

tainele picturii pe sticlă, a ”picturii în oglindă” sau a ”pictatului invers”, așa cum mai este 

denumită această tehnică. Din acest motiv, Ligia a început să colecționeze astfel de icoane și 

să le expună, alături de multe alte obiecte cu o valoare artistică și patrimonială deosebită, în 

frumosul ei muzeu. Însă, tânăra nu s-a oprit doar la a colecționa aceste obiecte de artă 

populară, ci s-a hotărât să deprindă ea însăși meșteșugul picturii pe sticlă. 

Astfel, în anul 2009, a început să frecventeze cursul de pictură pe sticlă al doamnei 

profesor Tripe Vidican Floare, din Oradea. Prima pictură realizată a fost ”Cina cea de taină”. 

Nici de această dată, însă, Ligia nu s-a oprit doar la atât, ci își dorea mai mult. Nu s-a mulțumit 

ca doar ea să deprindă acest meșteșug, ci dorința ei a fost ca și alți copii să aibe șansa să 

experimenteze pictura pe sticlă și să învețe tainele ei. Așa se face că, în anul 2010, în luna 

iulie, la Iaz se desfășura prima ediție a taberei de pictură pe sticlă ”Icoana din sufletul meu”. 
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 Participanții la această tabără sunt copii cu vârste cuprinse între 8-18 ani, provenind 

din medii sociale și culturi diferite. Perioada de desfășurare a taberei este de 10 zile, timp în 

care copiii, pe lângă activitatea de bază – pictura – mai practică și alte activități distractive, 

cum ar fi: plimbări, drumeții sau excursii în împrejurimile localității. Pe toată durata taberei 

masa și cazarea le sunt asigurate, iar materialele necesare realizării icoanelor sunt finanțate 

de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, cu care Ligia colaborează. 

La sfârșitul taberei se organizează o slujbă de sfințire a icoanelor, precum și 

premierea fiecărui participant. Icoanele pictate pe parcursul taberei sunt duse în casele 

copiilor care le-au realizat, fiind așezate la loc de cinste. 

 
Foto nr.7. Biserica Greco – Catolica Plopis 

 
Muzeul școlii din Iaz 

Muzeul a fost înființat prin contribuția cadrelor didactice și a elevilor de la Școala 

Gimnazială din localitatea Iaz și este amplasat în Centrul Cultural Iaz. Aici este expusă o 

frumoasă colecție de obiecte tradiționale, costume populare, icoane și cărți vechi, vechiul 

iconostas al bisericii din satul Iaz, lăzi de zestre, lădoaie și lavițe țărănești, precum și multe 

alte obiecte de uz gospodăresc. 

În comună nu există monumente istorice, dar există câte 3-4 clădiri protejate 

urbanistic în fiecare sat. Se remarcă o clădire a vechii școli din Iaz, probabil din secolul al XIX-

lea care justifică o revalorizare, o transformare într-un spațiu cultural actual. 

La Plopiș nu există formații de dansuri populare, ansambluri folclorice sau asociații 

culturale care să promoveze bogatele tradiții locale. Doar un grup folcloric informal 

funcționează sporadic pe lângă biserica din Plopiș. Se cunosc și câțiva rapsozi locali care ar 

merita de asemenea un sprijin institutional pentru crearea unei mișcări artistice locale. 

 

3.9 Sport 
Comuna Plopiş are un trecut în ceea ce priveşte fotbalul. Înainte de 1989 comuna avea 

un teren de fotbal, dar şi o echipă care evolua în Divizia Onoare, numită Băile Iaz. Aceasta a 

funcţionat după revoluţie când terenul de fotbal a fost retrocedat. 
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Primăria comunei a încercat să readucă fotbalul la viaţă, însă dorinţa tinerilor nu a 

mai fost atât de mare, aceştia neimplicându-se. Cu toate acestea, primăria a alocat bani pentru 

activităţile sportive ale elevilor. 

Comuna are un trecut cunoscut şi în ceea ce priveşte voleiul, aici avându-şi originile 

vicecampioana României. Doctorul Ioan Puşcaş a absovit Facultatea de Medicină la 

Timişoara, apoi a fost repartizat la Plopiş. Fiind un pasionat al voleiului, acesta a format o 

echipă de volei masculin, sub denumirea de Recolta Plopiş. Echipa a obţinut victorii imediate. 

În anii 1965 echipa a fuzionat cu echipa din Şimleul Silvaniei sub denumira de Cooperatorul 

Şimleu, apoi Silvania - Şimleu Silvaniei care a ajuns în prima ligă. Din motive financiare echipa 

a trebuit să fie mutată la Zalău, schimbându-și din nou numele în Remat Zalău, în momentul 

de faţă numindu-se CS Volei Municipal Zalău. 

Şi acum comuna se mândreşte cu rezultate sportive bune. Echipa de volei a fetelor a 

luat locul I la Cupa Văii Barcăului între anii 2001-2003. Cel mai bun rezultat cu care se 

mândreşte şcoala este locul III obţinut la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, câştigat tot 

de echipa de volei a fetelor. 

 

3.10 Turism 
 

Comuna Plopiş are un potenţial turistic specific, atât prin obiectivele sale culturale, 

cât și prin atracţiile cadrului natural, dar mai ales prin unicitatea şi stilul de viaţă comunitar. 

Printre atracţiile culturale se află casa muzeu „Ligia Bodea” din satul Iaz. Acest muzeu 

găzduiește, cum am mai arătat, o colecţie vastă de obiecte de uz gospodăresc, costume 

populare din diferite regiuni ale ţării, icoane pe sticlă, lăzi de zestre, obiecte de ceramică, un 

război de ţesut. Aceste obiecte reuşesec să recreeze lumea satului de odonioară. 

O altă atracţie culturală o reprezintă muzeul şcolii din Iaz, unde este se află o colecţie 

de obiecte tradiţionale, costume populare, icoane şi cărţi vechi, vechiul iconostas al bisericii 

din sat și multe obiecte de uz gospodăresc. 

Cadrul natural oferă patru trasee turistice în munţii Plopiş: 1. Traseul Plopiş-Făgetu-

Auşeu; 2. Iaz-Valea Iazului-Cujle-Borod; 3. Iaz-Valea Şesii-Preoteasa (traseul se află pe urma 

linii de cale ferată cu ecartament îngust-mocăniţa); 4. Plopiş-Valea Mare-Mori în Codru-

Șinteu. 

O altă atracţie turistică oferită de cadrul natural o constituie rezervaţia naturală 

„Mlaştina de la Iaz”, care este o arie naturală protejată, ce aparţine categoriei a IV-a- 

rezervaţie naturală de tip faunistic, floristic, paleontologic şi peisagistic, situată la poalele 

nord-estice ale Munților Șes, în partea de nord-vest a satului Iaz, ocupând o suprafață de 10ha 

și atingând o adâncime maximă de 5,1m. 
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Foto nr.8. Mlastina de la Iaz  

 

Rezervația reprezintă o zonă cu mlaștini turbo-active, având o însemnătate științifică 

deosebită deoarece adăpostește o serie de specii de plante și animale rare. O astfel de specie 

este și „Roua cerului”, denumită ştiinţific „Drosera rotundifolia”, o plantă carnivoră rară care 

înfloreşte în mlaştină. Pe lângă această specie, în arealul rezervației mai cresc specii floristice 

specifice turbăriilor, în cea mai mare parte mușchi de turbă, trestie de câmp, rogoz dar și 

specii lemnoase precum salcie aurie, răchită sau arin negru. Pe teritoriul rezervației au fost 

identificate mai multe specii de caleoptere, printre care una nesemnalată în România până în 

prezent (Phytobius velaris) - specie unicat în fauna țării noastre. 

 
 Foto nr.9. Mlastina de la Iaz  
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În jurul mlaștinii a existat în trecut o pădure întinsă care constituie astăzi un adevărat 

parc dendrologic cu specii de arbori seculari. 

Apa, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, de culoare maronie-negricioasă, 

are proprietăți curative însemnate, fiind utilizată de către localnici în tratarea afecțiuniunilor 

reumatice cu mult înainte de anul 1989, prin funcționarea Băilor de la Iaz. 

Scopul înființării acestei rezervații naturale a fost acela de a proteja biodiversitatea și 

de a conserva flora și fauna specifică acestei regiuni. Accesul spre rezervație se face pe drumul 

național (DN1H) - Șimleu Silvaniei – Nușfalău, apoi drumul județean (DJ119E) până în satul 

Iaz, urmând Valea Iazului (un afluent de dreapta al Barcăului). Accesul spre arie este unul 

facil datorită drumului care a fost reabilitat în totalitate. 

Alte atracţii turistice sunt bisericile ortodoxe din localităţile Plopiş şi Iaz și biserica 

romano-catolică din localitatea Făgetu. 

Centrul de Informare Turistică Plopiș a fost înființat în anul 2014 prin Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – program finanțat de Uniunea 

Europeană și Guvernul României – Măsura 313, Încurajarea activităților turistice, axa III – 

Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale. 

Misiunea Centrului de Informare Turistică Plopiș este aceea de a asigura promovarea 

potențialului turistic din comuna Plopiș, în vederea creșterii numărului de turiști prin 

valorificarea la maxim a potențialului natural și antropic și a infrastructurii turistice. Rolul 

Centrului este acela de a informa turiștii cu privire la atracțiile turistice (naturale sau 

antropice), evenimentele culturale, posibilități de recreere și petrecere a timpului liber 

prezente în comună, structurile de primire turistică din zonă sau orice alte facilități care pot 

însoți o călătorie turistică. În cadrul Centrului de Informare Turistică Plopiș sunt angajate 

două persoane care răspund necesităților de informare ale turiștilor, asigurând funcționarea 

centrului 10 ore pe zi. 

 

IV. CAPITOLUL IV – ANALIZA SWOT 
 

 

4.1. Introducere 
Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

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

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

Experienţa internaţională arată  că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel 

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

strategic.  

Procesul de planificare strategică (PPS) vizează  definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de timp  mediu și lung . Etapele metodologice 

principale ale PPS sunt următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii 

asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice 

principale şi articularea documentului strategic.  

Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Plopiș din județul Sălaj este 

concepută printr-o serie de analize concentrate asupra principalilor factori care influențează 

dezvoltarea acestui teritoriu, în vederea atingerii unor importante obiective strategice. 
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Acest tip de analiză ilustrează stările interne distinctive de forță sau slăbiciune în raport cu 

unele oportunități sau amenințări externe. 

Se poate afirma faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare adecvată, se 

transformă în oportunități, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin cronicizare devin 

amenințări.  

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.  

 
 

Numele descriptiv SWOT - prezentare:  

S - Strenght/ punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului 

managerial  

W - Weaknesses/ punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot împiedica 

atingerea obiectivelor  

O - Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele 

organizației  

T – Threats/ amenințări la adresa creșterii organizației respective – aspecte negative ce 

apar din supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse 

organizației din partea unui mediu extern aflat în schimbare. 

 Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de 

prezumții în zonele asupra cărora există cunoștințe și informații mai puțin detaliate. În 

urma acestei analize se poate decide dacă o zonă, își poate îndeplini planul și în ce condiții. 

Unele ”oportunități” și ”amenințări” pot să provină din ”punctele tari” și ”punctele slabe” ale 

comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale. 

Implicațiile sociale atât ale ”punctelor forte”, cât și ale ”punctelor slabe” determină 

semnificativ dezvoltarea economică ulterioară a comunei.  

În urma analizelor efectuate, pentru perioade semnificative din evoluția economico-socială 

a comunei Plopiș, se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei SWOT. 
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4.2. Așezarea geografică și cadrul natural 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Așezare în imediata apropiere a 
Munților Apuseni; 

▪ Relief variat, propice pentru 
încurajarea turismului; 

▪ Drumul european E60, rețea de 
transport feroviar; 

▪ Climă continentală moderată; 
▪ Rezervă de teren pentru amenajări 

ulterioare; 
▪ Potenţial de dezvoltare 

considerabil exprimat în resurse 
naturale: rețea hidrografică , 

materii prime (calcar, nisip, piatră, 
balast). 

▪ Relief predominant deluros, 
impropriu în exploatații 

agricole, acces dificil în lipsa 
unor drumuri în punctele 
pitorești ale teritoriului; 

▪ Prezența unor poli de atracție 
urbană: Zalău , Cluj-Napoca,  

Oradea. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Programe ale autorităților județene 
și centrale destinate mediului rural; 

▪ Punerea în valoarea a resurselor 
naturale peisaje naturale de mare 
valoare precum Mlastina de la Iaz 

sau Muntii Plopisului 

▪ Extinderea fenomenului de 
eroziune a solului cu posibile 
consecințe grave pe termen 

lung. 

Tabel nr.7: Analiza SWOT-Așezarea geografică și cadrul natural 
 

4.3. Populația și resursele umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența unor specialiști în 
domenii variate de activitate; 
▪ Populația are ca ocupații 
principale: creșterea animalelor, 

pomicultura, apicultura, 
legumicultura (mai degrabă pe 

terenurile din jurul gospodăriilor); 
▪ Ospitalitatea proverbială a 

sălăjenilor. 

▪ Îmbătrânirea populației; 
▪ Depopularea (spor natural 

negativ și migrarea tinerilor 
spre centre urbane); 

▪ Mentalitatea populației față de 
schimbare în general și 

reconversie profesională în 
special; 

▪ Migrarea persoanelor tinere 
spre mediul urban și 

străinătate, cu predilecție a 
celor cu pregătire profesională 

înaltă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența unor exemple de succes 
ale unor localnici cu inițiativă; 

▪ Existența unor programe de 
finanțare guvernamentale pentru 

reconversie profesională. 

▪ Reducerea ponderii populației 
active; 

▪ Natalitate scăzută; 
▪ Creșterea șomajului în rândul 

tinerilor; 
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▪ Creșterea ponderii muncii la 
negru, cu efecte negative asupra 

pieței muncii și economiei 
locale datorită fiscalității 

ridicate. 
Tabel nr. 8: Analiza SWOT- Populația și resursele umane 

 

4.4. Infrastructură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Accesarea de către autoritatea 
publică locală a proiectelor destinate 

investițiilor în dezvoltarea 
infrastructurii de transport și a celei 

tehnico-edilitare; 
• Întreaga comună dispune de rețea de 

energie electrică; 
• Existența serviciilor de telefonie și 

internet; 
• Organizarea în bune condiții a 

transportului în comun; 
▪ Colectarea și transportul 

deșeurilor prin firma de 
salubrizare   specializate.; 

▪ Existența drumului european E60 
si national DN1H; 

▪ Arhitectură tradițională; 
▪ Modernizarea echipamentelor de 

telecomunicații și extinderea 
telefoniei mobile. 

▪ Starea tehnică 
necorespunzătoare a rețelei 

rutiere; 
▪ Lipsa alimentării cu apă din 

rețeaua publică ; 
▪ Lipsa rețelei  de canalizare din  

comună ; 
▪ Zonă fără acces la gaze naturale. 

▪ Capacitate scăzută a 
administratiei   locale   de a 

susține din bugetul local investiții 
mari în infrastructură; 

▪ Infrastructura rutieră nu este încă 
modernizată integral; 

▪ Drumurile de exploatație agricolă 
sunt nemodernizate; 

▪ Inexistența sistemului de 
canalizare și a unei stații de 

epurare pe teritoriul comunei; 
▪ Inexistența sistemului de 
distribuție a gazelor naturale în 

comună; 
▪ Sistemul de iluminat public 

necesită modernizare; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Programe comunitare ale Uniunii 
Europene pentru sprijinirea 
dezvoltării în mediul rural; 

▪ Programe guvernamentale pentru 
încurajarea inițiativelor locale; 

▪ Programe de modernizare a 
infrastructurii rutiere. 

▪ Existenţa unor planuri naţionale de 
modernizare a reţelei rutiere; 

▪ Modernizarea infrastructurii rutiere 
și edilitare conform strategiei de 

dezvoltare a judeţului; 
• Atragerea de noi societăți de 

transport public în comun care să 
ofere servicii de calitate cetățenilor 

▪ Orientarea programelor 
europene și guvernamentale 

spre alte zone considerate 
prioritare; 

▪ Scăderea interesului 
investitorilor pentru comună 
datorită infrastructurii fizice 

neadecvate. 
▪ Instabilitatea mediului politic, 

economic și social la nivel 
național; 

▪ Schimbările succesive intervenite 
în legislație; 

▪ Creșterea ratei sărăciei și 
scăderea calității vieții populației; 
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și care să favorizeze competitivitatea 
în acest domeniu; 

▪ Posibilități de utilizare a 
resurselor energetice regenerabile 

▪ Migrarea forței de muncă din 
mediul rural poate duce la 

imposibilitatea realizării unor 
investiții și proiecte de 

infrastructură; 
 

Tabel nr.9: Analiza SWOT-Infrastructura 
 

4.5. Economia 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Cadru natural propice pentru 
dezvoltarea de activități economice, 

inclusiv a turismului rural; 
▪ Atractivitate economică datorită 

costurilor scăzute ale terenurilor și 
ale forței de muncă; 

▪ Condiții pedoclimatice favorabile 
pentru practicarea agriculturii; 

▪ Terenuri cu pășuni și fânețe propice 
creșterii animalelor; 

▪ Fond forestier și cinegetic 
însemnat. 

▪ Vechi tradiții în prelucrarea de 
resurse locale; 

▪ Tradiții locale în creșterea 
animalelor, în special a ovinelor, 

bubalinelor; 
▪ Existența  de  societăți comerciale 

și persoane fizice autorizate cu 
activitate în zonă. 

 

▪ Resurse financiare insuficiente, 
investiții autohtone și străine 

aproape inexistente; 
▪ Utilizarea pe o scară relativ 

mică a tehnologiilor avansate 
(echipamente și tehnologii 

învechite); 
▪ Productivitatea industrială este 

încă scăzută raportat la cea din 
Uniunea Europeană 

(suprafețele agricole nu pot fi 
întodeauna lucrate mecanizat); 
▪ Număr redus  de locuri de 

muncă. 
▪ Zonă monoeconomică ce depinde 

exclusiv de agricultură și 
zootehnie; 

▪ Pondere mare a populației 
ocupată în agricultura de 

semisubzistență; 
▪ Divizarea excesivă a terenurilor 

agricole; 
▪ Număr foarte mic de operatori 

economici la nivel local, spirit 
antreprenorial slab dezvoltat; 

▪ Parteneriat public – privat slab 
dezvoltat; 

▪ Insuficienta promovare a 
potențialului zonei; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Reconversia unor capacități 
economice aflate în conservare în 

capacități cu profil nou de 
fabricație; 

▪ Reconversia unor capacități, în 
special agricole, spre arii de 

productivitate adaptate condițiilor 
locale; 

▪ Migrarea forței de muncă cu 
studii superioare și calificată; 
▪ Creșterea șomajului; 

▪ Lipsa de receptivitate și 
flexibilitate la cerințele pieței 

care determină decalaje 
economice mari, greu de 

recuperat; 
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▪ Utilizarea programelor de 
finanțare a UE și autorităților 

naționale; 
▪ Extinderea colaborării cu 

organizații neguvernamentale care 
au capacitatea să atragă fonduri 

extrabugetare; 
▪ Dezvoltarea de relații de 

parteneriat economic și 
administrativ cu unități teritoriale 
(similare sau asemănătoare) din 

țară și străinătate; 
▪ Disponibilitatea autorităților locale 

de a încheia relații de parteneriat 
cu investitori 

▪ Izolarea comunei din punct de 
vedere al accesului la 

infrastructură care conduce la 
depopularea zonei și la declin 

economic; 
▪ Reducerea ponderii popluației 

active; 
▪ Creșterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative asupra 
pieței muncii și economiei 
locale datorită fiscalității 

ridicate; 
▪ Lipsa predictibilității fiscale. 

Tabel nr. 101: Analiza SWOT-Economia 
 

4.6. Turism 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Potențial turistic deosebit datorită 
păstrării patrimoniului cultural 

tradițional (port popular,   cântece 
populare din zonă, tradiții); 

▪ Potențial turistic peisagistic 
datorită apropierii de zona 

Munților Apuseni, 
▪ Așezarea geografică propice 
dezvoltării serviciilor, în special a 

celor turistice. 
▪ Existenta Centrului de informare 

turistica 

▪ Resurse financiare insuficiente, 
investiții autohtone și străine 

limitate; 
▪ Pregătire profesională de slabă 

calitate în domeniul serviciilor 
turistice. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Extinderea rețelei de ferme și 
gospodării autorizate pentru 
practicarea agroturismului; 

▪ Punerea în valoarea a  bogatului 
patrimoniu natural  și istoric  al 
comunei  compus  din   peisaje 

naturale de mare valoare precum  
Castrul Roman fortificații romane 

din Dacia antică . 
▪ Utilizarea programelor de finanțare 

a UE și autorităților naționale; 
▪ Extinderea colaborării cu 

organizații neguvernamentale care 
au capacitatea să atragă fonduri 

extrabugetare. 
▪ Potențial însemnat de dezvoltare a 

turismului de vânătoare și pescuit; 

▪ Fiscalitatea și birocrația; 
▪ Orientarea spre alte zone de 

interes. 
▪ Lipsa personalului calificat din 

domeniul turismului; 
▪ Spirit antreprenorial slab 

dezvoltat; 
▪ Lipsa unor itinerarii turistice 

tematice care să valorifice 
potențialul natural și cultural; 

▪ Dispariția meșteșugurilor 
tradiționale, care ar fi constituit o 

atracție pentru turiști. 
▪ Oferte de creditare greu accesibile 

(garanții mari); 
▪ Numărul de concurenți în creștere 

pentru producătorii de produse 
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▪ Mediu neafectat de poluare, calitatea 
deosebită a aerului; 

▪ Infrastructură rutieră în curs de 
reabilitare și modernizare, ceea ce 

facilitează accesul la obiectivele 
naturale și culturale ale zonei. 

 

agroalimentare de pe piața Uniunii 
Europene; 

▪ Condițiile meteorologice 
nefavorabile care pot crea daune 

producătorilor agricoli; 
▪ Echilibru social fragil: populația 

îmbătrânită rămasă fără sprijin 
din 

cauza migrației tinerilor. 
Tabel nr. 11: Analiza SWOT-Turism 

 

4.7. Mediul înconjurător 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Autorități locale deschise, 
preocupate de problemele de 

mediu; 
▪ Existența pe teritoriul comunei a 

suprafețelor silvice în proporție 
mare. 

▪ Poluare redusă, lipsa unor factori 
poluanți majori – comuna se află într-

o zonă neafectată de dezvoltarea 
industrială excesivă; 

▪ Depărtarea față de centrele urbane; 
▪ Resurse însemnate de apă potabilă; 

▪ Calitatea deosebită a aerului; 
▪ Colectarea și transportul deșeurilor 

prin firma de salubrizare  socializată. 
 

▪ Suprafețe defrișate pentru 
accesul la resurse (ale solului și 

subsolului); 
▪ Neefectuarea de lucrări de 

stabilizare în zonele ce prezintă 
pericole de alunecări de teren; 

▪ Colectarea neselecționată a 
deșeurilor, în vederea reciclării, 

refolosirii, recuperării sau 
valorificării lor; 

▪ Nu există o rampă ecologică în 
apropiere care să deservească și 

comuna; 
▪ Educația ecologică este 

superficială; 
▪ Educația precară a a locuitorilor 

cu privire la protejarea 
mediului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Utilizarea programelor UE 
destinate reabilitării condițiilor de 
mediu din mediul rural; 

▪ Extinderea colaborării și implicarea 
organizațiilor neguvernamentale și 
a școlilor în programe comune de 
educație ecologică. 

▪ Introducerea surselor regenerabile de 
energie (panouri fotovoltaice, 
utilizarea energiei geotermale, etc.);  

▪ Existența unor finanțări 
guvernamentale pentru proiecte de 
mediu (lucrări de regularizare a 
scurgerilor pe versanți, îndiguiri, 
apărări și consolidări de maluri și 
albii, decolmatări, etc.);  

▪ Extinderea eroziunii solului cu 
consecințe grave pe termen lung 
dacă nu se intervine la timp; 

▪ Exploatarea fără niciun control 
al pădurilor va avea urmări 
asupra dezvoltării durabile; 

▪ Indiferență față de protecția 
mediului. 

▪ Schimbările climatice reprezintă o 
amenințare pentru cadrul natural: 
temperaturile cresc, tiparele 
precipitațiilor se schimbă;  

▪ Condițiile meteorologice extreme 
care conduc la riscuri de genul 
inundațiilor și a secetei tind să 
devină mai frecvente și 
intensitatea lor să sporească;  
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▪ Existența programelor de finanțare 
susținute din Fondul pentru Mediu, 
precum: programul Rabla, 
programul de îmbunătățire a 
calității mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, 
programul național de 
îmbunătățire a calității mediului 

▪ Degradarea cadrului natural în 
cazul dezvoltării urbanistic   
necontrolate;  

  

Tabel nr. 12: Analiza SWOT-Mediul înconjurător 
 

4.8. Educație  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existența unităților de învățământ 
preșcolar, primar și gimnazial în 

comună; 
• Investiții în reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și 
dotarea unităților de învățământ; 
• Personal didactic calificat în 

cadrul unităților de învățământ 
din comună; 

• Media bună a raportului cadru 
didactic/elev; 

• Asigurarea transportului elevilor 
cu microbuze școlare; 

• Existența căminelor culturale; 
 

• Nivelul scăzut al dotărilor unităților 
de învățământ (echipamente 
didactice și IT insuficiente); 

• Absenteismul sau abandonul școlar, 
în special în rândul categoriilor 

defavorizate ale populației; 
• Apariția pandemiei Covid 19 la 

începutul anului 2020 a determinat 
desfășurarea în condiții improprii a 

actului educațional; 
• Lipsa cursurilor de instruire a 

cadrelor didactice pentru 
desfășurarea actului educațional 

online; 
• Neparticiparea la cursuri la clasă se 

răsfrânge negativ asupra 
rezultatelor școlare ale elevilor; 
• Subfinanțarea sistemului 

educațional. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Posibilitatea accesării de fonduri 
europene structurale pentru 

dotarea școlilor, pentru 
modernizarea căminului cultural, 

a bibliotecii comunale și 
structurilor sportive; 

• Posibilitatea stabilirii de 
parteneriate care să favorizeze 

dezvoltarea unor servicii social-
educative noi și de calitate; 

• Nivelul de trai redus limitează şi 
oportunităţile de dezvoltare socială 

și educațională; 
• Schimbări dese ale sistemului de 

învățământ și ale programei școlare; 
• Creşterea ratei de părăsire a 
sistemului de învăţământ în mediul 

rural, în rândul categoriilor 
vulnerabile ale populației. 

 
Tabel nr. 13: Analiza SWOT- Educație  
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4.9.   Sănătate și protecție socială  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existența unei infrastructuri de 
sănătate pentru locuitorii comunei – 
cabinet de medicină de familie și 
cabinet stomatologic;  

• Derularea de proiecte de investiții 
pentru extinderea și modernizarea 
infrastructurii de sănătate în 
comună;  

• Buna organizare a serviciilor de 
consiliere şi informare în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului;  

• Colaborare cu instituţii publice şi 
organizații nonguvernamentale 
pentru oferirea de servicii şi beneficii 
de asistență socială;  

• Localizarea geografică a comunei în 
vecinătatea orașului Șimleu / Zalău, 
unde se pot furniza servicii medicale 
specializate.  

• Existența unui singur medic de 
familie pentru toată populația 
comunei;  

• Inexistența cabinetelor medicale 
în școli;  

• Inexistența unui cabinet de 
planning familial;  

• Număr mare de persoane aflate în 
situație de risc social;  

• Numărul insuficient de specialişti 
în vederea înfiinţării/furnizării de 
servicii sociale;  

• Fonduri bugetare reduse pentru 
dezvoltarea sistemului de servicii 
sociale din comună;  

• Lipsa resurselor financiare 
necesare pentru formarea 
profesională continuă a 
personalului instituției;  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Accesarea programelor cu finanţare 
europeană şi/sau naţională destinate 
reabilitării şi extinderii clădirilor, 
respectiv dotării cu echipamente a 
unităţilor medicale;  

• Existența programelor și fondurilor 
naționale și europene accesibile 
pentru grupuri dezavantajate: 
programe sociale, programe de 
incluziune, programe educative, 
programe de mică infrastructură;  

• Implementarea Programului 
operațional pentru ajutorarea 
persoanelor defavorizate;  

• Existența la nivelul județului de 
modele de bună practică în 
furnizarea de servicii sociale;  

• Promovarea voluntariatului  
 

• Adâncirea crizei economice la 
toate nivelurile;  

• Creșterea ratei sărăciei și scăderea 
gradului de calitate a vieții;  

• Nivelul de trai redus poate duce la 
deteriorarea stării de sănătate a 
populației comunei și creșterea 
morbidității în mediul rural;  

• Concentrarea specialiştilor, ca 
număr şi timp de lucru, în unităţile 
medicale din mediul urban şi 
dezechilibrarea sistemului public 
de sănătate;  

• Epuizarea din ce în ce mai rapidă a 
bugetelor unităţilor sanitare şi 
CJAS, în urma multiplicării 
numărului bolnavilor ce necesită 
investigaţii şi tratamente 
costisitoare.  

 
Tabel nr. 14: Analiza SWOT- Sănătate și protecție socială 
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4.10. Consultarea publică a comunității 
 

Acțiunile întreprinse în consultare publică din comuna Plopiș, județul Sălaj, au constat 

în realizarea de interviuri și aplicarea de chestionare cu persoanele din comunitate, 

urmărindu-se, pe de o parte, identificarea principalelor avantaje şi oportunităţi pentru o 

viitoare dezvoltare economică, socială, culturală, dar şi în domeniile sănatăţii, al educaţiei şi 

turismului din comuna Plopiș, şi pe de altă parte a principalelor probleme cu care se 

confruntă locuitorii comunei. 

Modelul de chestionar aplicat în vederea consultării publice a comunității din 

teritoriul comunei Plopiș, se găsește la Anexa nr. 1. 

Conform criteriilor statistice uzuale (vârstă, sex, studii) grupul  de  persoane  al 

studiului a fost reprezentat în mare parte de persoane de genul  masculin , cu o vârstă 

cuprinsă între 20 şi 70 de ani, şi cu studii superioare. Astfel, 52 % din populația intervievată 

aparţinea genului  masculin , iar 48 % aparţinea genului masculin. Dintre persoanele 

intervievate, 60 % aveau vârsta cuprinsă între 20 şi 45 de ani, iar 40 % aveau vârsta cuprinsă 

între 45-70 de ani. În ceea ce priveşte ultima şcoală absolvită,  persoanelor intervievate aveau 

studii  superioare  46 %,  studii medii 37 %, iar  17 % aveau studii primare. 

Pentru a identifica alternativa de plecare din localitate în viitorul apropiat, 70 % 

dintre respondenți susţin că nu doresc să părăsească localitatea, iar 30 %  au afirmat că au în 

vedere în viitor să plece din localitate. 

Majoritatea respondenților care susțin că nu vor să părăsească localitatea, au 

argumentat prin motive ca: loc de muncă în zonă și stabilirea împreună cu familia în această 

localitate. 

Dintre respondenții care au afirmat că doresc să părăsească localitatea în viitorul 

apropiat, majoritatea au invocat motive precum: dorința de realizare profesională, dar și 

faptul că în acest moment, subiecții lucrează în altă localitate.  

Una dintre aspectele studiate prin chestionarul aplicat în scopul consultării comunității este 

cel privitor la deplasările către alte localități, la motivul deplasării .   

 

Frecvența și motivul deplasărilor către alte localități 

La acest aspect răspunsul  din partea respondenților  se prezintă  astfel:  17% dintre 

respondenți au afirmat că deplasările spre alte localități au loc zilnic, 37%  săptămânal, 22% 

lunar  și 24% mai rar. 

 
Figura nr.7. Frecvența deplasărilor către alte  localități           
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Figura nr.8. Motivul deplasărilor către alte localități 

 

La întrebarea adresată prin aplicarea chestionarului privind motivele care i-ar 

determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comună  răspunsul a fost : 37 % din 

respondenți au identificat ca motiv asigurarea unui loc de muncă,  28 % dintre respondenți 

au afirmat că facilitățile oferite tinerilor în inițierea afacerilor, iar  20 % au concluzionat că 

tinerii s-ar întoarece în comună dacă ar găsi sprijin în obținerea unei locuințe 11 % au 

concluzionat că tinerii s-ar întoarece în comună dacă ar fi oferite cursuri de pregătire și 

formare  profesională iar  4 % - au invocat  alte  motive. 

 

 
Figura nr.9. Motivele care i-ar determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comuna 

Plopiș 
 

 

La întrebarea adresată privind oportunitățile pe care ar trebui să le ofere 

comunitatea pentru evoluția personală, prezentăm în figura de mai jos, concluziile 

respondenților. 
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Figura nr.10. Oportunitățile pe care ar trebui să le ofere comunitatea pentru evoluția 

personală 
 

În procesul de consultare publică a comunității, au fost analizate cele mai importante 

elemente de infrastructură din comuna Plopiș, pentru a putea identifica prioritățile de 

dezvoltare, viziunea și direcțiile strategice. 

 

Opinia respondenților privind starea drumurilor 

Rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Plopiș, în scopul identificării 

priorităţilor de dezvoltare a infrastructurii de transport, au relevat că 54 % dintre 

respondenţi susţin ca străzile principale  secundare sunt asfaltate  în stare bună  iar  46 % 

afirmă  că sunt asfaltate  însă deteriorate,  iar  pentru  neasfaltate nu se prezintă răspuns. 

 
Figura nr. 11. Starea străzilor principale și  secundare 

 

Opinia respondenților privind iluminatul public.  

Rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Plopiș, în scopul identificării 

priorităţilor de dezvoltare a iluminatului public, au relevat că 70% dintre respondenţi 
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susţin că iluminatul public este asigurat doar pe străzile principale, iar în ceea ce privește 

salubritatea publică, 90% dintre subiecți au conchis că deșeurile sunt colectate neselectiv, 

dar cu regularitate. 

 
Figura nr.12. Iluminatul public 

 

Opinia respondenților privind   salubritatea publică și managemnetul deșeurilor 

Rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Plopiș, în scopul identificării 

priorităţilor de dezvoltare a  serviciului   în ceea ce privește salubritatea publică, 80% dintre 

subiecți au conchis că deșeurile sunt colectate selectiv, dar cu regularitate ăn timp ce 18% 

menționează că deșeurile sunt colectate neselectiv, dar cu regularitate. 

 

 
Figura nr. 13. Salubritatea publică și managementul deșeurilor 

 

Opinia respondenților cu privire la existența parcurilor, a spațiilor verzi și a locurilor 

de agrement 

În scopul identificării priorităţilor de dezvoltare a infrastructurii de agrement, 

rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Plopiș, au arătat că 24 % dintre 

respondenţi susţin că există parcuri și spații verzi și sunt întreținute ,   28 %  aprecieză că 

există, dar trebuie modernizate, iar 48%  apreciează   că acestea există  dar  sunt  

insuficiente .   
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Figura nr.14. Existența parcurilor și a spațiilor verzi,  locurilor de agrement 

 

 Opinia respondenților privind unitățile de învățământ 

La consultarea comunității locale privind numărul suficient și dotarea adecvată a 

unităților de învățământ   60 % dintre respondenți au afirmat că unitățile de învățământ 

sunt suficiente și dotate  28 %  sunt  suficiente  dar nu dotate corespunzător, iar  12 % au 

concluzionat că unitățile   de  învățământ  sunt insuficiente .  

 

 
Figura nr.15. Unități de învățământ 

 

 

 

Opinia respondenților privind  unitățile sanitare 

 La consultarea comunității locale privind numărul suficient și dotarea adecvată a 

unităților  sanitare    44% dintre respondenți au afirmat că unitățile sanitare sunt 

insuficiente     30 %  apreciază că  sunt  suficiente  dar nu dotate corespunzător, iar  26 % au 

concluzionat că unitățile   de   sanitare  sunt  suficiente. 
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Figura nr.16. Unități sanitare 

 

Atracțiile și obiectivele turistice de care au amintit cetățenii comunei Plopiș în 

ordinea importanței, care necesită dezvoltare pentru atragerea turiștilor în zonă, sunt 

prezentate în figura de mai jos. 

 
Figura nr.171. Principalele obiective turistice din comuna Plopiș 

 

Comunitatea a fost consultată privind principalele sectoare identificate pentru 

promovarea investițiilor în comuna Plopiș. Rezultatele chestionarului sunt relevate în figura 

de mai jos. 
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Figura nr.18. Principalele sectoare identificate de respondenți pentru promovarea investițiilor 
 

La întrebarea adresată comunității privind   identificarea  sectoarelor  de  investiții   

au  fost   nominalizate    în funcție de importanță, 19 % dintre respondenți au considerat ca 

fiind cel mai important ar fi dezvoltarea de ateliere  meșteșugărești  și turismului , urmat de  

sectorul zootehnic 15 % din  respondenți,  pomicultură și legumicultură  12 %,  producția 

de cereale 9 %, silvicultură 8% și industri  6 %.     

La întrebarea adresată comunității privind   prioritatea sectoarelor de   investiții   au  

fost   nominalizate    în funcție de importanță, 24 % alimentare cu apă, canal și gaz , 21 % 

sănătate și turism, 13% pentru  dezvoltarea infrastructurii de drumuri  și amenajarea unor  

locuri de  agrement . 

 
Figura nr.19.  Prioritatea sectoarelor de investiții 

 

Comunitatea a fost consultată și cu privire la  prioritatea  sectoarelor  de  investiții   

care se doresc a fi realizate   și care ar putea fi valorificate în sensul creșterii și dezvoltării 
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socio – economice , fiind  astfel identificate următoarele  ca  urmare a opiniilor exprimate  

24 % apreciază prioritar  proiecte de canalizare și alimentare cu apă,  urmat de  sănătate  și 

turism în procent de 21% din respondenți,  13 % apreciază prioritar dezvoltarea  

infrastructurii de  transport  și  amenajare  locuri de  agrement , iar  8 % apreciază  

amenajarea de  locuri de joacă pentru copii. 

La întrebarea adresată prin chestionar cu scopul identificării principalelor 

dezavantaje în ceea ce privește posibilitățile de dezvoltare, pe care comuna Plopiș le 

prezintă, acestea au avut un grad mare de diversitate, însă cele mai recurente, şi deci cele 

mai stringente pentru locuitori, au fost în ordinea importanței următoarelele: lipsa locurilor 

de muncă (21 %), lipsa infrastructuii utilităților ( apă, canal, gaz) (22 %) și populația 

îmbătrânită . Acestea sunt urmate de probleme precum, plecarea tinerilor în străinătate sau 

la oraș (12 %), lipsa investitorilor (9 %), distanța mare față de oraș ( 3 %), lipsa unor 

cursuri de pregătire și formare profesională în domeniul agricol ( 6 %), nepromovarea 

zonei ( 5%). Alte probleme identificate de respondenți au fost: necomasarea terenurilor 

agricole și forestiere (2 %), lipsa unei piețe de desfacere pentru produsele obținute din 

agricultură (2 %), nivel de trai redus ( 2 %), lipsa fabricilor (3 %), lipsa asociațiilor (2 %) și 

agricultura precară (5 %). 

În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor cu locuitorii comunei Plopiș, 

scot în evidență faptul că rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă în 

prezent comuna (înființarea  rețelei de apă și canalizare,   atragerea de investitori și crearea 

de locuri de muncă, dezvoltarea nivelului de cultură și educație a locuitorilor, amenajare 

spațiu de agrement pentru tineri și copii, amenajare spații de îngrijire pentru vârstnici, 

precum și reînvierea tradițiilor) pot contribui la valorificarea potenţialului comunei. 

Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea resurselor naturale şi a obiectivelor 

turistice deja existente, prin atragerea unui număr mai mare de turişti şi a unor investitori 

sau fonduri financiare, cu scopul de a dezvolta comuna, nu doar din punct de vedere 

economic, ci şi socio - cultural şi educaţional. 

Transformarea avantajelor enumerate în oportunităţi ar conduce la rezolvarea altor 

probleme majore ale comunei  (crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceştia fiind astfel 

motivaţi să nu părăsească comuna şi să-şi întemeieze familii aici).  Diversificând 

preocupările tinerilor, prin crearea de noi locuri de muncă şi de petrecere a timpului liber, 

prin interacțiunea cu turiștii, dar și cu investitori din alte zone ale țării sau chiar din 

străinătate, problemele de ordin social, ar putea fi ameliorate, lucru care ar crea condițiile 

unei vieți calitativ mai bune. 

Din analiza SWOT și din consultarea publică a comunității au rezultat obiectivele și 

prioritățile, iar pe baza lor s-au identificat posibile proiecte de investiții prioritare la nivelul 

comunei Plopiș. 
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5. CAPITOLUL V - PRIORITATI 
 

5.1. Priorități 
 

Localitatea Plopiș din județul Sălaj, constituie un spaţiu exclusiv rural în care se 

desfăşoară activităţi proprii sectoarelor primare – agricultura şi creşterea animalelor – şi 

care reprezintă un suport pentru alte activităţi şi servicii.  

Teritoriul localității încorporează importante aspecte legate de patrimoniul natural, 

peisagistic şi cultural, contribuind, în mare masură, la creşterea uniformă a culturii rurale 

tradiţionale. 

Prin consultarea publică a comunității, în urma analizei diagnostic şi a analizei SWOT s-

au elaborat trei scenarii de dezvoltare posibile ale zonei, astfel: 

 

5.1.1. Scenariul dezvoltării inerţiale   
Scenariul dezvoltării inerţiale este acela în care sunt preluate şi continuate tendinţele 

din ultimii ani.  

Economia teritoriului localității Plopiș se bazează în principal pe activităţile agricole 

de cultivare a terenurilor şi creştere a animalelor, ocupaţia principală a populaţiei este 

agricultura. 

Prin acest scenariu dezvoltarea zonei s-ar baza doar pe dezvoltarea şi diversificarea 

sectorului agricol pentru creşterea competitivităţii sectorului şi a produselor obţinute şi 

pentru încadrarea şomerilor în câmpul muncii creat în sector prin creşterea numărului de 

exploataţii agricole şi dezvoltarea capacităţilor acestora. 

 

5.1.2. Scenariul dezvoltării alternative 
Scenariul dezvoltării alternative presupune concentrarea pe activităţi care nu sunt 

asociate cu sectorul agricol şi anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol şi a celui a 

serviciilor şi comerţului.  

Dezvoltarea acestui sector ar presupune susţinerea activităţilor extractive de pe 

teritoriul localității (agregate de râu, calcar), a industriei prelucrătoare (prelucrarea 

lemnului), dar mai ales a sectorului servicii   stomatologice, servicii sanitar-veterinare, 

reparații obiecte de uz caznic, întreținere corporală  -  cosmetică, cuafură  etc. ,şi a comerţului. 

 

5.1.3. Scenariul dezvoltării compuse 
Scenariul dezvoltării compuse presupune combinarea celor două scenarii prezentate 

mai sus, adică cel al dezvoltării inerţiale şi cel al dezvoltării alternative.  

Strategia de dezvoltarea a localității Plopiș se va baza atât pe dezvoltarea sectorului 

agricol prin sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă, dar şi prin susţinerea investiţiilor în 

creşterea animalelor, cultura de câmp, albinărit, legumicultură în câmp sau spaţii protejate, 

plante şi arbuşti ornamentali în câmp sau spaţii protejate. 

Sectorul agricol va fi susţinut de dezvoltarea industriei agroalimentare prin 

dezvoltarea unor proiecte legate de prelucrarea produselor agricole, iar industria 

prelucrătoare va fi susţinută prin investiţii în prelucrarea lemnului.  

Sectorul servicii va fi sprijinit prin investiţii ale micilor întreprinzători din teritoriu 

care vor duce la diversificarea economiei. 
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Sectorul turism va fi susţinut atât prin activităţi de promovare a teritoriului ca zonă turistică, 

dar mai ales prin sprijinirea investiţiilor în structuri de cazare, care ar putea să combine 

activitatea agricolă a fermelor de semi-subzistenţă cu activităţile de cazare a turiştilor.  

Potenţialul natural al zonei precum şi cel istoric şi cultural este insuficient valorificat, iar 

turismul ar putea deveni motorul de dezvoltare al zonei, un sector care ar putea încorpora, 

asa cum precizam şi mai sus, inclusiv activităţile agricole, dar care va aduce beneficii 

economice localității prin creşterea numărului de turişti care pe lângă serviciile turistice vor 

căuta şi alte tipuri de servicii, contribuind astfel și la dezvoltarea comerţului în zonă.  

Un alt aspect fundamental privitor la dezvoltarea turismului este dezvoltarea meşteşugurilor 

şi artizanatului ca şi activităţi complementare. De asemenea, foarte important este domeniul 

protecţiei mediului pentru că dezvoltarea durabilă a unui teritoriu nu poate să facă abstracţie 

de protejarea mediului. Activităţile de protecţie a mediului se vor regăsi în cadrul acestui 

scenariu în toate activităţile care vor duce la dezvoltarea localității Plopiș, din județul Sălaj. 

 

5.1.4. Concluzie 
Cel mai adecvat scenariu din cele studiate mai sus, considerăm că este cel al dezvoltării 

compuse care include atât dezvoltarea sectorului agricol şi a celui forestier, dar şi a 

sectoarelor non-agricole (industrie, servicii, comerţ) şi care este completat de beneficiile pe 

care ar putea să le aducă localității dezvoltarea turismului. 

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice localității Plopiș, şi implicit pentru o 

dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu rural, prin analizele diagnostic şi SWOT şi, de 

asemenea, în urma unor consultări publice a comunității locale, au fost stabilite trei priorităţi, 

ca puncte cheie ale teritoriului şi drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate 

acţiunile viitoare ale strategiei de dezvoltare pentru localitatea Plopiș: 

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice 

eficiente şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător. – componenta HABITAT; 

2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a 

iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori. – componenta ECONOMIE; 

3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor 

locale – componenta SOCIETATE. 

Cetățenii comunei Plopiș, înțeleg să valorifice împreună, respectând principiile dezvoltării 

durabile resursele naturale, materiale, umane și tradițiile istorice, în scopul unei dezvoltări 

susținute și constante. 

 

6. CAPITOLUL VI - PLANIFICARE 
 

6.1. Planificarea dezvoltării strategice a comunei Plopiș 
 
6.1.1. Obiective strategice 

În urma realizării analizei diagnostic a comunei Plopiș, din județul Sălaj, a 
consultărilor publice întreprinse şi a concluziilor analizei SWOT,  apreciem că, în următorii 
șapte ani (2021-2027), corespunzători programării financiare europene 2021 – 2027, 
autorităţile publice locale şi partenerii lor trebuie să îşi canalizeze energia şi resursele 
pentru atingerea următoarelor obiective strategice: 
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Componenta HABITAT: 

▪ Dezvoltarea infrastructurii comunei şi rezolvarea disfuncţionalităţilor  actuale; 

▪ Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru tinerii din comună; 

▪ Îmbunătăţirea mediului şi a peisajului natural, precum și conservarea naturii în 
comună. 

Componenta ECONOMIE: 

▪ Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi 
potenţialului local: creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier al 
comunei, dezvoltarea turismului rural;  

▪ Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activităţi complementare non-
agricole pentru creşterea calităţii vieţii în comuna Plopiș; 

▪ Stimularea iniţiativelor economice private pentru dezvoltarea economică sustenabilă 
a comunei. 

Componenta  SOCIETATE: 

▪ Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri 
adaptate specificului local; 

▪ Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni. 

 

6.1.2. Matricea domeniilor cheie de intervenție 
Prezentăm pentru fiecare componentă şi obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie de 
intervenţie, acestea cuprinzând elementele funadamentale pentru dezvoltarea echilibrată a 
comunităţii: 
  

6.1.2.1. Domenii cheie de intervenție pentru componenta HABITAT 

Componenta Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenție 

1. HABITAT 

1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
comunei și 
rezolvarea 
disfuncționalităților 
locale 

1.1.1 Reabilitarea, modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere; 

1.1.2 Reabilitarea, modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii 
agricole; 

1.1.3 Reabilitarea, modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii de 
alimentare cu utilități a 
comunei. 

1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement pentru 
tinerii din comună 

1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea 
facilităților de petrecere a 
timpului liber de către tineri; 

1.2.2. Locații pentru camping și 
agrement, definirea lor spațială, 
semnalizarea și dotarea lor. 



 

 Pagina 84 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PLOPIȘ 2023 - 2027 

  

6.1.2.2.  Domenii cheie de intervenție pentru componenta   ECONOMIE 
 

Componenta Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenție 

2. ECONOMIE 

2.1. Dezvoltarea 
economică 
durabilă a comunei 
prin valorificarea 
resurselor şi 
potenţialului local: 
creșterea 
competitivității 
sectoarelor agricol 
și forestier al 
comunei, 
dezvoltarea 
turismului rural 

2.1.1. Dezvoltarea sectorului vegetal; 
2.1.2. Dezvoltarea sectorului 

zootehnic; 
2.1.3. Dezvoltarea durabilă a 

exploatațiilor forestiere și 
ameliorarea viabilității 
pădurilor; 

2.1.4. Dezvoltarea serviciilor pentru 
agricultură; 

2.1.5. Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului traditional și 
cultural; 

2.1.6. Valorificarea potențialului 
turistic al comunei. 

2.2. Diversificarea 
economiei rurale 
prin dezvoltarea 
unor activităţi 
complementare 
non-agricole 
pentru creşterea 
calităţii vieţii 

2.2.1. Susţinerea unor programe 
investiţionale; 

2.2.2. Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități 
neagricole; 

2.2.3. Dezvoltarea și eficientizarea 
serviciilor publice moderne. 

2.3. Stimularea 
iniţiativelor 
economice private 
pentru dezvoltarea 
economică 
sustenabilă a 
comunei 

2.3.1. Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri; 

2.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici; 

2.3.3. Atragerea de investitori în 
comuna Plopiș; 

1.3. Îmbunătățirea 
mediului și a peisajului 
natural, precum și 
conservarea naturii în 
comună 

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu şi susţinerea unor 
programe investiţionale; 

1.3.2. Îmbunătăţirea solurilor din 
mediul rural, afectate de 
managementul neadecvat al 
deşeurilor, de contaminare 
istorică şi eroziune; 

1.3.3. Îmbunătăţirea calității mediului; 
1.3.4. Menţinerea biodiversităţii şi 

conservarea elementelor de 
patrimoniu natural; 

1.3.5. Dezvoltarea agriculturii 
ecologice; 

1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul 
de conservare a naturii. 
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2.3.4. Stimularea inițiativelor de 
dezvoltare economică a 
comunei. 

 

6.1.2.3.  Domenii cheie de intervenție pentru componenta SOCIETATE 
 

Componenta Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenție 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. SOCIETATE 

3.1. Sprijinirea 
dezvoltării 
armonioase a 
comunității locale 
prin adoptarea de 
măsuri adaptate 
specificului local 
 

 

3.1.1. Facilitarea educației 
generațiilor tinere prin 
investiții și programe inovative; 

3.1.2. Crearea unui cadru favorabil 
inițierii de programe în 
domeniul educației adulților; 

3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor 
în dezvoltarea comunei și 
creșterea coeziunii sociale la 
nivelul comunei Plopiș; 

3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și 
meșteșugurilor locale. 

3.2. Apropierea 
autorităţilor publice 
locale faţă de 
cetățeni 

3.2.1. Modernizarea infrastructurii 
autorității publice locale pentru 
a răspunde nevoilor actuale; 

3.2.2. Creșterea capacității de 
management, de atragere de 
finanțări și de administrare a 
autorităților publice locale; 

3.2.3. Îmbunătățirea  comunicării 
între autoritatea publică locală 
și cetățeni. 

 

6.1.3. Viziune și direcții strategice 
 
6.1.3.1. Viziune și direcții strategice pentru componenta HABITAT 

 

HABITAT 

Obiectiv strategic 
Domeniu cheie de 

intervenție 
Viziune și direcții strategice 

1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
comunei și 
rezolvarea 
disfuncționalităților 
locale 

1.1.1. Reabilitarea, 
modernizarea 
și dezvoltarea 
infrastructurii 
rutiere 

▪ Reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor judeţene ca trasee 
de acces în zona comunei 
Plopiș – crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor economice din 
zonă; 

▪ Modernizarea şi reabilitarea 
drumurilor comunale, 
străzilor şi drumurilor 
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vicinale în zonele de interes 
din comună; 

▪ Amenajări trotuare; 
▪ Asigurarea unor reţele rutiere 

adecvate pentru ameliorarea 
accesului în zonele turistice; 

▪ Asigurarea dreptului la 
mobilitate şi îmbunătăţirea 
accesului în zonele critice: 
montane, localităţi izolate, 
slab populate. 

▪ Construcţia / extinderea / 
modernizarea de poduri, 
podeţe sau punţi pietonale; 

▪ Reabilitarea / modernizarea 
drumurilor de legătură cu 
unitățile administrativ-
teritoriale din județ și din 
județele vecine (Comuna 
Halmasd, Nusfalau, Boghis si 
Valcau de Jos – judetul Salaj si 
comuna Sinteu si Borod - 
judetul Cluj). 

1.1.2. Reabilitarea, 
modernizarea 
și dezvoltarea 
infrastructurii 
agricole 

▪ Modernizarea drumurilor de 
acces la terenurile agricole; 

▪ Modernizarea drumurilor 
forestiere. 

1.1.3. Reabilitarea, 
modernizarea 
și dezvoltarea 
infrastructurii 
de alimentare 
cu utilități a 
comunei 

▪ Reabilitarea şi modernizarea 
reţelelor de energie electrică; 

▪ Introducerea  sistemelor de 
alimentare cu gaz metan în   
comună; 

▪ Dezvoltarea şi modernizarea 
reţelelor de telecomunicaţii; 

▪ Dezvoltarea și modernizarea 
rețelei de iluminat public în 
localitățile comunei. 

1.2. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement pentru 
tinerii din comună 

1.2.1. Strategii 
pentru 
îmbunătățirea 
facilităților de 
petrecere a 
timpului liber 
de către tineri 

▪ Crearea unei strategii pentru 
îmbunătățirea facilităților de 
petrecere a timpului liber de 
către tineri. 

1.2.2. Locații pentru 
camping și 
agrement, 
definirea lor 
spațială, 

▪ Identificarea unor locații 
pentru camping și agrement, 
definirea lor spațială, 
semnalizarea și dotarea lor. 
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semnalizarea 
și dotarea lor 

1.3. Îmbunătățirea 
mediului și a 
peisajului natural, 
precum și 
conservarea  naturii 
în comună 

1.3.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
de mediu şi 
susţinerea 
unor 
programe 
investiţionale 
 

▪  Realizarea reţelelor de 
alimentare cu apă potabilă şi 
a tehnologiilor de tratare şi 
monitorizare a calităţii apei 
potabile în localităţile 
comunei; 

▪ Construcţia   de sisteme de 
canalizare a apei şi / sau de 
staţii de tratare a apelor 
uzate; 

▪ Dezvoltarea sistemului de 
colectare selectivă a 
deşeurilor în mediul rural şi 
dotarea adecvată a serviciilor 
de salubritate comunală 
pentru această activitate; 

▪ Înfiinţarea  unor servicii 
specializate pe domenii 
pentru gospodărire 
comunală; 

1.3.2. Îmbunătăţirea 
solurilor din 
mediul rural, 
afectate de 
managementul 
neadecvat al 
deşeurilor, de 
contaminare 
istorică şi 
eroziune 

▪ Îmbunătăţirea 
managementului solului, 
incluzând zonele puternic 
afectate de eroziunea solului;  

▪ Îmbunătăţirea calităţii 
solurilor afectate de poluare 
şi degradare din cauze 
naturale;  

▪ Inventarierea zonelor din 
cadrul comunei cu producţie 
redusă de biomasă, în 
vederea ameliorării prin 
împădurire; 

▪ Refacerea peisajelor afectate 
de depozitarea deşeurilor. 

1.3.3. Îmbunătăţirea 
calității 
mediului 
 

▪ Fixarea terenurilor afectate 
de alunecări de teren prin 
plantarea de arbori; 

▪ Realizarea unor acţiuni de 
refacere a malurilor 
degradate ale cursurilor de 
apă şi realizarea unor acţiuni 
locale pentru stabilizarea 
albiilor cursurilor de apă prin 
crearea de parteneriate între 
autorităţi şi structurile 
administrative locale; 
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▪ Introducerea unor restricţii 
cu privire la realizarea 
construcţiilor în proximitatea 
apelor cu privire la 
exploatarea pădurilor şi a 
agregatelor naturale din 
albiile minore. 

1.3.4. Menţinerea 
biodiversităţii 
şi conservarea 
elementelor 
de patrimoniu 
natural 

 

▪ Introducerea unui sistem 
integrat de management al 
ariei naturale protejate; 

▪ Atragerea de fonduri în 
vederea asigurării unui 
management eficient al 
biodiversităţii; 

▪ Elaborarea şi implementarea 
regulamentelor şi planurilor 
de management al ariei 
naturale protejate din 
comună; 

▪ Realizarea infrastructurii de 
protecţie a naturii şi 
organizare a turismului 
ecologic prin construirea de 
centre de vizitare  . 

1.3.5. Dezvoltarea 
agriculturii 
ecologice   

▪ Înfiinţarea unor asociaţii ale 
producătorilor, în domeniul 
agriculturii ecologice; 

▪ Folosirea metodelor de 
producţie agricolă ce sunt 
compatibile cu protecţia şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
mediu şi care trec dincolo de 
standardele de bază 
relevante; 

▪ Promovarea produselor 
ecologice prin exploatarea 
potenţialului ecologic 
existent în zonele colinare 
ale comunei, zone în care 
prin tradiţie nu se produc 
poluări ale solului, florei si 
faunei zonei; 

▪  Promovarea prin unităţi 
autorizate în domeniu a unor 
produse ecologice, precum: 
cartofii produs în toate 
localităţile comunei Plopiș,   
mierea de albine, fructele de 
pădure, ciupercile de pădure, 
în special hribul, plantele 
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medicinale și aromate din 
flora spontană, produsele 
lactate ale bubalinelor şi 
laptele cu colesterol scăzut al 
caprelor din zona de munte. 

 

1.3.6. Implicarea 
cetățenilor în 
efortul de 
conservare a 
naturii 

▪ Derularea unei campanii 
de conștientizare a nevoii 
de curățenie și ordine în 
gospodării și a nevoii de 
protejare a râurilor, 
concomitent cu 
interzicerea drastică a 
deversării în râuri a 
deșeurilor sau a dejecțiilor 
animale; 

▪ Educarea comunității 
locale și susținerea 
colectării selective a 
deșeurilor menajere; 

▪ Realizarea unor campanii 
de educare a locuitorilor cu 
privire la categoriile de 
noxe emanate și impactul 
acestora asupra calității 
aerului; 

▪ Sprijinirea inițiativelor 
private în domeniul 
agriculturii biologice; 

▪ Promovarea tehnologiilor 
care respectă condițiile de 
impact asupra mediului. 

 

6.1.3.2. Viziune și direcții strategice pentru componenta ECONOMIE 
 

1. ECONOMIE 

Obiectiv strategic 
Domeniu cheie de 

intervenție 
Viziune și direcții strategice 

2.1. Dezvoltarea 
economică 
durabilă a 
comunei prin 
valorificarea 
resurselor şi 
potenţialului 
local: creșterea 
competitivității 
sectoarelor 
agricol și forestier 
al comunei, 

2.1.1. Dezvoltarea 
sectorului 
vegetal  

▪ Cultivarea plantelor tehnice 
(in, cânepă) şi a solanaceelor 
(cartof) în toate zonele colinare 
ale comunei;  

▪ Pomicultura: înfiinţarea de 
plantaţii intensive la speciile 
prun, măr, în zonele 
localităţilor comunei; 

▪ Modernizarea și refacerea 
potenţialului pomicol al 
plantaţiilor cu capacitate de 
rodire; 
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dezvoltarea 
turismului rural 

▪ Amenajarea şi punerea în 
funcţiune în bazinul 
cuprinzând localitaţile din 
Valea Barcaului a unui spațiu 
de sortare, depozitare şi 
ambalare fructe în vederea 
comercializării în stare 
proaspată;   

▪ Amenajarea şi punerea în 
funcţiune în bazinul 
cuprinzând localitaţile din 
Valea Barcaului a unor spaţii 
pentru industrializarea 
fructelor (uscare, distilare, 
conservare, sucuri 
concentrate), în funcţie de 
sortimentele cultivate; 

▪ Cultivarea plantelor medicinale 
şi aromatice în toate localităţile 
comunei propunându-se cel 
puțin 2– 3 cultivatori pentru 
fiecare comună. 

2.1.2. Dezvoltarea 
sectorului 
zootehnic 

Refacerea potenţialului de producție 
a păşunilor și fâneţelor prin:                                   
▪ Înlăturarea muşuroaielor 

înţelenite; 
▪ Fertilizări cu îngrăşăminte 

chimice; 
▪ Fertilizări cu îngrăşăminte 

organice; 
▪ Lucrări de întreţinere.  

Creşterea bovinelor  
▪ Condiţiile comunei recomandă 

în continuare exploatarea 
raselor mixte de carne-lapte şi 
lapte-carne  

▪ Dezvoltarea fermelor mijlocii 
autorizate sanitar- veterinar şi 
dotate conform standardelor 
UE; 

Creşterea bubalinelor  
▪ Comuna Plopiș deţine prin 

tradiţie un efectiv însemnat de 
bubaline, de aceea se impune 
în continuare selecţia și 
ameliorarea speciei, pentru 
mărirea capacităţii productive 
a acestora; 

▪ Realizarea unei integrări pe 
verticală în aceste zone între 
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crescători şi procesatori în 
vederea valorificării 
superioare, prin produse 
tradiţionale, a producţiei de 
lapte obţinute de la această 
specie.  

Creşterea ovinelor  
▪ Condiţiile comunei sunt foarte 

adecvate exploatării ovinelor 
pentru lapte, carne și lână, 
rasele recomandate fiind: 
Ţurcana şi Ţigaie, rase care 
valorifică foarte bine masa 
verde de pe păşuni şi fânețe în 
toată perioada de păşunat; 

▪ Pentru rentabilizarea acestei 
specii sunt necesare 
valorificarea produselor 
obţinute prin forme asociative 
direct către beneficiarii interni 
și externi, precum și crearea 
unui abator pentru miei şi a 
unui centru de prelucrare a 
laptelui de oaie şi capră  . 

 Sectorul apicol 
▪ Organizarea apicultorilor în 

vederea producerii de produse 
apicole (miere, polen, lăptişor, 
venin, propolis), de calitate 
uniformă şi superioară care să 
corespundă cerinţelor de pe 
piaţa europeană. 

2.1.3. Dezvoltarea 
durabilă a 
exploatațiilor 
forestiere și 
ameliorarea 
viabilității 
pădurilor 
 

▪ Întocmirea şi respectarea 
programului anual de 
împădurire a suprafeţelor 
situate în fond forestier de stat 
şi privat ce necesită 
împădurite, precum şi a 
suprafeţelor situate în afara 
fondului forestier pe terenuri 
degradate;   

▪ Împădurirea de teren forestier 
aflat atât în fond forestier, cât 
şi în afara fondului forestier 
(terenuri degradate); 

▪ Creşterea ponderii 
regenerărilor naturale prin 
aplicarea tratamentelor care 
promovează regenerarea sub 
masiv. În perioada următoare 
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se prevăd aplicarea 
tratamentelor care 
promovează regenerarea 
naturală; 

▪ Sprijinirea deţinătorilor de 
terenuri forestiere cu asistenţă 
tehnică şi material săditor 
contra cost, pentru 
împădurirea terenurilor 
forestiere proprietate privată;     

▪ Producerea puieţilor forestieri 
de calitate superioară necesari 
în campaniile de împădurire 
anuale; 

▪ Contractarea în vederea 
administrării în regim silvic a 
suprafeţelor de pădure 
retrocedate în condiţii de 
eficienţă economică; 

▪ Executarea conform 
prevederilor amenajamentelor 
a lucrărilor de îngrijire a 
arboretelor tinere;  

▪ Întocmirea contractelor de 
pază şi administrare cu 
proprietari de păduri persoane 
fizice şi juridice de pe raza 
comunei în regim silvic, 
stimularea asocierii 
proprietarilor de păduri cu 
suprafeţe mici în asociaţii 
silvice, precum şi prezentarea 
unui pachet de servicii oferit 
de către Ocoalele Silvice 
proprietarilor de păduri; 

▪ Încheierea între Direcţia Silvică 
Zalău şi Inspectoratul Judeţean 
Şcolar Sălaj, a unui protocol de 
colaborare care are ca scop 
formarea unei atitudini 
responsabile faţă de vegetaţia 
forestieră a elevilor din şcoli 
din comună și totodată 
promovarea în rândul elevilor 
a cunoştinţelor legate de rolul 
pădurii; 

▪ Implicarea mass-media în 
procesul de formare a 
conştiinţei forestiere şi a 
promovării imaginii 
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silviculturii în rândurile 
populaţiei. 

2.1.4. Dezvoltarea 
serviciilor 
pentru 
agricultură 

▪ Înfiinţarea de centre 
antreprenoriale pentru tinerii 
fermieri; 

▪ Asigurarea consultanţei 
agricole pentru fermierii tineri 
în înfiinţarea unor asociaţii 
agricole competitive; 

▪ Dezvoltarea şi comercializarea 
de produse fitosanitare şi 
îngrășăminte; 

▪ Activităţi de îmbunătăţire a 
calităţii producţiei şi 
produselor agricole; 

▪ Consultanţă şi informare 
pentru asociaţiile de 
producători şi fermierii din 
mediul rural pentru  creşterea 
competitivităţii produselor 
agricole şi silvice; 

▪ Servicii pentru sporirea 
calităţii proceselor inovatoare 
din sectorul agricol şi 
îmbunătăţirea competenţelor 
profesionale în vederea 
creşterii capacităţii 
manageriale; 

▪ Centre de sprijin în iniţierea 
afacerilor în mediul rural, cu 
locaţii situate în poli de interes, 
care să ajute la crearea culturii 
privind consultanţa în iniţierea 
unei afaceri în agricultură. 

2.1.5. Investiţii 
asociate cu 
protejarea 
patrimoniului 
traditional și 
cultural 

▪ Realizarea unei strategii de 
menținere și stimulare a 
tradițiilor locale, ca element 
identitar de importanță 
strategică pentru comuna 
Plopiș; 

▪ Susținerea investițiilor de 
restaurare, conservare și 
accesibilizare a patrimoniului 
cultural imobil de interes local, 
a așezămintelor monahale 
inclusiv a așezămintelor 
culturale; 

▪ Punerea în valoare a moștenirii 
culturale locale, la promovarea 
turismului rural, conducând 
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astfel la creșterea nivelului de 
trai în zonele rurale; 

▪ Dezvoltare locală sustenabilă. 
2.1.6. Valorificarea 

potențialului 
turistic al 
comunei 

Stimularea dezvoltării turismului 
rural și a agroturismului în comuna 
Plopiș și exploatarea 
oportunităților de agrement 
existente în comună. 
Dezvoltarea strategică a turismului 
în comuna Plopiș poate fi abordată 
pe următoarele direcţii privilegiate: 
▪ turismul de circuit regional, 

considerând că atractivitatea 
unui circuit limitat la judeţul 
Sălaj restrânge atractivitatea 
şi expansiunea de piaţă 
(cuprinde toate tipurile de 
obiective şi atracţii turistice 
culturale, peisagistice, 
religioase, rurale, cinegetice); 

▪ turismul de staţiune având ca 
potenţial de piaţă populaţia 
judeţului şi a zonelor limitrofe 
lipsite de resurse. Structura 
demografică a populaţiei 
judeţului (număr mare de 
pensionari) va asigura 
permanentizarea fluxului de 
clienţi; 

▪ agroturismul prin dezvoltarea 
pensiunilor şi spaţiilor de 
cazare. 

Se vor dezvolta produse turistice 
specifice tradiţionale, de unicat 
naţional şi multicultural (tradiţii, 
obiceiuri casnice, gastronomice, 
etnografice, evenimente de 
identificare). 

▪ turismul de nişă care poate fi 
abordat în dezvoltarea 
locaţiilor pentru turism 
montan, sporturi de iarnă, 
turism ecologic, turism 
cultural (biserici de lemn,  
turism cinegetic.) 

▪ forme de masă ale turismului- 
petrecerea activă a timpului 
liber (piscine, terenuri de 
tenis), pe lângă care pot 
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funcţiona locaţii turistice cu 
spaţii de cazare; 

▪ construcţia autostrăzii va 
genera dezvoltarea 
turismului de tranzit; 

▪ formarea unei rețele de 
informare şi promovare 
turistică. 

Dezvoltarea turismului este 
identificată ca o prioritate de 
dezvoltare datorită potenţialului 
turistic al comunei, prin 
valorificarea căruia se vor crea noi 
locuri de muncă şi noi venituri la 
nivel local şi judeţean. Valorizarea 
atracţiilor turistice din comună 
poate transforma zona cu 
competitivitate scăzută în zone 
atractive pentru investitori. 
Veriga slabă o reprezintă 
infrastructura turistică, încă 
insuficient dezvoltată: capacităţile 
de cazare sunt reduse, serviciile 
sunt de calitate medie. În 
consecinţă, modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii turistice 
este primul pas în dezvoltarea 
turismului în comună. 
Dezvoltarea unor branduri turistice 
locale reprezintă atât o prioritate 
generală, cu efecte în atragerea de 
investiţii străine cât şi specifică, 
dacă avem în vedere dezvoltarea 
turismului şi efectele sale de 
antrenare, care deşi în prezent sunt 
reduse mai ales datorită unei 
infrastructuri precare, pe termen 
mediu pot avea un rol important în 
creşterea competitivităţii 
economiei judeţului şi regiunii. 
Acţiuni indicative pentru realizarea 
acestei măsuri: 

▪ Crearea unei imagini ca 
destinaţie turistică a 
comunei prin definirea şi 
promovarea unui brand 
turistic (pălinca de  prune, 
morile de apă, rezervaţia 
peisagistică Mlastina de la 



 

 Pagina 96 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PLOPIȘ 2023 - 2027 

Iaz, rezervaţia peisagistică 
Muntii Plopisului);  

▪ Dezvoltarea turismului prin 
creşterea susţinută a 
produselor turistice 
specifice locului şi activităţi 
de marketing; 

▪ Reţea locală, judeţeană şi 
regională de informare şi 
promovare turistică. 

▪ Parc de agrement în zona 
turistică a Muntii Plopisului; 

Agroturismul se va dezvolta prin: 
▪ Formarea unor microzone 

specializate în agroturism cu 
caracter unic şi atracţie 
turistică bine precizate în 
zonele:  Huta , Bogdana; 

▪ Implicarea comunitară a 
autorităţilor locale pentru 
susţinerea agroturismului 
prin dezvoltarea de 
parteneriate microregionale 
pentru agroturism; 

▪ Dezvoltarea unor sisteme de 
marketing turistic (pe 
produse, activităţi turistice); 

▪ Sprijinirea gospodăriilor 
familiale, ţărăneşti pentru 
transformarea în unităţi de 
cazare agroturistică; 

▪ Ospitalitatea tradiţională va 
fi promovată ca mentalitate 
şi atitudine activă proturism 
(cultura bunei primiri); 

▪ Înfiinţarea unor reţele de 
instruire a proprietarilor şi 
lucrătorilor sezonieri pentru 
formarea antreprenorială şi 
profesională; 

▪ Dezvoltarea unor programe 
alternative, complementare 
pentru îmbogăţirea şi 
diversificarea serviciilor 
agroturistice: ecoturism, 
turism cultural, turism 
cinegetic, stil de viaţă 
natural, etc.); 

▪ Dezvoltarea unor produse de 
agroturism specifice 
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comunei Plopiș care să 
valorifice tradiţii culturale, 
obiceiuri gastronomice, 
agricole, legende.  

Turismul rural se va dezvolta prin: 
▪ Dezvoltarea infrastructurii 

de acces la zonele turistice şi 
agroturistice; 

▪ Specializarea zonelor rurale 
montane prin  dezvoltarea 
turismului de iarnă (schi, 
obiceiuri de iarnă); 

▪ Încurajarea unui turism 
rural activ care să încurajeze 
un stil de viaţă natural; 

▪ Valorificarea potenţialului 
turismului de eveniment: 
„Festivalul cireselor de la 
Fagetu”, „ Tabara de pictura 
de la Iaz”, festivaluri, 
spectacole; 

▪ Valorificarea elementului de 
multiculturalitate în 
sporirea atractivităţii 
turismului rural; 

▪ Promovarea în centre de 
informare turistică prin 
activităţi promoţionale şi de 
integrare în reţea a zonelor 
din comuna Plopiș cu 
potenţial turistic. 

 
2.2. Diversificarea 

economiei rurale 
prin dezvoltarea 
unor activităţi 
complementare 
non-agricole 
pentru creşterea 
calităţii vieţii 

2.2.1. Susţinerea unor 
programe 
investiţionale 

Infrastructura de sănătate şi 
asistenţă socială 
▪ Îmbunătăţirea accesului 

populaţiei rurale la serviciile 
medicale; 

▪ Îmbunătăţirea cantitativă şi 
calitativă a infrastructurii şi 
serviciilor de sănătate în: 
dispensare, cabinete medicale 
şi cabinete medici de familie, 
farmacii; 

▪ Redimensionarea 
infrastructurii de sănătate în 
mediul rural prin creşterea 
numărului de cabinete 
medicale, farmacii şi cabinete 
stomatologice; 

▪  Asigurarea de locuinţe de 
serviciu pentru personalul 
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sanitar şi medici în scopul 
stabilizării profesionale şi 
rezidenţiale în comună; 

▪  Înfiinţarea de centre socio-
medicale multifuncţionale de 
permanenţă; 

▪ Construirea de Centre de 
Îngrijire şi Asistenţă socială cu 
servicii alternative; 

▪ Înfiinţarea serviciilor de 
asistenţă la domiciliu pentru 
vârstnici; 

▪ Programe de asistență și 
integrare socială a comunității 
de rromi din localitatea  Plopiș; 

Infrastructura culturală, 
educaţională și religioasă 
▪ Consolidarea şi modernizarea 

şcolilor şi a grădiniţelor rurale; 
▪ Reabilitarea infrastructurii 

unităţilor de învăţământ din 
mediul rural  şi dotarea cu  
mijloace moderne de 
învăţământ şi tehnică IT; 

▪ Asigurarea finanţării pentru 
îmbunătăţirea bazei materiale 
din şcoli; 

▪ Reabilitarea / construirea 
aşezămintelor culturale 
(cămine culturale din cele cinci 
localități ale comunei, 
monumentele de arhitectură) 
din comună; 

▪ Dotarea bibliotecii comunale 
cu cărţi în scopul îmbunătăţirii 
vieţii culturale în satele 
comunei; 

▪ Susținerea cultelor 
recunoscute de lege, existente 
pe teritoriul comunei Plopiș în 
diverse activități; 

▪ Susținerea reabilitării / 
modernizării / dotării lăcașelor 
de cult aflate pe teritoriul 
comunei; 

▪ Dezvoltarea turismului cultural 
este strict legat de prezenţa pe 
teritoriul comunei a unor 
valori care exprimă identitatea 
culturală a zonei şi pot 
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constitui axe modale în 
dezvoltarea generală a 
sectorului turism. Aceste locaţii 
şi elemente de patrimoniu pot 
fi abordate fie ca obiective 
distincte, fie ca produse 
turistice complementare 
pentru celelalte tipuri de 
turism (turismul de circuit).  

Pentru dezvoltarea turismului 
cultural se vor sprijini: 

- acţiuni de restaurare, protejare 
şi conservare a patrimoniului 
cultural aflat pe teritoriul 
administrativ al comunei; 

      - reabilitarea şi / sau 
modernizarea infrastructurii din 
zona    acestor obiective turistice. 

2.2.2. Investiții în 
crearea și 
dezvoltarea de 
activități 
neagricole 

▪ Investiții în prelucrarea / 
comercializarea și / sau 
dezvoltarea de produse 
agricole; 

▪ Identificarea suprafețelor de 
terenuri de pe teritoriul 
comunei Plopiș propice pentru 
investiții și demararea 
procedurilor de întăbulare și 
introducere în domeniul public 
al comunei; 

▪ Achiziționarea de terenuri 
proprietate privată a 
persoanelor fizice în vederea 
amplasării unor obiective de 
interes public; 

▪ Valorificarea terenurilor 
proprietate publică pentru 
atragerea investitorilor străini 
şi autohtoni în domeniul 
activităţilor non agricole; 

▪ Dezvoltarea de parteneriate 
public - private între 
autorităţile locale şi 
întreprinzătorii din zonă 
pentru sprijinirea şi extinderea 
activităţii acestora; 

▪ Investiţii pentru înfiinţarea şi 
modernizarea de ateliere 
meşteşugăreşti în procesarea 
lemnului; 
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▪ Dezvoltarea într-un grad mai 
accelerat a economiei din 
comună şi implicit 
diversificarea surselor 
alternative de ocupare şi venit 
pentru populaţia rurală prin 
înfiinţarea de activități de mică 
industrie (croitorie, textile - 
îmbrăcăminte şi încălţăminte); 

▪ Activități de servicii pentru 
agricultură și turism din 
comună; 

▪ Înfiinţarea şi funcţionarea 
grupurilor de producători şi a 
asociaţiilor de valorificare a 
producţiei agricole din 
comună; 

▪ Înfiinţarea de unităţi de 
prelucrare, condiţionare, 
depozitare, ambalare a 
producţiei de fructe şi cartof 
pentru valorificare în stare 
proaspătă. 

2.2.3. Dezvoltarea și 
eficientizarea 
serviciilor 
publice 
moderne 

Necesitatea furnizării unor 
servicii de calitate cetăţenilor, 
precum şi crearea unui plus de 
eficienţă în activitatea instituţiilor 
administraţiei publice locale sunt 
condiţionate atât de 
computerizarea completă a 
organismelor administraţiei 
publice locale, cât şi de 
interconectarea sistemelor 
operaţionale ale tuturor unităţilor 
administraţiei publice. Aceasta 
presupune realizarea unui Sistem 
Informatic care să interacţioneze 
cu un Sistem Informatic 
consolidat la nivelul de judeţ şi 
care să permită interfaţarea cu 
celelalte sisteme informatice ale 
organismelor şi insituţiilor cu 
care Consiliul Local Plopiș are 
relaţii informaţionale. 
Dezvoltarea infocentrelor 
facilitează accesul cetăţenilor la 
informaţia publică prin 
eliminarea birocraţiei şi 
reducerea timpului necesar 
circulaţiei informaţiei. 
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2.3. Stimularea 
iniţiativelor 
economice 
private pentru 
dezvoltarea 
economică 
sustenabilă a 
comunei 

2.3.1. Sprijin pentru 
instalarea 
tinerilor 
fermieri 

▪ Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri. 

2.3.2. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
fermelor mici 

▪ Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici. 

2.3.3. Atragerea de 
investitori în 
comuna Plopiș 

▪ Dezvoltarea unei campanii de 
atragere de investitori în comuna 
Plopiș; 
▪ Atragerea unui investitor 

strategic pentru exploatarea 
resurselor naturale. 

2.3.4. Stimularea 
inițiativelor de 
dezvoltare 
economică a 
comunei 

▪ Dezvoltarea și asigurarea la 
nivelul Primăriei Plopiș a unui 
centru de consultanță și 
coordonare pentru agricultură în 
parteneriat cu o societate de 
consultanță specializată. 

 

 

6.1.3.3. Viziune și direcții strategice pentru componenta SOCIETATE 

3. SOCIETATE 

Obiectiv strategic 
Domeniu cheie de 

intervenție 
Viziune și direcții strategice 

3.1. Sprijinirea 
dezvoltării 
armonioase a 
comunității 
locale prin 
adoptarea de 
măsuri 
adaptate 
specificului 
local 
 

3.1.1. Facilitarea 
educației 
generațiilor 
tinere prin 
investiții și 
programe 
inovative 

▪ Modernizarea școlilor și construcția de noi 
școli, în funcție de necesitățile identificate; 

▪ Dotarea școlii din localitate cu laboratoare 
de specialitate; 

▪ Înființarea unei biblioteci școlare; 
▪ Dezvoltarea unei strategii de creștere a 

calității actului de învățământ și educație 
în comuna Plopiș prin implementarea unor 
activități after-school și care să dezvolte 
aptitudinile elevilor din localitate; 

▪ Dezvoltarea unui program de carieră 
pentru copiii din comuna Plopiș realizat de 
Primăria Plopiș și Școala Generală; 

▪ Dezvoltarea unei strategii de creștere a 
calității cadrelor didactice în localitate și 
stimularea stabilirii acestora în comună; 

▪ Promovarea implicării părinților în 
activitățile școlare. 

3.1.2. Crearea unui 
cadru favorabil 
inițierii de 
programe în 
domeniul 

▪ Dezvoltarea unor parteneriate durabile 
ONG – instituții locale pentru 
implementarea de proiecte în domeniul 
educației adulților; 
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educației 
adulților  

▪ Accesarea programelor de finanțare 
europeană destinate educației adulților. 

3.1.3. Creșterea 
implicării 
cetățenilor în 
dezvoltarea 
comunei și 
creșterea 
coeziunii 
sociale la 
nivelul 
comunei Plopiș 

▪ Stimularea activităților de voluntariat la 
nivelul tinerilor prin programe inteligente 
de interes comunitar. 

3.1.4. Revitalizarea 
tradițiilor și 
meșteșugurilor 
locale 

▪ Dezvoltarea unor parcuri curriculare la 
şcolile din comună, destinate reînvăţării 
meşteşugurilor tradiţionale şi tehnicilor 
de artizanat, precum și învăţarea 
practicilor pentru agroturism; 

▪ Înfiinţarea unor centre de regenerare a 
meşteşugurilor, case ale meşteşugarilor, 
care să concentreze tradiţiile zonale; 

▪ Inițierea unui Cerc de stimulare a 
creativității copiilor în derularea de 
acțiuni care pun în lumină valorile 
specifice locale, tradițiile, meșteșugurile, 
arhitectura și oamenii deosebiți. 

3.2. Apropierea 
autorităţilor 
publice locale 
faţă de cetățeni 

3.2.1. Modernizarea 
infrastructurii   
autorității 
publice locale 
pentru a 
răspunde 
nevoilor 
actuale 

▪ Dotarea primăriei cu echipamente și 
tehnică de calcul moderne va contribui la 
simplificarea și îmbunătățirea proceselor 
de lucru; 

▪ Introducerea posibilității de achitare a 
taxelor și impozitelor locale prin 
intermediul internetului. 

3.2.2. Creșterea 
capacității de 
management, 
de atragere de 
finanțări și de 
administrare a 
autorităților 
publice locale 

▪ Participarea personalului autorităților 
publice locale la cursuri de specializare și 
perfecționare; 

▪ Participarea personalului autorităților 
publice locale la schimburi de experiență. 

3.2.3. Îmbunătățirea  
comunicării 
între 
autoritatea 
publică locală 
și cetățeni 

▪ Asigurarea transparenței în activitatea 
administrației locale; 

▪ Crearea unui program de relații publice a 
Administrației Publice Locale cu 
comunitatea locală. 



 

 Pagina 103 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PLOPIȘ 2023 - 2027 

6.1.4. Planul de acțiune 
 
6.1.4.1. Planul de acțiune pentru componenta HABITAT 

PLANUL DE ACȚIUNE pentru componenta HABITAT 

Obiectiv strategic: 1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea 
disfuncționalităților locale 

Domeniu cheie de intervenție: 1.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
drumurilor 
judeţene ca trasee 
de acces în zona 
comunei Plopiș 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Implementarea 
proiectului. 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 
 
 
 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori. 
 

2023 – 
2027 

Modernizarea şi 
reabilitarea 
drumurilor 
comunale, străzilor 
şi drumurilor 
vicinale în zonele 
de interes din 
comună 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Implementarea 
proiectului. 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 

 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori. 

2023 – 
2027 

Asigurarea unor 
reţele rutiere 
adecvate pentru 
ameliorarea 
accesului în zonele 
turistice 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Implementarea 
proiectului. 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori; 
Turiștii. 

2023 – 
2027 
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Asigurarea 
dreptului la 
mobilitate şi 
îmbunătăţirea 
accesului în 
zonele critice: 
montane, 
localităţi izolate, 
slab populate. 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Implementarea 
proiectului. 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 
 
 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori; 
Turiștii. 

2023 – 
2027 

Construcţia / 
extinderea / 
modernizarea de 
poduri, podeţe 
sau punţi 
pietonale, 
amenajări 
trotuare 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Implementarea 
proiectului. 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 
 
 
 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori. 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 1.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii agricole 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Modernizarea 
drumurilor de 
acces la 
terenurile 
agricole 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Proiectarea și 
construcția 
drumului. 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori. 

2023 – 
2027 

Modernizarea 
drumurilor 
forestiere 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

Crearea premiselor 
pentru revitalizarea 
activităţilor 
economice din zonă 

Locuitorii 
comunei Plopiș; 
Potențiali 
investitori. 

2023 – 
2027 
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2. Depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Proiectarea și 
construcția 
drumului. 

Domeniu cheie de intervenție: 1.1.3. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii de alimentare cu utilități a comunei 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
reţelelor de 
energie electrică  

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Identificarea 
unei surse de 
finanțare, 
pregătirea 
documentației 
necesare și 
depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Derularea 
acțiunilor de 
reabilitare și 
modernizare a 
rețelelor de 
energie electrică 
– implementarea 
proiectului. 

Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
mediu, rezolvarea 
disfuncționalităților 
locale 

Locuitorii 
comunei Plopiș.  

2023 – 
2027 

Dezvoltarea 
sistemelor de 
alimentare cu gaz 
metan în satele 
din comună  

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Identificarea 
unei surse de 
finanțare, 
pregătirea 
documentației 
necesare și 

Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
mediu, rezolvarea 
disfuncționalităților 
locale 

Locuitorii 
comunei Plopiș.  

2023 – 
2027 
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depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Derularea 
acțiunilor de 
dezvoltare a 
sistemelor de 
alimentare cu 
gaz metan în 
satele din 
comună – 
implementarea 
proiectului. 

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
reţelelor de 
telecomunicaţii 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Identificarea 
unei surse de 
finanțare, 
pregătirea 
documentației 
necesare și 
depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Derularea 
acțiunilor de 
dezvoltare şi 
modernizare a 
reţelelor de 
telecomunicaţii 
– 
implementarea 
proiectului. 

Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
mediu, rezolvarea 
disfuncționalităților 
locale 

Locuitorii 
comunei Plopiș. 

 

2023 – 
2027 

Dezvoltarea și 
modernizarea 
rețelei de 
iluminat public în 
localitățile 
comunei 

1. Realizarea unei 
documentații 
care să justifice 
necesitatea și 
oportunitatea 
realizării 
investiției; 

2. Identificarea 
unei surse de 
finanțare, 
pregătirea 
documentației 

Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
mediu, rezolvarea 
disfuncționalităților 
locale. 

Locuitorii 
comunei Plopiș. 

 

2023 – 
2027 
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necesare și 
depunerea 
cererii de 
finanțare; 

3. Derularea 
acțiunilor de 
dezvoltare și 
modernizare a 
rețelei de 
iluminat public 
în localitățile 
comunei – 
implementarea 
proiectului. 

Obiectiv strategic: 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agreement pentru tinerii din comună 

Domeniu cheie de intervenție: 1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de 
petrecere a timpului liber de către tineri 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Crearea unei 
strategii pentru 
îmbunătățirea 
facilităților de 
petrecere a 
timpului liber de 
către tineri 

1. Identificarea 
unei societăți de 
consultanță 
specializată în 
acest domeniu; 

2. Identificarea 
surselor de 
finanțare și 
depunerea 
cererilor de 
finanțare; 

3. Implementarea 
strategiei. 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agreement pentru tinerii 
din comună, încurajarea 
tinerilor să se 
stabilească în comună 

Tinerii din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 1.2.2. Locații pentru camping și agrement, definirea lor 
spațială, semnalizarea și dotarea lor 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Identificarea 
unor locații 
pentru camping 
și agrement, 
definirea lor 
spațială, 
semnalizarea și 
dotarea lor. 

1. Realizarea unui 
studiu de 
oportunitate; 

2. Definirea 
locațiilor pentru 
locurile de 
camping și 
reglementarea 
juridică a 
acestor locații; 

Dezvoltarea economică 
și creșterea nivelului de 
trai 

Locuitorii din 
comuna 
Plopiș; 
Turiști. 

2023 – 
2027 
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3. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

4. Desfășurarea 
lucrărilor de 
semnalizare și 
amenajare a 
locațiilor; 

5. Derularea unor 
acțiuni de 
promovare. 

Obiectiv strategic: 1.3. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și 
conservarea naturii în comună 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu şi susţinerea 
unor programe investiţionale 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Cuprinderea 
serviciilor de 
salubritate din 
comune în cadrul 
managementului 
integrat al 
deşeurilor 

1. Identificare 
surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Dezvoltarea 
sistemului de 
colectare 
selectivă a 
deşeurilor în 
mediul rural şi 
dotarea adecvată 
a serviciilor de 
salubritate 
comunală pentru 
această activitate 

1. Identificare 
surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Înfiinţarea unor 
servicii 
specializate pe 
domenii pentru 
gospodărire 
comunală 

1. Identificare 
surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Dotarea 
serviciului de 
gospodarire 
comunala cu 
utilaje si 
echipamente 
necesare 

1. Identificare 
surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 
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Domeniu cheie de intervenție: 1.3.2. Îmbunătăţirea solurilor din mediul rural, afectate de 
managementul neadecvat al deşeurilor, de contaminare istorică şi eroziune 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Îmbunătăţirea 
managementului 
solului, incluzând 
zonele puternic 
afectate de 
eroziunea solului 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Îmbunătăţirea 
calităţii solurilor 
afectate de 
poluare şi 
degradare din 
cauze naturale 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Inventarierea 
zonelor din 
cadrul comunei 
cu producţie 
redusă de 
biomasă  

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Refacerea 
peisajelor 
afectate de 
depozitarea 
deşeurilor 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementarea 
proiectului. 

Îmbunătățirea mediului 
și a peisajului natural, 
precum și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.3. Îmbunătăţirea calității mediului 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Îmbunătăţirea 
calității mediului 

Fixarea terenurilor 
afectate de 
alunecări de teren 
prin plantarea de 
arbori 

Protecția calității 
mediului și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Realizarea unor 
acţiuni de refacere 
a malurilor 
degradate ale 
cursurilor de apă şi 
realizarea unor 
acţiuni locale 
pentru stabilizarea 
albiilor cursurilor 

Protecția calității 
mediului și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 
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de apă prin crearea 
de parteneriate 
între autorităţi şi 
structurile 
administrative 
locale 
Introducerea unor 
restricţii cu privire 
la realizarea 
construcţiilor în 
proximitatea 
apelor cu privire la 
exploatarea 
pădurilor şi a 
agregatelor 
naturale din albiile 
minore 

Protecția calității 
mediului și conservarea 
naturii în comună 

Locuitorii 
comunei 

Plopiș 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.4. Menţinerea biodiversităţii şi conservarea 
elementelor de patrimoniu natural 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Introducerea 
unui sistem 
integrat de 
management al 
ariei naturale 
protejate 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Scopul proiectelor 
propuse este ca să se 
restabilească valorile 
individuale de nivel 
peisagistic pierdute sau 
degradate în multe 
locuri şi prin aceasta 
restabilirea caracterului 
peisagistic de odinioară, 
dar totodată crearea 
unei structuri 
peisagistice moderne, 
sănătoase şi dinamice.  
Se pot contura 
următoarele scopuri 
concrete: luarea în 
evidenţă a valorilor 
peisagistice unice, 
identificarea zonelor 
bogate în valori unice, 
ocrotirea lor, precum şi 
dezvoltarea zonelor 
peisagistice .  
Este nevoie de o 
sistematizare şi 
reabilitare a zonelor, 
conform principiilor 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

▪ Turiști. 

2023 – 
2027 

Asigurarea unui 
management 
eficient al 
biodiversităţii 
  

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

▪ Turiști. 

2023 – 
2027 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

▪ Turiști. 

2023 – 
2027 

Elaborarea şi 
implementarea 
regulamentelor 
şi planurilor de 
management al 
ariei naturale 
protejate din 
comună 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

▪ Turiști. 

2023 – 
2027 
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Realizarea 
infrastructurii de 
protecţie a 
naturii şi 
organizare a 
turismului 
ecologic prin 
construirea de 
centre de vizitare 
.  

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

premiselor ecologice şi 
a dezvoltării susţinute. 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

▪ Turiști. 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Înfiinţarea unor 
asociaţii ale 
producătorilor, 
în domeniul 
agriculturii 
ecologice 

1. Identificarea unor 
surse de finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea 
mediului 
înconjurător de la 
stadiul de 
producţie până la 
manipulare şi 
procesare 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Folosirea 
metodelor de 
producţie 
agricolă ce sunt 
compatibile cu 
protecţia şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
mediu şi care 
trec dincolo de 
standardele de 
bază relevante 

1. Identificarea unor 
surse de finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea 
mediului 
înconjurător de la 
stadiul de 
producţie până la 
manipulare şi 
procesare 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Promovarea 
produselor 
ecologice prin 
exploatarea 
potenţialului 
ecologic existent 
în zonele 
colinare ale 
comunei, zone în 
care prin tradiţie 
nu se produc 
poluări ale 
solului, florei si 
faunei zonei 

1. Identificarea unor 
surse de finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea 
mediului 
înconjurător de la 
stadiul de 
producţie până la 
manipulare şi 
procesare 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 
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Promovarea prin 
unităţi autorizate 
în domeniu a 
unor produse 
ecologice, 
precum: secărica 
produsă în toate 
localităţile 
comunei Plopiș,   
mierea de albine, 
fructele de 
pădure, 
ciupercile de 
pădure, în special 
hribul, plantele 
medicinale și 
aromate din flora 
spontană, 
produsele lactate 
ale bubalinelor şi 
laptele cu 
colesterol scăzut 
al caprelor din 
zona de munte 

1. Identificarea unor 
surse de finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea 
mediului 
înconjurător de la 
stadiul de 
producţie până la 
manipulare şi 
procesare 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a 
naturii 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativ

ă de 
finalizare 

Derularea 
campaniei ”Let's 
do it Romania!” 
cu formatul 
”Let's do it 
Plopiș!” 
 

1. Identificarea 
partenerilor 
interesați de 
derularea campaniei; 

2. Promovarea 
campaniei; 

3. Realizarea acțiunilor 
de curățenie la ora și 
data stabilită. 

▪ Creșterea 
nivelului de 
informare și 
conștientizare 
privind 
importanța 
conservării 
mediului; 

▪ Curățarea 
deșeurilor din 
arealele 
naturale. 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
recurentă

-anual 

Derularea unei 
campanii de 
conștientizare a 
nevoii de 
curățenie și 
ordine în 
gospodării și a 

1. Adoptarea unei 
Hotărâri de Consiliu 
Local care să interzică 
drastic deversarea 
deșeurilor și 
dejecțiilor animale în 

Creșterea nivelului 
de informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării 
mediului. 
 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
recurentă 
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nevoii de 
protejare a 
râurilor, 
concomitent cu 
interzicerea 
drastică a 
deversării în 
râuri a deșeurilor 
sau a dejecțiilor 
animale 

apele curgătoare din 
comună; 

2. Conceperea unei 
campanii de 
conștientizare a 
nevoii de curățenie și 
ordine în locuințe sau 
gospodării și a nevoii 
de protejare a 
râurilor; 

3. Identificarea 
partenerilor din 
rândul profesorilor, 
preoților și 
lucrătorilor sociali; 

4. Realizarea de 
materiale 
promoționale și 
derularea 
programului. 

Educarea 
comunității 
locale și 
susținerea 
colectării 
selective a 
deșeurilor 
menajere 

1. Realizarea unei 
campanii de educare 
a comunității locale 
privind importanța 
colectării selective a 
deșeurilor menajere; 

2. Identificarea 
partenerilor din 
rândul profesorilor, 
preoților și 
lucrătorilor sociali; 

3. Realizarea de 
materiale 
promoționale și 
derularea 
programului. 

Creșterea nivelului 
de informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării 
mediului. 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
recurentă 

Realizarea unor 
campanii de 
educare a 
locuitorilor cu 
privire la 
categoriile de 
noxe emanate și 
impactul 
acestora asupra 
calității aerului 

1. Realizarea unei 
campanii de educare 
a comunității locale 
cu privire la 
categoriile de noxe 
emanate și impactul 
asupra calității 
aerului; 

2. Identificarea 
partenerilor din 
rândul profesorilor, 
preoților și 
lucrătorilor sociali; 

Creșterea nivelului 
de informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării 
mediului. 
 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
recurentă 
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3. Realizarea de 
materiale 
promoționale și 
derularea 
programului. 

Sprijinirea 
inițiativelor 
private în 
domeniul 
agriculturii 
biologice 

1. Organizarea de 
seminarii/întâlniri 
tematice; 

2. Schimb de experiențe 
cu organizații care au 
implementat proiecte 
de succes în 
domeniul agriculturii 
biologice. 

Obținerea de 
alimente prin 
metode de cultură 
care respectă 
mediul 
inconjurător 
(excluzând 
utilizarea 
pesticidelor și 
îngrășămintelor 
chimice de 
sinteză); 
 

▪ Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
recurentă 

 

 

6.1.4.2. Planul de acțiune pentru componenta ECONOMIE 
 

PLANUL DE ACȚIUNE pentru componenta ECONOMIE 

Obiectiv strategic: 2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea 
resurselor şi potenţialului local: creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier al 

comunei, dezvoltarea turismului rural 
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.1. Dezvoltarea sectorului vegetal 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Înființarea 
culturilor de 
plante tehnice 
(in, cânepă, 
floarea 
solarelui) 
 

1. Identificare 
a unor surse de 
finanțare; 

2. Pregătire  
documentației 
și 
implementarea 
proiectului. 

Scopul măsurilor 
este crearea unei 
economii agrare 
competitive, mărirea 
eficienţei producţiei 
agricole și 
răspândirea unei 
producţii agricole 
care protejează 
mediul. 
 
Exploatarea 
dotărilor interne ale 
comunei, crearea 
condiţiilor pentru 
producţii agricole 
competitive vor 
conduce la 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Înființarea unor 
culturi de plante  
medicinale şi 
aromatice 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 
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Achiziționarea 
de utilaje și 
echipamente 
pentru cultura 
cartofului 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

îmbunătăţirea 
economiei de piaţă a 
ramurilor agricole, 
prin mărirea 
capacităţii de creare 
de plusvaloare, 
respectiv prin 
dezvoltarea 
diferenţiată a 
întreprinderilor 
agricole. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Înfiinţarea de 
plantaţii la 
speciile prun, 
măr, în zonele 
localităţilor 
comunei 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Modernizarea 
și refacerea 
potenţialului 
pomicol al 
plantaţiilor cu 
capacitate de 
rodire 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Amenajare și 
modernizare 
Piață 
agroalimentar
ă în comuna 
Plopiș 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Înființarea 
grupurilor de 
producători în 
sectorul 
pomicol 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementa
rea 
proiectului. 

Scopul investițiilor 
sprijinite este de 
înființare a 
grupurilor de 
producători în 
sectorul pomicol 
pentru: 

▪ Îmbunătățirea 
performanțelor 
generale ale 

Grupurile de 
producători din 
sectorul pomicol 
care se încadrează 
în definiția IMM-
urilor și care au 
fost recunoscute 
oficial de către 
autoritatea 
competentă  înainte 

2023 – 2027 
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exploatațiilor 
pomicole; 

▪ O mai bună 
integrare pe piață 
a producătorilor 
primari; 

▪ Creșterea 
veniturilor 
producătorilor 
prin 
comercializarea în 
comun a 
producției; 

▪ Crearea și 
promovarea 
lanțurilor scurte; 

▪ Respectarea 
standardelor 
comunitare de 
mediu si climă, 
siguranță 
alimentară etc. 

de solicitarea 
sprijinului. 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.2. Dezvoltarea sectorului zootehnic 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Înființarea de 
ferme pentru 
creșterea 
vacilor de carne 
și vacilor de 
lapte 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Scopul măsurilor 
este crearea unei 
economii agrare 
competitive, mărirea 
eficienţei producţiei 
agricole, 
răspândirea unei 
producţii agricole 
care protejează 
mediul.  
 
Crearea unei 
economii agricole 
competitive, 
modernizarea 
sectorului agricol, 
mărirea eficienţei 
producţiei agricole 
prin crearea optimă 
a mărimii, respectiv 
a formei  

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Înființarea de 
ferme pentru 
creșterea 
ovinelor 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Înființarea de 
ferme pentru 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 
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creșterea 
caprelor 
  

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

organizaţiilor 
agricole. Scopul este 
apropierea de 
normele UE de 
calitate a producţiei 
şi valorificare 
agricolă, crearea 
unor relaţii de 
proprietate conform 
mărimilor celor din 
UE. 
 
Exploatarea 
dotărilor interne ale 
comunei, crearea 
condiţiilor pentru 
producţii agricole 
competitive vor 
conduce la 
îmbunătăţirea 
economiei de piaţă a 
ramurilor agricole, 
prin mărirea 
capacităţii de creare 
de plusvaloare, 
respectiv prin 
dezvoltarea 
diferenţiată a 
întreprinderilor 
agricole. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Înființarea de 
ferme pentru 
creșterea 
bivolilor 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Modernizarea 
gospodăriilor 
individuale 
pentru 
creșterea 
animalelor 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Modernizarea și 
dotarea 
punctelor de 
colectare a 
laptelui 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Construirea / 
Modernizarea / 
Renovarea 
Dispensarelor 
veterinare 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 
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Achiziționarea 
de utilaje și 
echipamente 
pentru 
dezvoltarea 
sectorului 
apicol 

1. Identificarea 
unor surse 
de finanțare; 

2. Pregătirea 
documentați
ei și 
implementar
ea 
proiectului. 

Locuitorii comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.3. Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Înfiinţarea de 
centre 
antreprenorial
e pentru 
tinerii fermieri 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial și 
sprijinirea tinerilor 
fermieri 

Tineri fermieri și 
antreprenori; 
Locuitorii comunei 
Plopiș. 

2023 – 2027 

Asigurarea 
consultanţei 
agricole 
pentru 
fermierii tineri 
în înfiinţarea 
unor asociaţii 
agricole 
competitive 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial și 
sprijinirea tinerilor 
fermieri 

Tineri fermieri și 
antreprenori; 
Locuitorii comunei 
Plopiș. 

2023 – 2027 

Servicii pentru 
sporirea 
calităţii 
proceselor 
inovatoare din 
sectorul 
agricol şi 
îmbunătăţirea 
competenţelor 
profesionale în 
vederea 
creşterii 
capacităţii 
manageriale 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial și 
sprijinirea tinerilor 
fermieri 

Tineri fermieri și 
antreprenori; 
Locuitorii comunei 
Plopiș. 

2023 – 2027 

Consultanţă şi 
informare 
pentru 
asociaţiile de 
producători şi 
fermierii din 
mediul rural 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Dezvoltarea 
spiritului 
antreprenorial și 
sprijinirea tinerilor 
fermieri 

Tineri fermieri și 
antreprenori; 
Locuitorii comunei 
Plopiș. 

2023 – 2027 
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pentru  
creşterea 
competitivităţi
i produselor 
agricole şi 
silvice 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.4.  Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 
traditional și cultural 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Realizarea unei 
strategii de menținere 
și stimulare a tradițiilor 
locale, ca element 
identitar de importanță 
strategică pentru 
comuna Plopiș 
 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Scopul 
investițiilor 
sprijinite este de 
protejare a 
patrimoniului 
cultural sau / și 
realizare a 
investițiilor 
pentru 
conservarea 
moștenirii de 
interes local, a 
așezămintelor 
monahale 
inclusiv a 
modernizării 
așezămintelor 
culturale. 

ONG-uri 
definite 
conform 
legislației în 
vigoare; 
Unități de cult 
conform 
legislației în 
vigoare; 
Persoane 
fizice 
autorizate/soc
ietăți 
comerciale 
care dețin în 
administrare 
obiective de 
patrimoniu 
cultural de 
utilitate 
publică, de 
clasă B; 
Comuna 
Plopiș. 
 

2023 – 2027 

Susținerea investițiilor 
de restaurare, 
conservare și 
accesibilizare a 
patrimoniului cultural 
imobil de interes local, 
a așezămintelor 
monahale inclusiv a 
așezămintelor culturale 
 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Punerea în valoare a 
moștenirii culturale 
locale, la promovarea 
turismului rural, 
conducând astfel la 
creșterea nivelului de 
trai în zonele rurale 
 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Dezvoltare locală 
sustenabilă 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 

2. Implementare
a proiectului. 

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.5. Valorificarea potențialului turistic al comunei 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 
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Dezvoltarea unor 
branduri turistice 
locale 

Crearea unei 
imagini ca 
destinaţie 
turistică a 
comunei prin 
definirea şi 
promovarea 
unui brand 
turistic 
(pălinca de  
prune  ) 
Dezvoltarea 
turismului prin 
creşterea 
susţinută a 
produselor 
turistice 
specifice 
locului şi 
activităţi de 
marketing; 
Reţea locală, 
judeţeană şi 
regională de 
informare şi 
promovare 
turistică; 
Parc de 
agrement în 
zona turistică a 
Munţii 
Plopisului   
  

Atragerea de 
investiţii 
străine; 
Creşterea 
competitivităţii 
economiei 
judeţului şi 
regiunii; 
Exploatarea 
oportunităților 
de agrement 
existente în 
comună. 
 
 
 
  

Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 
Antreprenori; 
Investitori; 
Turiști. 

2023 – 2027 

Dezvoltarea 
agroturismului 

Formarea unor 
microzone 
specializate în 
agroturism cu 
caracter unic şi 
atracţie 
turistică bine 
precizate în 
zonă 
Implicarea 
comunitară a 
autorităţilor 
locale pentru 
susţinerea 
agroturismului 
prin 
dezvoltarea de 

Atragerea de 
investiţii 
străine; 
Creşterea 
competitivităţii 
economiei 
judeţului şi 
regiunii; 
Stimularea 
dezvoltării 
agroturismului 
în comuna 
Plopiș. 

 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 
Antreprenori; 
Investitori; 
Turiști. 

2023 – 2027 
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parteneriate 
microregionale 
pentru 
agroturism; 
Dezvoltarea 
unor sisteme 
de marketing 
turistic (pe 
produse, 
activităţi 
turistice); 
Sprijinirea 
gospodăriilor 
familiale, 
ţărăneşti 
pentru 
transformarea 
în unităţi de 
cazare 
agroturistică; 
Ospitalitatea 
tradiţională va 
fi promovată ca 
mentalitate şi 
atitudine activă 
proturism 
(cultura bunei 
primiri); 
Înfiinţarea 
unor reţele de 
instruire a 
proprietarilor 
şi lucrătorilor 
sezonieri 
pentru 
formarea 
antreprenorial
ă şi 
profesională; 
Dezvoltarea 
unor programe 
alternative, 
complementar
e pentru 
îmbogăţirea şi 
diversificarea 
serviciilor 
agroturistice: 
ecoturism, 
turism cultural, 
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turism 
cinegetic, stil 
de viaţă 
natural, etc.); 
Dezvoltarea 
unor produse 
de agroturism 
specifice 
comunei Plopiș 
care să 
valorifice 
tradiţii 
culturale, 
obiceiuri 
gastronomice, 
agricole, 
legende.  

Dezvoltarea 
turismului rural 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
de acces la 
zonele turistice 
şi agroturistice; 
Specializarea 
zonelor rurale 
montane prin 
dezvoltarea 
turismului de 
iarnă (schi, 
obiceiuri de 
iarnă); 
Încurajarea 
unui turism 
rural activ care 
să încurajeze 
un stil de viaţă 
natural; 
Valorificarea 
potenţialului 
turismului de 
eveniment: 
„Festivalul 
Cireselor”, 
„Tabara de 
pictura „ 
festivaluri, 
spectacole; 
Valorificarea 
elementului de 
multiculturalit
ate în sporirea 

Atragerea de 
investiţii 
străine; 
Creşterea 
competitivităţii 
economiei 
judeţului şi 
regiunii; 
Stimularea 
dezvoltării 
turismului 
rural în 
comuna Plopiș. 
 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 
Antreprenori; 
Investitori; 
Turiști. 

2023 – 2027 
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atractivităţii 
turismului 
rural; 
Promovarea în 
centre de 
informare 
turistică prin 
activităţi 
promoţionale 
şi de integrare 
în reţea a 
zonelor din 
comuna Plopiș 
cu potenţial 
turistic. 

Obiectiv strategic: 2.2. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activităţi 
complementare non-agricole pentru creşterea calităţii vieţii 

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.1. Susţinerea unor programe investiţionale 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Infrastructura de 
sănătate şi asistenţă 
socială 
 

Îmbunătăţirea 
accesului 
populaţiei 
rurale la 
serviciile 
medicale; 
Îmbunătăţirea 
cantitativă şi 
calitativă a 
infrastructurii 
şi serviciilor de 
sănătate în: 
dispensare, 
cabinete 
medicale şi 
cabinete 
medici de 
familie, 
farmacii; 
Redimensionar
ea 
infrastructurii 
de sănătate în 
mediul rural 
prin creşterea 
numărului de 
cabinete 
medicale, 
farmacii şi 

Sprijin pentru 
microîntreprinde
ri şi întreprinderi 
mici din mediul 
rural, care își 
creează sau 
dezvoltă activități 
non-agricole în 
zonele rurale; 

Atragerea 
investitorilor 
străini şi 
autohtoni în 
domeniul 
activităţilor non-
agricole; 

Dezvoltarea 
activităților non-
agricole 
existente; 

Crearea de locuri 
de muncă; 

Creșterea 
veniturilor 
populației rurale; 

▪ Întreprinză
tori și alți 
locuitori 
din 
comuna 
Plopiș; 

▪ Investitori. 

2023 – 2027 
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cabinete 
stomatologice; 
Asigurarea de 
locuinţe de 
serviciu pentru 
personalul 
sanitar şi 
medici în 
scopul 
stabilizării 
profesionale şi 
rezidenţiale în 
comună; 
Înfiinţarea de 
centre socio-
medicale 
multifuncţional
e de 
permanenţă; 
Construirea de 
Centre de 
Îngrijire şi 
Asistenţă 
socială cu 
servicii 
alternative; 
Înfiinţarea 
serviciilor de 
asistenţă la 
domiciliu 
pentru 
vârstnici; 
Programe de 
asistență și 
integrare 
socială a 
comunității de 
rromi din 
localitatea  
Plopiș 

Diminuarea 
disparităților 
dintre rural și 
urban. 

Infrastructura 
culturală, 
educaţională și 
religioasă 

Consolidarea şi 
modernizarea 
şcolilor şi a 
grădiniţelor 
rurale; 
Reabilitarea 
infrastructurii 
unităţilor de 
învăţământ din 
mediul rural  şi 

Întreprinzător
i și alți 
locuitori din 
comuna 
Plopiș; 

Investitori. 

2023 – 2027 
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dotarea cu  
mijloace 
moderne de 
învăţământ şi 
tehnică IT; 
Asigurarea 
finanţării 
pentru 
îmbunătăţirea 
bazei materiale 
din şcoli; 
Dotarea 
școlilor din 
comuna Plopiș 
cu 
echipamente 
electronice si 
IT pentru 
procesul de 
învățare;  
Plopiș; 
Reabilitarea / 
construirea 
aşezămintelor 
culturale 
(cămine 
culturale din 
cele cinci 
localități ale 
comunei, 
monumentele 
de arhitectură) 
din comună; 
Dotarea 
bibliotecii 
comunale cu 
cărţi în scopul 
îmbunătăţirii 
vieţii culturale 
în satele 
comunei; 
Restaurarea 
bisericilor 
vechi din lemn,   

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.2. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 
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Investiții în 
prelucrarea/ 
comercializarea și/ 
sau dezvoltarea de 
produse neagricole 

Înființarea și/ 
sau 
modernizarea 
unităților de 
procesare și 
comercializare; 
Introducerea de 
noi tehnologii 
pentru 
dezvoltarea de 
noi produse și 
procese; 
Aplicarea 
măsurilor de 
protecția 
mediului inclusiv 
scăderea 
consumului de 
energie și a 
emisiilor GES; 
Promovarea 
investițiilor 
pentru 
producerea și 
utilizarea 
energiei din 
surse 
regenerabile. 

Sprijinirea 
întreprinderilor 
care realizează 
investiții 
corporale și 
necorporale 
pentru 
procesarea și 
marketingul 
produselor 
agricole, cu 
excepția 
produselor 
pescărești;  
Creşterea 
numărului de 
locuri de muncă. 

Micro-
întreprinderil
e și 
întreprinderil
e mici 
existente, din 
spațiul rural; 
Micro-
întreprinderil
e și 
întreprinderil
e mici nou-
înființate, din 
spațiul rural, 
care fac 
dovada 
cofinanțării; 
Fermierii sau 
membrii unor 
gospodării 
agricole care 
își diversifică 
activitatea de 
bază agricolă 
prin 
dezvoltarea 
unei activități 
non-agricole 
în cadrul 
întreprinderii 
deja existente 
încadrabile în 
microîntrepri
nderi și 
întreprinderi 
mici; 
Întreprinderil
e  definite 
conform 
legislației 
naționale în 
vigoare; 
Cooperativele, 
grupurile de 
producători 
constituite în 
baza 
legislației 
naționale în 
vigoare. 

2023 – 2027 

Valorificarea 
terenurilor 
proprietate publică  

1. Identificarea 
suprafețelor 
de terenuri de 
pe teritoriul 
comunei 
Plopiș, 
propice 
pentru 
investiții și 
demararea 
procedurilor 
de întăbulare 
și introducere 
în domeniul 
public al 
comunei; 

2. Achiziționarea 
de terenuri 
proprietate 
privată a 
persoanelor 
fizice în 

Sprijin pentru 
microîntreprinde
ri şi întreprinderi 
mici din mediul 
rural, care își 
creează sau 
dezvoltă activități 
non-agricole în 
zonele rurale; 
Atragerea 
investitorilor 
străini şi 
autohtoni în 
domeniul 
activităţilor non-
agricole; 
Dezvoltarea 
activităților non-
agricole 
existente; 
Crearea de locuri 
de muncă; 

2023 – 2027 
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vederea 
amplasării 
unor obiective 
de interes 
public; 

 

Creșterea 
veniturilor 
populației rurale; 

Diminuarea 
disparităților 
dintre rural și 
urban. Dezvoltarea de 

parteneriate public - 
private între 
autorităţile locale şi 
întreprinzătorii din 
zonă  

1. Identificarea 
întreprinzător
ilor din zonă 
interesați să 
se implice în 
acțiuni de 
dezvoltare de 
parteneriate 
public-
private; 

2. Implementare
a proiectului. 

2023 – 2027 

Investiţii pentru 
înfiinţarea şi 
modernizarea de 
ateliere 
meşteşugăreşti în 
procesarea lemnului 

Sprijinirea 
investiţiilor 
pentru înfiinţarea 
şi modernizarea 
de ateliere 
meşteşugăreşti în 
procesarea 
lemnului  

2023 – 2027 

Înfiinţarea de 
activități de mică 
industrie (croitorie, 
textile - 
îmbrăcăminte şi 
încălţăminte) 

Sprijinirea 
investiţiilor 
pentru 
înfiinţarea de 
activități de mică 
industrie 

2023 – 2027 

Înfiinţarea şi 
funcţionarea 
grupurilor de 
producători şi a 
asociaţiilor de 
valorificare a 
producţiei agricole 
din comună 

Sprijinirea 
investiţiilor 
pentru  
înfiinţarea şi 
funcţionarea 
grupurilor de 
producători şi a 
asociaţiilor de 
valorificare a 
producţiei 
agricole 

2023 – 2027 

Domeniu cheie de intervenție: 2.2.3. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice 
moderne 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 
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Computerizarea 
completă a 
organismelor 
administraţiei 
publice locale, cât şi 
interconectarea 
sistemelor 
operaţionale ale 
tuturor unităţilor 
administraţiei 
publice, dezvoltarea 
de infocentre 

Realizarea 
unui Sistem 
Informatic 
care să 
interacţionez
e cu un 
Sistem 
Informatic 
consolidat la 
nivelul de 
judeţ şi care 
să permită 
interfaţarea 
cu celelalte 
sisteme 
informatice 
ale 
organismelor 
şi insituţiilor 
cu care 
Consiliul 
Local Plopiș 
are relaţii 
informaţional
e 

 

Furnizarea 
unor servicii de 
calitate 
cetăţenilor; 
Crearea unui 
plus de 
eficienţă în 
activitatea 
instituţiilor 
administraţiei 
publice locale;  
Facilitează 
accesul 
cetăţenilor la 
informaţia 
publică prin 
eliminarea 
birocraţiei şi 
reducerea 
timpului 
necesar 
circulaţiei 
informaţiei. 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Obiectiv strategic: 2.3. Stimularea iniţiativelor economice private pentru dezvoltarea 
economică sustenabilă a comunei 

Domeniu cheie de intervenție: 2.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor 
mici 

1. Identificarea 
unei surse de 
finanțarea; 

2. Pregătirea 
documentației 
și 
implementare
a proiectului. 

Sprijinirea 
investițiilor 
pentru creșterea 
competitivității 
exploataților 
agricole prin 
dotarea cu utilaje 
și echipamente 
performante în 
raport cu 
structura agricolă 
actuală, precum 
și investițiile 
pentru 
modernizarea 
fermei (în special 
cele de 
dimensiuni medii 

▪ Fermierii, 
care dețin 
în 
proprietate 
sau 
folosință o 
exploatație 
agricolă 
încadrată 
în categoria 
de fermă 
mică* 
pentru o 
perioadă de 
minimum 
10 ani. 
 

2023 – 2027 
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și asocieri de 
ferme mici și 
medii) și 
îmbunătățirea 
calității activelor 
fixe, prin: 

Îmbunătățirea 
managementului 
exploatației 
agricole; 

Orientarea spre 
piață a 
exploatațiilor 
agricole de mici 
dimensiuni. 

* 
Dimensiun
ea unei 
ferme mici 
este 
cuprinsă 
între 8.000 
– 11.999 SO 
(valoarea 
producției 
standard) 
 

Domeniu cheie de intervenție: 2.3.3. Atragerea de investitori în comuna Plopiș 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Dezvoltarea unei 
campanii de atragere 
de investitori în 
comuna Plopiș 

1. Contractarea 
unei firme de 
consultanță 
care să 
dezvolte 
strategia și 
instrumentele 
aferente; 

2. Implementarea 
programului: 
identificarea 
unor 
oportunități de 
afaceri în 
comună, 
formularea 
domeniilor 
atractive, 
specificarea 
facilităților 
pentru 
investitori, 
crearea de 
materiale 
promoționale, 
etc. 

Creșterea 
nivelului de trai 
al locuitorilor 
comunei Plopiș 
prin crearea de 
locuri de muncă 
și creșterea 
bugetului 
comunei 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

Potențiali 
investitori. 

Activitate 
recurentă 

Atragerea unui 
investitor strategic 
pentru exploatarea 
resurselor naturale 

1. Adoptarea 
unei Hotărâri 
de Consiliu 
Local care să 

Creșterea 
nivelului de trai 
al locuitorilor 
comunei Plopiș 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 

Activitate 
recurentă 
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reglementeze 
un set de 
facilități 
pentru 
investitorii 
strategici; 

2. Crearea unei 
mape de 
prezentare 
care să 
promoveze 
facilitățile și 
elementele de 
avantaj 
competitiv 
pentru 
realizarea unei 
astfel de 
investiții; 

3. Promovarea 
oportunității 
în mediile 
private de 
afaceri la nivel 
județean sau 
național, 
eventual 
pentru 
realizare în 
parteneriat 
public-privat. 

prin crearea de 
locuri de muncă 
și creșterea 
bugetului 
comunei 

Potențiali 
investitori. 

Domeniu cheie de intervenție: 2.3.4. Stimularea inițiativelor de dezvoltare economică a 
comunei 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă de 
finalizare 

Dezvoltarea și 
asigurarea la nivelul 
Primăriei Plopiș a 
unui centru de 
consultanță și 
coordonare pentru 
agricultură în 
parteneriat cu o 
societate de 
consultanță 
specializată 

1. Stabilirea unui 
parteneriat cu 
o firmă de 
consultanță 
specializată 
care să 
furnizeze 
serviciile de 
consultanță și 
informare 
către cetățeni; 

2. Stabilirea unui 
program clar 
de consultanță 

Facilitarea 
accesului la 
consultanță și 
coordonare 
pentru 
agricultură 
performantă și 
dezvoltarea 
satului românesc 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
permanentă 
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6.1.4.3. Planul de acțiune pentru componenta SOCIETATE 
 

PLANUL DE ACȚIUNE pentru componenta SOCIETATE 

Obiectiv strategic: 3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin 
adoptarea de măsuri adaptate specificului local 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.1. Facilitarea educației generațiilor tinere prin investiții 
și programe inovative 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Modernizarea / 
Reabilitare/ 
Eficientizare 
energetică a 
școlilor și 
construcția de 
noi școli, în 
funcție de 
necesitățile 
identificate 

1. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

2. Intocmirea cererii de 
finanțare; 

3. Întocmirea documentației 
tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de 
modernizare / 
construcție-
implementarea 
proiectului. 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ și 
educație în 
comună 

Elevii din 
comuna 
Plopiș; 
Cadrele 
didactice din 
comuna 
Plopiș. 

2023 – 
2027 

Dotarea școlii 
din localitate cu 
laboratoare de 
specialitate și 
echipamente 
necesare 
desfășurării 
actului 
educațional 

1. Întocmirea unui necesar 
de aparatură și 
echipamente necesare; 

2. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

3. Intocmirea cererii de 
finanțare; 

4. Implementarea 
proiectului. 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ și 
educație în 
comună 

Elevii din 
comuna 
Plopiș; 
Cadrele 
didactice din 
comuna 
Plopiș. 

2023 – 
2027 

și asistență 
pentru 
cetățeni; 

3. Desfășurarea 
întâlnirilor 
conform 
programului 
stabilit; 

4. Organizarea 
unor întâlniri 
extraordinare 
/ în afara 
programului 
prestabilit 
pentru 
necesități 
punctuale. 
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Dotarea cu 
microbuze 
electrice pentru 
transportul 
elevilor; 
Inființarea de 
stații electrice 
de încarcare  

1. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

2. Identificarea etapelor 
specifice pentru 
înființarea bibilotecii 
școlare; 

3. Implementarea 
proiectului. 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ și 
educație în 
comună 

Elevii din 
comuna 
Plopiș; 
Cadrele 
didactice din 
comuna 
Plopiș. 

2023 – 
2027 

Dezvoltarea 
unei strategii 
de creștere a 
calității actului 
de învățământ 
și educație în 
comuna Plopiș 
prin 
implementarea 
unor activități 
after-school și 
care să dezvolte 
aptitudinile 
elevilor din 
localitate 

1. Identificarea cadrelor 
didactice interesate să 
participe la un astfel de 
program și realizarea 
unui studiu de impact; 

2. Identificarea și 
contactarea unor instituții 
sau asociații care au 
înregistrat un succes în 
organizarea unor 
programe de acest tip; 

3. Identificarea 
responsabilului cu 
proiectul și realizarea 
unui plan de management 
al proiectului; 

4. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

5. Întocmirea cererii de 
finanțare; 

6. Implementarea 
proiectului. 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ 
și educație în 
comună 

Elevii din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Dezvoltarea 
unui program 
de carieră 
pentru copiii 
din comuna 
Plopiș realizat 
de Primăria 
Plopiș și Școala 
Generală 

1. Identificarea cadrelor 
didactice interesate să 
participe la un astfel de 
program și realizarea 
unui studiu de impact; 

2. Identificarea și 
contactarea unor instituții 
sau asociații care au 
înregistrat un succes în 
organizarea unor 
programe de acest tip; 

3. Identificarea 
responsabilului cu 
proiectul și realizarea 
unui plan de management 
al proiectului; 

4. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

5. Întocmirea cererii de 
finanțare; 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ 
și educație în 
comună 

Elevii din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 
2027 
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6. Implementarea 
proiectului. 

Dezvoltarea 
unei strategii 
de creștere a 
calității 
cadrelor 
didactice în 
localitate și 
stimularea 
stabilirii 
acestora în 
comună 

1. Identificarea unor 
parteneri (asociații, ONG-
uri, organisme 
profesionale ale cadrelor 
didactice, sindicate, etc.) 
pentru conceperea 
strategiei; 

2. Realizarea strategiei și 
identificarea unor surse 
de finanțare; 

3. Implementarea strategiei. 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ și 
educație în 
comună 

Cadrele 
didactice din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Promovarea 
implicării 
părinților în 
activitățile 
școlare 

1. Identificarea cadrelor 
didactice interesate să 
participe la un astfel de 
program; 

2. Identificarea și 
contactarea unor instituții 
sau asociații care au 
înregistrat un succes în 
organizarea unor 
programe de acest tip; 

3. Identificarea 
responsabilului cu 
proiectul și realizarea 
unui plan de management 
al proiectului; 

4. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

5. Implementarea 
proiectului. 

Creșterea 
calității actului 
de învățământ și 
educație în 
comună 

Elevii și 
părinții din 
comuna 
Plopiș; 
Cadrele 
didactice din 
comuna 
Plopiș. 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii de programe în 
domeniul educației adulților 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Dezvoltarea 
unor 
parteneriate 
durabile ONG – 
instituții locale 
pentru 
implementarea 
de proiecte în 
domeniul 
educației 
adulților 

1. Identificarea partenerilor 
/ instituțiilor interesate 
să participe la un astfel de 
proiect; 

2. Identificarea și 
contactarea unor instituții 
sau asociații care au 
înregistrat un succes în 
organizarea unor 
programe de acest tip; 

3. Identificarea 
responsabilului cu 

Creșterea 
nivelului de 
educație în 
comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 
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proiectul și realizarea 
unui plan de management 
al proiectului; 

4. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

5. Implementarea 
proiectului. 

Accesarea 
programelor de 
finanțare 
europeană 
destinate 
educației 
adulților 

1. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

2. Întocmirea cererilor de 
finanțare; 

3. Implementarea 
proiectelor destinate 
educației adulților. 

Creșterea 
nivelului de 
educație în 
comună 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 2027 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea 
comunei și creșterea coeziunii sociale la nivelul comunei Plopiș 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Stimularea 
activităților de 
voluntariat la 
nivelul tinerilor 
prin programe 
inteligente de 
interes 
comunitar 

1. Identificarea cadrelor 
didactice interesate să 
participe la un astfel de 
program; 

2. Identificarea și 
contactarea unor instituții 
sau asociații care au 
înregistrat un succes în 
organizarea unor 
programe de acest tip; 

3. Identificarea 
responsabilului cu 
proiectul și realizarea 
unui plan de management 
al proiectului; 

4. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

5. Implementarea 
proiectului. 

Creșterea 
interesului 
pentru 
dezvoltarea 
comunei în 
rândul tinerilor 

Locuitorii și 
tinerii din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor locale 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Dezvoltarea 
unor parcuri 
curriculare la 
şcolile din 
comună, 

1. Identificarea cadrelor 
didactice interesate să 
participe la dezvoltarea 
unor parcuri curriculare 
la şcolile din comună; 

▪ Revitalizarea 
tradițiilor și 
meșteșuguril
or locale; 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 
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destinate 
reînvăţării 
meşteşugurilor 
tradiţionale şi 
tehnicilor de 
artizanat, 
precum și 
învăţarea 
practicilor 
pentru 
agroturism  

2. Identificarea unor surse 
de finanțare; 
Implementarea 
proiectului. 

▪ Conservarea 
și 
promovarea 
culturii 
tradiționale 
locale. 

Înfiinţarea unor 
centre de 
regenerare a 
meşteşugurilor, 
case ale 
meşteşugarilor, 
care să 
concentreze 
tradiţiile zonale  

1. Identificarea și cooptarea 
meșteșugarilor locali 
dispuși să participe la 
astfel de inițiative de 
regenerare a 
meșteșugurilor și 
tradițiilor locale; 

2. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

3. Întocmirea cererii de 
finanțare; 

4. Implementarea 
proiectului. 

▪ Revitalizarea 
tradițiilor și 
meșteșuguril
or locale; 

▪ Conservarea 
și 
promovarea 
culturii 
tradiționale 
locale. 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Inițierea unui 
Cerc de 
stimulare a 
creativității 
copiilor în 
derularea de 
acțiuni care 
pun în lumină 
valorile 
specifice locale, 
tradițiile, 
meșteșugurile, 
arhitectura și 
oamenii 
deosebiți 

3. Identificarea cadrelor 
didactice și/sau alte 
persoane interesate să 
participe la un astfel de 
proiect; 

4. Identificarea unor surse 
de finanțare; 

5. Implementarea 
proiectului. 

▪ Revitalizarea 
tradițiilor și 
meșteșuguril
or locale; 

▪ Conservarea 
și 
promovarea 
culturii 
tradiționale 
locale. 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

2023 – 
2027 

Obiectiv strategic: 3.2. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetățeni 
Domeniu cheie de intervenție: 3.2.1. Modernizarea infrastructurii autorității publice locale 

pentru a răspunde nevoilor actuale 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Dotarea 
primăriei cu 
echipamente și 

1. Întocmirea unui necesar 
de echipamente și tehnică 
de calcul moderne pentru 
dotarea Primăriei Plopiș; 

Modernizarea 
infrastructurii 
autorității 
publice locale va 

Personalul 
autorităților 
publice 
locale din 

2023 – 
2027 
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tehnică de 
calcul moderne  

2. Desfășurarea 
procedurilor de achiziție 
publică; 

3. Dotarea Primăriei Plopiș 
cu echipamentele și 
tehnică de calcul 
achiziționate. 

 

conduce la 
simplificarea și 
îmbunătățirea 
proceselor de 
lucru 

comuna 
Plopiș; 
Locuitorii 
comunei 
Plopiș. 

Introducerea 
posibilității de 
achitare a taxelor 
și impozitelor 
locale prin 
intermediul 
internetului 

1. Identificarea unei 
societăți de consultanță; 

2. Identificarea surselor de 
finanțare; 

3. Depunerea cererii de 
finanțare; 

4. Implementarea 
proiectului. 

Modernizarea 
infrastructurii 
autorității 
publice locale va 
conduce la 
simplificarea și 
îmbunătățirea 
proceselor de 
lucru 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș; 
Personalul 
autorităților 
publice 
locale din 
comuna 
Plopiș. 
 

2023 – 
2027 

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.2. Creșterea capacității de management, de atragere de 
finanțări și de administrare a autorităților publice locale 

Proiecte 
propuse Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Participarea 
personalului 
autorităților 
publice locale 
la cursuri de 
specializare și 
perfecționare 

1. Realizarea unui plan de 
specializare și 
perfecționare a 
personalului; 

2. Identificarea unor 
furnizori de cursuri 
conform cerințelor; 

3. Participarea personalului 
la cursurile identificate. 

Creșterea 
nivelului de 
competențe 
profesionale 
pentru a 
răspunde la 
nevoile actuale 

Personalul 
autorităților 
publice 
locale din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 2027 

Participarea 
personalului 
autorităților 
publice locale la 
schimburi de 
experiență 

1. Identificarea unor 
parteneri autorități 
publice locale din țară 
și/sau străinătate; 

2. Încheierea de 
parteneriate cu aceștia; 

3. Participarea la schimburi 
de experiență. 

Creșterea 
nivelului de 
competențe 
profesionale 
pentru a 
răspunde la 
nevoile actuale 

Personalul 
autorităților 
publice 
locale din 
comuna 
Plopiș 

2023 – 2027 

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.3. Îmbunătățirea comunicării între autoritatea publică 
locală și cetățeni 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Asigurarea 
transparenței 
în activitatea 

1. Informarea din oficiu a 
persoanelor asupra 
intereselor de ordin 

Îmbunătățirea și 
consolidarea 
comunicării 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
permanentă 
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administrației 
locale 

public care urmează să fie 
dezbătute de autorităţile 
administraţiei publice 
locale;  

2. Consultarea cetăţenilor şi 
a asociaţiilor legal 
constituite, la iniţiativa 
autorităţilor publice, în 
procesul de elaborare a 
proiectelor; 

3. Participarea activă a 
cetăţenilor la luarea 
deciziilor administrative; 

4. Administraţia locală 
organizează dezbateri 
publice la cererea, în scris, 
a unei asociaţii legal 
constituite; 

5. Consilierii locali acordă 
audienţe la solicitarea 
celor interesaţi. 

între autoritatea 
publică locală și 
cetățeni 

Crearea unui 
program de 
relații publice a 
Administrației 
Publice Locale 
cu comunitatea 
locală 

1. Identificarea unor 
persoane responsabile cu 
proiectul de comunicare 
cu localnicii din comuna 
Plopiș; 

2. Realizarea programului și 
identificarea unor surse 
de finanțare; 

3. Derularea programului de 
informare permanentă a 
cetățenilor despre starea 
comunei și diverse 
evenimente din cursul 
anului, invitarea lor la 
evenimente și/sau 
comunicarea unor 
oportunități economice de 
investiții sau angajare 
care apar la nivelul 
comunei Plopiș. 

 

Îmbunătățirea și 
consolidarea 
comunicării 
între autoritatea 
publică locală și 
ceățeni 

Locuitorii 
comunei 
Plopiș 

Activitate 
permanentă 

 
 

 

 

7.  Capitolul VII - MONITORIZARE  
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7.1. Implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei  de dezvoltare  
locală 

 
Pentru a putea monitoriza progresele făcute în implementarea Strategiei de 

dezvoltare economico-socială a comunei  Plopiș , administraţia publică locală trebuie să pună 

la punct un sistem coerent de supervizare a modului în care sunt  îndeplinite şi a rezultatelor 

obţinute şi a efectelor produse de acestea în viaţa socio-economică a comunei. Instrumentul 

de  lucru prin care se va realiza procesul de monitorizare şi evaluare îl constituie Sistemul de 

indicatori de dezvoltare durabilă la nivel local.  

  Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face 

cu participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea 

locală, firme  private, reprezentanții societății civile.  

O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere 

autentică a comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. 

Din acest punct de vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare 

și elaborarea periodică și cu pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un 

rol esențial în procesul de management.  

Monitorizarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare locală se va 

realiza prin intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate, atât în ceea 

ce privește implementarea strategiei de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor 

planificate, cât și impactul generat.  

Procesul de monitorizare a strategiei va avea ca principal instrument de lucru sistemul de 

indicatori elaborat în cadrul procesului de planificare la nivel local.  

 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local:  

1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu   sfârșitul primului an de 

implementare   și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor 

evidenția evoluția principalilor indicatori   de rezultat;  

 

2. rapoarte strategice,  având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare 

locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, 

pe baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de 

dezvoltare se va urmări evoluția principalilor indicatori socioe - conomici la nivel local.  

 Raportul strategic va cuprinde:  

• situația și evoluția socio -economică a comunei Plopiș;  

• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a 

obiectivelor stabilite;  

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare;  

• exemplele de bună practică identificate;  

• propuneri privind   revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în 

raport cu evoluțiile economico-sociale semnificative   înregistrate la nivel local în 

perioada 2021-2027.  
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Rapoartele strategice vor fi realizate din 2 în 2 ani, în anii 2023,  2025 si 2027  fiind 

prezentate în cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Plopiș.  

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările 

legislative, strategia de dezvoltare a comunei Plopiș va putea fi revizuită ori de câte ori va 

deveni necesar. 

 

8. Capitolul VIII – ANEXE, LISTA DE ABREVIERI SI BIBLIOGRAFIE 
 

 
8.1. ANEXA NR. 1 

 
CHESTIONAR 

 
Consiliul Local vă solicită să vă expuneți punctul de vedere în ceea ce privește stadiul 

actual al comunei, pentru  realizarea  strategie de dezvoltare locală a comunei care vizează 
perioada 2021 – 2027, prin intermediul căreia să va  aduce un plus de valoare comunei 

privind   dezvoltarea din punct de vedere socio-economic și cultural. 
 
 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări pentru a reuși să întocmim o 
strategie bazată pe rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă comuna. 

1. Vă gândiți să părăsiți localitatea în viitorul apropiat? (motivați alegerea) 

a. Da, aș vrea să plec pentru că:__________________________________________ 

b. Nu, nu aș vrea să plec pentru că:________________________________________ 

2. Care este frecvența deplasărilor dvs. către alte localități: 

Frecvența deplasării 
(bifați un singur răspuns) 

Motivul deplasării (notați ordinea 
importanței de la 1 la 5, unde 1- cel mai 
important și 5 -cel mai puțin important) 

 Zilnic; 

 Săptămânal; 

 Lunar; 

 Mai rar. 

 Serviciu; 

 Cumpărături; 

 Petrecerea timpului liber; 

 Servicii medicale; 

 Altele. 
 

3. Ce anume considerați că i-ar determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comună? 
(bifați primele două cele mai relevante variante din punctul dvs. de vedere) 

 Asigurarea unui loc de muncă; 

 Cursuri de pregătire și formare în domeniul agricol, silvic și zootehnic; 

 Facilități oferite tinerilor în inițierea afacerilor; 

 Sprijin în obținerea unei locuințe; 

 Altele__________. 
4. Ce oportunități considerați că ar trebui să vă ofere comunitatea privind evoluția dvs. 

profesională? (încercuiți răspunsul pe care îl considerați potrivit) 
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a. Promovarea unor 
programe de 
formare și 
reconversie 
profesională 
adaptate la cerințele 
pieței muncii 
existente 

b. Sprijinirea agenților 
economici în vederea 
creșterii numărului 
locurilor de muncă 

c. Conceperea unor 
programe pentru 
creșterea nivelului 
de pregătire 
profesională a forței 
de muncă  existente.  

d. Altele. 

 
 

5. Vă rugăm să descrieți următoarele elemente de infrastructură din comuna dvs. 
(încercuiți răspunsul pe care îl considerați potrivit): 

Element de 
infrastructură 

Răspuns 

Străzi principale , 
secundare 

a. Asfaltate, în bună 
stare 

b. Asfaltate, însă 
deteriorate 

c.  Neasfaltate 

Iluminat public 
a. Este asigurat 

corespunzător pe 
toate străzile 

b.Este asigurat 
doar pe străzile 

principale 
c. Insuficient 

Salubritate publică și 
managementul deșeurilor 

a.Deșeurile sunt 
colectate selectiv 

b.Deșeurile sunt 
colectate 

neselectiv, dar 
cu regularitate 

c.Deșeurile nu sunt  
colectate 

Parcuri și spații verzi și 
locuri de agrement 

a.Există și sunt 
întreținute 

b.Există, dar 
trebuie 

modernizate 
c.Insuficient 

Unități de învățământ 
a. Sunt suficiente 

și dotate 
corespunzător 

b. Sunt suficiente, 
dar nu sunt 

dotate 
corespunzător 

c. Sunt insuficiente 
pentru numărul 

solicitărilor 

Unități sanitare 
a. Sunt suficiente 

și dotate 
corespunzător 

b. Sunt suficiente, 
dar nu sunt 

dotate  
corespunzător 

c. Sunt insuficiente 
pentru numărul 

solicitărilor 

 
6. Care este punctul turistic cel mai atractiv care ar trebui dezvoltat pentru atragerea 

turiștilor în zonă? 
________________________________________________________________________ 

 
7. În ce sector considerați că ar trebui promovate investițiile în comună? (bifați maxim 3 

sectoare): 
o Pomicultură;   
o Silvicultură; 
o Legumicultură; 
o Producție cerealieră; 
o Zootehnie; 
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o Turism;  
o Industrie; 
o Ateliere meșteșugărești. 

 

8. Numerotați cu cifre de la 1 la 7 ordinea în care doriți să se realizeze următoarele 
investiții, în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră, unde 1-cel mai important; 
7-cel mai puțin important: 

o Dezvoltarea infrastructurii de drumuri comunale și străzi; 
o Dezvoltarea infrastructurii de turism;  
o Alimentarea cu apă, canalizare,  gaz; 
o Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii; 
o Realizarea unor puncte de distracție pentru tineret; 
o Amenajarea  unor locuri de agrement  
o Serviciile de sănătate ( ex. cabinet stomatologic, farmacii, serviciu 

ambulatoriu):______ 
 
 

9. Care apreciați că sunt principalele 3 dezavantaje ale comunei în ceea ce privește 
posibilitățile de dezvoltare? 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

Vârsta:  ______________ 

Sex :   F    M 

Funcția: _____________________________________ 

Ultimele studii absolvite:   Primare    Medii    Superioare  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Listă de abrevieri  
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ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

APDRP Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

CSC Cadrul Strategic Comun  

CSDR Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 

CSDT Cadru Strategic de Dezvoltare Teritorială 

FC Fondul de Coeziune 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FEPAM Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

FSE Fondul Social European 

GAL Grup de Acţiune Locală 

IMM Întreprinderi mici și mijlocii 

INS Institutul Naţional de Statistică 

ITI Investiție teritorială integrată  

PAC Politică Agricolă Comună 

PDR Plan de Dezvoltare Regională 

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

PNR Program Național de Reformă  

POR Program Operațional Regional 

TIC Information and Communication Technology- Tehnologia informației și 

a comunicațiilor 

TTF Taxe pe tranzacțiile financiare 

UAT Unitate Administrativ-Teritorială 
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8.3.1. Surse documentare 

 

➢ EUROPA 2030  

➢ Politica de Coeziune 2021-2027;  
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