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INTORDUCERE
Datorita proceselor de globalizare, comunitatile locale sunt supuse unor
schimbari majore .Intregul proces birocratic ,al carui beneficiar este
cetateanul ,este influentat din ce in ce mai mult, de cresterea complexitatii
actului decizional. Datorita lipsei de cunoastere si initiativa din cadrul
administratiei, comunitatile risca sa devina din ce in ce mai dificil de
organizat.

Relaţiile dintre diverse funcţiuni economice din interiorul

comunităţii devin din ce în ce mai formale. Transformarea comunitatii, din
satul in care toti locuitorii se cunosc si se inrudesc, intr-un punct de
intersectare al intalnirilor social-economice indispensabile cresterii calitatii
vietii, este tot mai vadita.
Din dorinta de a oferi celor care isi indreapta cu speranta privirile spre noi,
un viitor plin de speranta , suntem datori sa raspundem atat provocarilor
trecutului, cat si celor ale viitorului.
Toate acestea în spiritul tradiţiei în care am crescut noi şi în care dorim să
crească şi copiii noştri.
Pentru infaptuirea acestor deziderate si provocari totodata, constientizam
necesitatea abandonarii mentalitatilor rigide si a unei abordari pe baza de
competente.
Rolul administraţiei publice este acela de a găsi şi valorifica acele
competenţe în beneficiul comunităţii.
Pentru a imbunatatii activitatea comunitatii, va trebui sa schimbam perceptia
asupra administratiei, care in loc sa ofere solutii la problmele existente,asa
cum facea pana acum, ea trebuie sa fie intermediar intre probleme si solutii,
sau mai bine spus, ca promotor al resurselor in vederea gasirii de
solutii.indiferent daca aceste solutii se afla in afara comunitatii.
„Pilu - O comun
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Planificarea strategică
Planificarea strategica este un proces/instrument de management care
permite unei organizatii sa se concentreze asupra unei alinieri eficiente a
resurselor sale cu misiunea si viziunea sa.Tot acest demers are ca tinta
cresterea calitatii vietii.
Planificarea strategică urmăreşte să menţină o viziune clară a destinelor
comunităţii şi a teritoriului, în termeni cât mai concreţi şi precişi. Aceasta are
ca scop, concentrarea activitatilor, tuturor celor implicati in viata comunitatii,
in beneficiul si in interesul acesteia.

Strategia de Dezvoltare Locală se

subscrie cerinţelor de dezvoltare ale Comunităţii Europene pe principii de
Dezvoltare Durabilă.

Participare
Dorinta oricarei administratii, este de a guverna intr-o maniera cat mai buna
cu

putinta,fiind

constienta

ca

resursele

de

care

dispune

apartin

colectivitatii,resurse de care se face direct raspunzatoare.

Valoarea implicării în acest proces devine evidentă atunci când trebuie
răspuns unor dorinte publice ale colectivităţii. Aceasta strategie reprezinta
un prim pas pe care comuna noastra il face, pentru a realiza un mediu, in
care actiunile locale sa se intrepatrunda cu interesele regionale si de ce nu
si internationale,pentru a genera resurse si valori si pentru a face fata
problemelor comunitatii. In aceeasi masura, investitia in resurse umane si in
tehnologii noi care sa aduca calitate si bunastare,precum si continuarea
„Pilu - O comun
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procesului de descentralizare, intra tot in acest deziderat de dezvoltare a
comnunitatii.

Odată cu momentul integrării României în Comunitatea Europeană, este de
datoria noastră să iniţiem şi să implementăm politici şi măsuri adecvate care
să activeze productivitatea şi prin aceasta să crească bunăstarea. Ca baza
de plecare a unei noi imagini a comunei noastre, o constitue reorganizarea
teritoriala, proces care va genera noi atitudini economice,

implicarea

investitorilor romani si straini in diversele sectoare de activitate, precum si
dezvoltarea turismului si agroturismului. Aceasta planificare strategica, care
ne integreaza la nivel practic si nu doar legislativ, in Europa, reprezinta
dorinta de a ne regasi in reteaua turistica si culturala europeana.
Planificarea strategică este un proces de cooperare voluntară între factori
publici şi privaţi care se implică să infaptuiasca un plan de intervenţie pe
termen mediu şi lung. Prezenta Strategie cuprinde un model inovativ de
administrare locală, o modalitate decizională nouă care implică o reţea
alcatuita dintr-o multitudine de factori reprezentativi.

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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CONTEXT GENERAL
Activitatea de planificare strategică a Comunei Pilu a început în anul 2008 şi
are ca scop dezvoltarea unui sistem de activităţi iniţiat deja de actuala
administraţie şi promovarea competitivităţii teritoriale precum şi crearea unei
viziuni a viitorului comunei noastre. Obiectivele acestei strategii sunt:
Identificarea cadrului socio-economic în care se găseşte în prezent
comuna Pilu
Crearea unui plan de acţiuni şi a obiectivelor de urmărit pe termen
mediu şi lung
Conturarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea
implementării strategiei
Pregătirea de acţiuni concrete în acord cu planificările existente la
nivel de administraţie locală.

Documentul de faţă este rezultatul conlucrării în perioada februarie 2008 –
aprilie 2008 a unui grup de reprezentanţi ai consiliului local, administraţiei
locale a Primăriei cu specialişti cu experienta internationala pentru a elabora
un document comprehensiv şi detaliat pornind de la viziunea pe care
împreună am formulat-o.

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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Modalitatea de lucru
Viziunea de plecare este reprezentata in sinteza, de diagnoza realitatii
locale,baza pe care se sprijina orice actiune si ipoteza fiind resursele
culturale si sociale ale comunei.

Analiza diferitelor perspective si alternative deschise spre implementare, in
raport cu realitatile specifice regionale si locale,precum si extrapolarea pe
baza informatiilor prezente, a condus la construirea scenariului propus de
prezenta strategie.Trecerea intre situatia prezenta si cea pe care ne-o dorim
se va putea realiza prin implementarea obiectivelor care rezulta din aceasta
strategie. Reprezentanţii diferitelor instituţii publice, economice, culturale,
sociale care au făcut parte din grupurile de lucru şi au furnizat informaţii au
contribuit la identificarea macro-obiectivelor şi a direcţiilor de dezvoltare (axe
prioritare).

STRUCTURA DOCUMENTULUI

Documentul de faţă este organizat într-o manieră prietenoasă, uşor de
utilizat. Fără a conţine informaţii redundante, ci concentrandu-ne pe ceea ce
este cu adevărat impotant, vom prezenta cititorului aspiraţiile şi eforturile
unei întregi comunităţi.Vom prezenta pe scurt modul in care documentul de
fata trebuie abordat,pentru a usura intelegera acestuia.

In document gasim continut corpul strategiei ,de asemenea anexe care
prezinta fise de propuneri de proiecte de dezvoltare locala. Totodata se face
„Pilu - O comun
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trimitere in anexe la alte documente,care ajuta la intregirea imaginii
realitatilor si posibilitatilor comunei Pilu.

Strategia este un document organic cu 4 nivele, fiecare aflându-se în
strânsă corelaţie cu toate celelalte, in centrul intregii strategii aflandu-se o
VIZIUNE care reprezinta aspiratiile si dezideratele comunitatii in ceea ce
priveste viitorul spre care ne indreptam. MACRO-OBIECTIVELE il constituie
urmatorul nivel,reprezentand la randul lui aspectele cele mai impotante de
care comunitatea trebuie sa tina seama in demersul sau vizionar.

AXELE STRATEGICE reprezinta un nivel intermediar intre operativitate si
programare al strategiei,cu alte cuvinte o reprezentare a obiectivelor de
dezvoltare pe termen mediu. Pentru a putea evidentia gradat progresele in
implementarea

Strategiei

am

folosit

ca

si

suport

operativ

nivelul

OBIECTIVELOR care mai sunt denumite si operationale. PROIECTELE
constituie baza de implementare a Strategiei. Acest nivel al proiectelor este
cel care va asigura motorul de implementare a Strategiei. Putem afirma că
modalitatea de gestiune teritorială va fi una de programare şi de realizare de
proiecte.

„Pilu - O comun
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METODOLOGIE

La baza realizării Strategiei stau principiile de:
Validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice
ale planificării strategice);
Implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor
interesaţi din comunitate);
Transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi
să reflecte interesele comunităţii ca întreg);
Coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să
rămână deschis ideilor şi completărilor viitoare).

În conţinutul Strategiei se vor regăsi factorii de risc cu care ne confruntam in
prezent,

precum

si

elementele

de

analiza

initiala

ale

localitatii

noastre.Prezentarea siuatiei actuale este realizata intr-o maniera clara,
tocmai pentru a facilita intelegerea modului in care a fost gandita Strategia.
Aceasta a fost gandita din perspectiva a doua mari directii:
O direcţie de acţiune reactivă (adică să rezolvăm problemele care
există deja)
O direcţie de acţiune proactivă (care ne permite să anticipăm
eventualele probleme şi să nu le lăsăm să apară).
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Punctul de plecare in stabilirea obiectivelor Strategiei a fost identificarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea noastra,identificare care a fot
posibila si realizabila cu ajutorul instrumentelor de analiza initiala. Gradul de
risc pe care il reprezinta fiecare dintre ele,a fost unul dintre factorii de care sa tinut seama in alegerea obiectivelor ,precum si gasirea de solutii
alternative de gestiune a riscului.
Penru a putea in permanenta

sa cuantificam gradul de atingere a

obiectivelor,acestora le-au fost asociati indicatori de performanta.
Axele Prioritare ale Strategiei au alocate resurse umane precum si
financiare fiind prezente in cadrul planificarii cronologice a implementarii.
Fiind un instrument dinamic care poate fi imbunatatit Strategia va reprezenta
in permanenta viziunea comunitatii noastre in ceea ce priveste viitorul pe
care il dorim pentru noi si copii nostri.

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”

10

„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI PILU
Comuna Pilu se află situată în Câmpia Crişurilor, în nord-vestul judeţului, la graniţa
de

vest

a

României.

Comuna se întinde pe o suprafaţă de 7177 ha şi are în componenţă satele: Pilu sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 62 km faţă de municipiul Arad şi
satul Vârşand.
Populaţia comunei număra la ultimul recensământ 1976 de locuitori. Din punct de
vedere etnic, populaţia avea următoarea structură: 84,0% români, 7,5% maghiari,
8,0% rromi şi 0,5% alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.

Deşi urmele locuirii pe aceste locuri sunt timpuriipe teritoriul localităţii Vârşand fiind
descoperite mai multe situri arheologice datând din epoca bronzului, prima
atestare documentară a localităţii Pilu datează din anul 1283, satul Vârşand fiind
atestat documentar în anul 1214.
„Pilu - O comun
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Economia comunei cunoaşte în prezent o dinamică puternică, cu creşteri
importante semnalate în toate sectoarele de activitate. Localitatea Vârşand este un
important punct rutier de trecere a frontierei.
Situată într-o zonă de câmpie, fondul turistic natural al comunei nu iese în evidenţă
cu elemente spectaculoase. Cele mai importante obiective turistice ale comunei
sunt Valea Crişului Alb şi Canalul Morilor, elemente cunoscute pescarilor sportivi
din întreaga regiune.

MODELUL DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

- planificarea orientata catre rezultate -

Singurul proces de construire a unui management , in masura sa asigure cerintele
de calitate profesionala ale functiei institutiilor publice, este un proces complex
orientat spre rezultate.

Diferentele dintre strategiile focalizate pe actiune si cele focalizate asupra
rezultatelor, reprezinta unul dintre aspectele cele mai importante in cadrul
managementului strategic.

Managementul concentrat pe rezultate are la baza cateva principi:

„Pilu - O comun
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• identificarea corecta a problemelor grupului tinta
• stabilirea obiectivelor pe trei nivele interdependente intre ele
• evaluarea riscurilor fiecarui nivel de obiective
• derularea strategiei este influentata de cuantificarea riscurilor
• stabilirea indicatorilor de evaluarepentru fiecare dintre rezultate sunt avute
in vedere doua perspective :
o cea a resurselor (umane, materiale, timp)
o cea a problemelor de rezolvat
Managementul focalizat pe rezultate are la baza principii de eficienta in utilizarea
resurselor:


Aceasta inseamna ca trebuie sa analizam (in mod profesional ) riscurile care

pot determina pierderea resurselor prin estimarea gresita a strategiei de actiune
sau prin stabilirea eronata a obiectivelor.


Determinarea riscurilor conduce la modificarea si adaptarea strategiei de

actiune.


Riscul se cuantifica in valoarea procentuala a probabilitatii de aparitie.

(putem spune, in termeni generali, ca: este imposibil sa se intample, este posibil
sa se intample sau este sigur ca se va intampla)
•

Acest tip de organizare solicita flexibilitate in abordare la nivelul construirii

echipei interdisciplinare (echipa este o resursa), al managementul timpului si al
actiunii sincrone.
Obiectivele - metodologia noastră de acţiune
Cele trei nivele ale obiectivelor ,din perspectiva orientarii catre rezultate sunt:
1.rezultatele
2.scopul
3.obiectivul general
Cele doua moduri de stabilire a obiectivelor sunt :
„Pilu - O comun
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-cel care se bazeaza pe analiza nevoilor
-al doilea este cel care se bazeaza pe analiza problemelor
Analiza si identificarea problemelor specifice, este necesara, pentru ca se obtin
mai multe informatii utile pentru rezolvare,pentru ca numarul celor care le vor
cunoaste, va creste.
In primul mod, bazat pe analiza nevoilor, se observa un consum mare de resurse
in implementarea strategiei, un control scazut a dinamicii implementarii si nu in
ultimul rand rezultate obtinute numai pe termen scurt sau deloc.
Cea de-a doua metoda, cea bazata pe analiza Problemelor,pune in valoare
principii moderne ale managementului resurselor,aceasta conducand la:
¾

Controlul marit al echipei asupra activitatilor si metodologiei

¾

Schimbari de durata ,deoarece nu s-a pus accentul pe cat de mult s-a

actionat ci doar pe obtinerea schimbarii(in managementul modern,focalizarea nu
cade nicidata pe succesiunea de activitati necesare ci pe obtinerea si masurarea
rezultatelor ca trambulina a schimbarii).
Aceste rezultate rezista pe termen lung fara sa se intervina substantial in
ambientul organizational si social.
Este de la sine inteles insa ca, identificarea obiectivelor bazate pe analiza
problemelor, necesita cunostinte specifice si este mai laborioasa.
Pentru formularea obiectivelor se vor folosi trei nivele : tinand cont de nivelul timp,
avem obiective pe termen scurt,mediu si lung. Se mai utilizeaza un criteriu si
anume obiective care ating nivelul social,nivelul de grup si nivelul individual,criteriu
care trebuie sa concorde cu cel amintit anterior.
Obiectivele din fiecare nivel, vor fi secondate de indicatori de performanta.
Factorii care permit mentinerea sub control a eficientei implementarii sunt
indicatorii de performanta.


Ii caracterizeaza doua dimensiuni : una calitativa si una cantitativa.
„Pilu - O comun
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Cea calitativa, se refera la unitatea care o masuram



Cea cantitativa, se refera atat la gradul in care a fost atins nivelul individual

al obiectivelor, cat si la raportul dintre utilizarea resurselor.
-

Documentatie de verificare : pentru ca aceasta informatie sa poata fi

utilizata in viitor si de alte institutii sau alte persoane,toate documentele care vor fi
conexe acestei dezvoltari strategice,vor face parte dintr-un cadru separat
monitorizat.
Etapele managementului orientat spre rezultate
1.

Identificarea grupului tinta

a.

Fie ca e vorba despre un individ, familie sau despre o comunitate principiul

de identificare este acelasi. Trebuie sa ca toti membri sa se confrunte cu aceiasi
situatie in cadrul unui sistem (familie, comunitate)
2.

Identificarea tuturor “actorilor” care influenteaza intr-un fel sau altul grupul

tinta
a.

Rolul acestor “actori” este de a prezenta perspectiva lor asupra situatiei

grupului tinta.

3.

Identificarea problemelor cu care se confrunta grupul tinta

a.

Pentru a fi eficienti trebuie sa identificam problemele si nu nevoile

i.

Problemele sunt definite in termeni de existenta a ceva nedorit

ii.

Nevoile sunt definite in termeni de neexistenta a ceva dorit

b.

Un principiu logic ne lasa sa observam ca nevoile sunt infinite ca numar pe

cand problemele sunt finite

4.

Construirea lantului cauza efect intre problemele identificate

a.

Aceasta poate fi prezentata vizual sub forma “arborelui problemelor”

5.

Identificarea celor trei nivele ale obiectivelor
„Pilu - O comun
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Din “arborele problemelor” prin pozitivare construim “arborele obiectivelor”

apoi in baza evaluarii resurselor disponibile stabilim obiectivele
b.

Formularea obiectivelor incepand cu rezultate, scop, obiectiv general.

Cele trei nivele ale obiectivelor

Beneficii pentru
comunitate

OBIECTIV GENERAL

Ce fac beneficiarii cu
rezultatele livrate?
(utilizare)

SCOP (OBIECTIV SPECIFIC)

Ce schimbare apare la
nivelul performantei?

REZULTATE(OBIECTIVE OPERATIONALE)

(livrare)

Nu este posibila o schimbare daca nu exista o stare de insatisfactie (nemultumire).
Toate procesele de schimbare,se traduc prin faptul ca odata parasita situatia
initiala,in vederea atingerii situatiei finale dorite,in perioada intermediara lucrurile
vor merge mult mai rau ca inainte.
Tentatia de a regreta starea anterioara este mare si este nevoie de mult calm
pentru a traversa depresiunea schimbarii.
„Pilu - O comun
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Astfel,primul nivel al schimbarii il constituie rezultatele, schimbarea aparand in
timpul derularii strategiei.
Aceasta schimbare trebuie sa se refere la aspecte cat mai concrete care pot fi cu
usurinta masurabile.
Trebiue avut in vedere, ca rezultatele nu existau inainte de initierea
actiunilor.Acestea nu trebuie confundate cu actiuni sau cu scopul si obiectivul
general al planului.
Un criteriu de verificare ar fi faptul ca rezultatele trebuie sa:
-

sa fie in proprietatea beneficiarilor

-

totalitatea lor sa fie utilizata pentru indeplinirea scopului

-

pot fi catalogate ca bunuri, produse, servicii, abilitati (tot ceea ce poate fi

utilizat in viitor spre atingerea scopului)
-

sa produca satisfactie beneficiarilor

Atentie: nu intotdeauna grupul tinta reuneste totalitatea beneficiarilor. Grupul tinta
este definit de persoanele interesate, grupurile de interes, carora nu le este
indiferent daca problema se va rezolva ,cand si in ce mod.Acest grup tinta este in
general activ implicat in activitatile proiectului.

Nivelul doi al schimbarii

este cel al scopului sau cu alte cuvinte , nivelul

obiectivelor specifice . Scopul este definit prin intrebarea “Ce anume fac
beneficiarii cu rezultatele?” Scopul strategiei centrate pe rezultate, este raspunsul
la aceasta intrebare. Accentul cade de data aceasta pe utilizare si nu pe
„Pilu - O comun
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proprietate. Se realizeaza extinderea sistemului, prin includerea unui numar mai
mare de factori.Cu toate ca la nivelul rezultatelor, vorbeam de individ, iar acum de
familie sau grup ,inca nu putem vorbi de comunitate. Scopul este formulat in
termeni de beneficii pentru grupul tinta. Acesta va fi atins atunci cand toate
rezultatele sunt obtinute si cand riscurile exterioare au fost controlate si se afla la
nivele minime.

Obiectivul General nu este niciodata atins prin munca unei singure organizatii sau
a unui individ, el este doar o directie spre care dorim sa ne indreptam. Spre
deosebire de scop, care este definit pe termen mediu si rezultatele care definesc
prioritatile pe termen scurt, el este intotdeauna formulat pe termen lung si
defineste beneficiile pentru o comunitate.

In planificare orientata spre rezultate, actiunile sunt elaborate doar dupa ce se
stabilesc corect cele trei nivele ale obiectivelor si sunt evaluate corect riscurile.
Deoarece resursele sunt limitate, ricurile sunt esentiale in acest tip de
management.
Pentru a nu se ajunge in situatia de a consuma resurse ,fara a obtine rezultatele
asteptate, se face o evaluare a riscurilor,pentru a le putea controla.

Riscurile se analizeaza din perspectiva conditionarilor exterioare (unde nu avem
control) asupra fiecarui obiectiv pe care l-am inscris in triada celor trei nivele ale
obiectivelor. Intrebarea care clarifica existenta acestor conditii independente de
actiunea noastra este:” ce anume ar impiedica indeplinirea acestui obiectiv?” , “de
ce anume ar fi nevoie pentru indeplinirea acestui obiectiv?” In urma raspunsurior
trebuie sa decidem daca factorul de risc poate fi eliminat printr-o actiune specifica
din cadrul strategiei sau daca este imposibil de controlat. In acest caz trebuie sa
„Pilu - O comun
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modificam obiectivul pentru ca altfel riscam sa nu il realizam cu toate resursele
folosite.

CONTEXTUL JUDETEAN SI REGIONAL

Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si
diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat,
contributia la reducerea somajului si nu in cele din urma sa conduca la o
imbunatatire

a

nivelului

de

trai.

Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni
de

dezvoltare,

care

cuprind

tot

teritoriul

Romaniei.

Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare
nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul
unui

acord

liber

intre

consiliile

judetene

si

cele

locale.

Politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si
promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu
diversi actori (privati, publici, voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri
economice, dinamice si durabile.
Comuna Pilu face parte din Regiunea de Dezvoltare 5 Vest a Romaniei, deci
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Pilu este compatibilă cu Strategia de
Dezvoltare a Regiunii Vest. Strategia de Dezvoltare Regională are rolul de a
orienta dezvoltarea regiunii 5 Vest în perioada 2007-2013 şi de a fundamenta
accesul regiunii la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. De
asemenea priorităţile prevăzute în cadrul Strategiei Regionale sunt compatibile şi
relevante pentru domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR), precum şi a Programelor Operaţionale Sectoriale.
„Pilu - O comun
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Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea si
diversificarea activitaţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat,
contribuţia la reducerea şomajului si nu în cele din urmă să conducă la o
îmbunătăţire

a

nivelului

de

trai.

Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au infiinţat opt regiuni
de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul României.
Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare
nu sunt unitaţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul
unui acord liber între consiliile judeţene si cele locale.
Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate si
promovate de autorităţile administraţiei publice locale si centrale, in parteneriat cu
diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), in scopul asigurării unei creşteri economice,
dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în
scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.
Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea
intreprinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie,
dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătaţirea infrastructurii, calitatea mediului
inconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educaţie, învăţămînt, cultura.
Dezvoltarea rurală ocupă un loc distinct în cadrul politicilor regionale şi se referă la
urmatoarele aspecte: înlăturarea/diminuarea sărăciei în zonele rurale; echilibrarea
oportunităţilor economice şi a condiţiilor sociale dintre mediul urban si cel rural;
stimularea iniţiativelor locale; păstrarea patrimoniului spiritual şi cultural.
Cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională îl
reprezintă regiunea de dezvoltare, constituită ca o asociere benevolă de judeţe
vecine. Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritorială şi nu are
personalitate juridică.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
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diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea

•

dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare
intârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; îndeplinirea criteriilor de
integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de
asistenţă pentru ţările membre -fonduri structurale si de coeziune;
•

corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare;

•

stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, care contribuie la

dezvoltarea economică şi care este în conformitate cu prevederile legale si cu
acordurile internaţionale încheiate de România.
Principiile care stau la baza elaborării şi aplicării politicilor de dezvoltare regională
sunt:
•

Descentralizarea

procesului

de

luare

a

deciziilor,

de

la

nivelul

central/guvernamental, spre cel al comunităţilor regionale;
•

Parteneriatul intre toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale;

•

Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe şi proiecte) în

vederea atingerii unor măsuri de dezvoltare localăstabilite;
•

Cofinanţarea - contribuţia financiară a diverşilor actori implicaţi în realizarea

programelor si proiectelor de dezvoltare regională

DOCUMENTE DE PROGRAMARE CARE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII
STRATEGIEI

Strategia de Dezvoltare este un document programatic care are la bază
principalele instrumente strategice funcţionale la nivel naţional: Planul Naţional de
Dezvoltare 2007 – 2013, Planul National de Dezvoltare Rurala 2007 -2013, Cadrul
National Strategic de Referinta precum şi Strategia de dezvoltare a judeţului ca
suport decizional la nivel judeţean si local.
„Pilu - O comun
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1. Planul Naţional de Dezvoltare a României - reprezintă documentul de
planificare strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern şi
elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu
Comisia Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum şi
Programele Operaţionale prin care se vor implementa aceste fonduri. Planul
naţional de dezvoltare a României reprezintã:


Instrument pentru eficientizarea prioritizării investiţiilor publice pentru dezvoltare



Creează condiţiile pentru imbunătăţirea managementului cheltuielilor bugetare pe

termen mediu, cadru de investiţii stabil, vizibil şi predictibil


Fundamentează necesităţile strategice de finanţare a căror acoperire se va

realiza cu sprijinul UE


Instrument util pentru “coordonarea donatorilor” (UE, IFI)

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de
dezvoltare a României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente
faţă de UE. Strategia PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice
comunitare privind coeziunea, cât şi pe priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele
de la Göteborg. PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase
priorităţi naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:
 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
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 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi
întărirea capacităţii administrative
 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

2. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
Cadrului Strategic Naţional de Referinţã(CSNR) este documentul strategic de
referinţã pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România.
Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului
acquis privind Politica de Coeziune.
Prin acest document se explicã modul în care vor fi implementate Instrumentele
Structurale în România în perioada 2007-2013..
Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor
economice, de coeziune socialã şi regionale ale României, precum şi de a stabili
legãturile potrivite şi corecte cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia
de la Lisabona, care stã la baza elaborãrii politicilor de dezvoltare economicã şi de
crearea a noi locuri de muncã.
CSNR a fost elaborat pe baza Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 20072013.CSNR se implementeazã prin Programele Operaţionale.

3. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest 2007 -2013
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest reprezintă documentul fundamental al Planului
de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007 –
2013 şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi de Coeziune
„Pilu - O comun
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ale Uniunii Europene. De asemenea, priorităţile prevăzute în Strategia Regiunii Vest sunt
compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional
Regional şi a Programelor Operaţionale Sectoriale: Creşterea Competitivităţii Economice,
Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Dezvoltarea Resurselor Umane,
Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Punctul de plecare al elaborării Strategiei Planului de Dezvoltare Regională Vest 20072013 îl reprezintă Planul de Dezvoltare Regională Vest 2004-2006, aprobat de către
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest şi transmis Ministerului Integrării Europene în
luna iulie 2003.
Având în vedere coordonatele spaţiale şi teritoriale, în stabilirea axelor strategice de
intervenţie s-au luat în considerare următoarele documente cu caracter strategic
elaborate la nivel local sau regional: Strategia de Inovare Regională, Documentele
Comune de Programare România – Serbia şi România – Ungaria, Planurile de
Amenajare a Teritoriului din fiecare judeţ, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul
Profesional şi Tehnic, Planul Regional de Acţiune pentru Mediu, Strategia Euroregiunii
DCMT, Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest a fost elaborată respectând principiul
parteneriatului şi având la bază Analiza socio-economică a regiunii şi Analiza SWOT.
Situaţia generală a Regiunii Vest, redată de diagnosticul şi analiza SWOT, este foarte
contrastantă:
- este considerată a fi o regiune în creştere, cu rezultate economice superioare
mediei naţionale, adesea pe locul doi, după Regiunea Bucureşti - Ilfov;
- a beneficiat, de-a lungul timpului, de posibilitatea existenţei şi dezvoltării unei
diversităţi culturale, ceea ce a generat apariţia unui puternic spirit civic;
- a beneficiat de "efectul frontieră", susţinut de o cooperare transfrontalieră foarte
dinamică;
- în acelaşi timp, regiunea se confruntă cu probleme de coeziune economică şi
socială datorate disparităţilor care există între mediul urban şi cel rural, precum şi
între cele patru judeţe ale regiunii. Pe de o parte, judeţele Arad şi Timiş cunosc o
mai pronunţată dezvoltare economică şi socială, în timp ce, pe de altă parte,
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judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara întâmpină probleme structurale şi au încă
nevoie de o puternică intervenţie şi susţinere din partea statului;
- realizarea unei dezvoltări regionale echilibrate şi a unei competitivităţi sporite
depind încă, în mare măsură, la nivel naţional, de calitatea şi de stabilitatea
mediului juridic şi de crearea unui cadru instituţional adecvat, iar pe plan local şi
regional de capacitatea de mobilizare a tuturor actorilor implicaţi în susţinerea şi
implementarea unor proiecte de dezvoltare cu impact regional.
Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2007–
2013, au fost identificate următoarele axe strategice:
o Infrastructura de transport şi energie: rezolvarea problemelor
structurale

cauzate

de

inexistenţa

unei

infrastructuri

regionale

corespunzătoare;
o Competitivitatea economică: creşterea gradului de competitivitate a
întreprinderilor şi dezvoltarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare;
o Turismul: dezvoltarea potenţialului turistic prin valorificarea superioară a
tipurilor de turism existente la nivelul Regiunii Vest;
o Cooperarea teritorială: încurajarea cooperării teritoriale intra şi
interregională;
o Dezvoltare rurală: diversificarea activităţilor economice şi îmbunătăţirea
calităţii vieţii în mediul rural;
o Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale: încurajarea
accesului la educaţie, sprijinirea formării şi ocupării resurselor umane,
susţinerea categoriilor sociale în dificultate;
o Mediul înconjurător: iniţierea procesului de aliniere la standardele
europene în domeniul calităţii factorilor de mediu;
o Dezvoltare urbană: diminuarea disparităţilor existente între oraşele din
Regiunea Vest şi relansarea socio-economică a centrelor urbane în declin.
În concluzie, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest, rezultată în urma consultărilor
din cadrul grupurilor parteneriale de lucru urmăreşte următoarele obiective strategice:
Obiectiv general
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Dezvoltarea armonioasă a Regiunii Vest, astfel încât aceasta să devină o regiune
competitivă în cadrul Uniunii Europene, cu o economie dinamică şi diversificată, cu
resurse umane superior calificate, iar PIB-ul regional/ locuitor să ajungă până în
anul 2013 la 45% din PIB-ul mediu pe locuitor al Uniunii Europene (UE 27).
Obiective specifice
• Creşterea gradului de atractivitate a Regiunii Vest prin dezvoltarea infrastructurii
şi consolidarea relaţiilor de cooperare teritorială;
• Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din regiune prin inovare,
atragerea de investiţii strategice şi dezvoltarea mediului de afaceri, în condiţiile
respectării normelor europene privind calitatea factorilor de mediu;
• Creşterea gradului de ocupare în regiune, asigurarea de oportunităţi egale pentru
toate categoriile sociale şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei;
• Diminuarea disparităţilor intraregionale prin dezvoltarea urbană policentrică şi
sprijinirea zonelor rurale;
• Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii factorilor de mediu în vederea asigurării
dezvoltării durabile şi promovării turismului la nivel regional.
Aceste obiective vor fi realizate într-un orizont de timp de 10 - 12 ani prin implementarea
de proiecte de dezvoltare, continuând ciclul de programare 2004 - 2006.
Pentru atingerea acestor obiective, considerăm esenţiale susţinerea colectivă a
strategiei, coeziunea partenerilor şi efortul concertat în urmărirea scopurilor comune,
demersuri care vor constitui expresia unei adevărate conştiinţe regionale.

Strategia de dezvoltare a Judetului Arad 2007 – 20013
„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”

26

„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

Documentul strategic al judeţului cuprinde 3 obiective specifice, după cum urmează:
1. Stimularea sectoarelor cu potenţial de creştere şi valoare adăugată ridicată
2. Valorificarea superioară a resurselor umane şi asigurarea unui nivel de ocupare adecvat
3. Promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate şi atenuarea disparităţilor teritoriale.

Acestor obiective au fost ataşate un număr de 5 PRIORITĂŢI, bazate pe sinteza factorilor socioeconomici, dar şi pe recunoaşterea faptului că, raportat la amploarea nevoilor şi a oportunităţilor,
resursele financiare sunt limitate şi deci se impune un grad ridicat de concentrare a acestora.

Stimularea sectoarelor cu potenţial de creştere şi valoare adăugată ridicată - este prevăzut să se
realizeze preponderent prin implementarea a două priorităţi:

•

Prioritatea 1: Creşterea competitivităţii sectorului productiv şi a atractivităţii acestuia
pentru investitorii străini, se axează pe stimularea dezvoltării unor sectoare cheie. Sunt
incluse aici acţiuni menite să creeze un mediu propice pentru investiţii din partea marilor
companii, precum şi acţiuni de sprijinire a dezvoltării IMM-urilor în aceste sectoare.

•

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, energetice şi
asigurarea protecţiei mediului

Valorificarea superioară a resurselor umane şi asigurarea unui nivel de ocupare adecvat este
obiectivul specific care se realizează prin prioritatea 3.
•

Prioritatea 3: Creşterea gradului de ocupare, dezvoltarea resurselor umane şi
combaterea excluderii sociale.

Promovarea unei dezvoltări regionale echilibrate şi atenuarea disparităţilor teritoriale – prevede
implementarea a două priorităţi:
•

Prioritatea 4: Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură.
Această Prioritate va urmări şi scăderea dependenţei ridicate a zonelor rurale de
agricultură, prin sprijinirea diversificării activităţilor economice în aceste zone
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Prioritatea 5: Participarea echilibrată a tuturor localităţilor la procesul de dezvoltare socioeconomică va sprijini o gamă largă de iniţiative regionale sau locale, pentru a căror
implementare autorităţile locale vor deţine principala responsabilitate. La acestea, se vor
adăuga acţiuni specifice în domeniul dezvoltării afacerilor şi promovării turismului, unde
este necesară completarea acţiunilor de anvergură naţională cu acţiuni care vizează în
mod special soluţionarea nevoilor locale.

PREZENTARE METODOLOGICĂ A STRATEGIEI COMUNEI PILU:

„Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Pilu” are rolul de a orienta
dezvoltarea localităţii în perioada 2007-2013 şi de a fundamenta accesul acesteia
la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene. De asemenea
priorităţile prevăzute în cadrul Strategiei sunt compatibile şi relevante pentru
domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR), precum şi a Programelor Operaţionale Sectoriale.
Cadrul strategic a fost conceput pe 5 niveluri principale, puternic legate cu etapele
viitoare de implementare (acestea sunt în principal condiţionate de factorul timp şi
profunzimea/complexitatea schimbării avute în vedere). Cele 5 niveluri strategice
sunt:


VIZIUNEA;



OBIECTIVUL GENERAL;



OBIECTIVELE STRATEGICE;



AXE PRIORITARE (PRIORITĂŢI);



MĂSURI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE.

În figura de mai jos este reprezentată strategia la primele 4 niveluri.
STRUCTURA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A
COMUNEI PILU,
„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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JUDEŢUL ARAD, 2008 - 2013
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VIZIUNE: „Pilu – O comuna a generatiilor viitoare! ”

OBIECTIV GENERAL:
„Creşterea

calităţii

vieţii

pentru

toţi

locuitorii

în

conformitate

cu

standardele europene”

OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIV 1

OBIECTIV 2

OBIECTIV 3

Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi

Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor

Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând

creşterea competivităţii economice

sociale

standardele de mediu

PRIORITĂŢI - AXE PRIORITARE

P.1.1.

P.1.2.

P.1.3.

P2.1.

P.2.2.

P.2.3.

P.3.1.

P.3.2.

P.3.3.

P.3.4.

P.3.5.

Stimularea
investiţiilor
durabile în
comuna Pilu:

Dezvoltarea
şi creşterea
calităţii
activităţilor
în domeniul
agricol:

Susţinerea şi
dezvoltarea
turismului:

Sprijinirea
sistemului
educaţional
şi
de
formare
profesională:

Creşterea
gradului
de
ocupare a
populaţiei
din Pilu:

Dezvoltarea
sistemului
de
servicii
sociale:

Modernizarea
şi
extinderea
infrastructurii
de transport;

Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii
utilitare

Amenajarea
teritoriului şi
creşterea
accesului la
utilităţi:

Dezvoltarea
infrastructurii
de
gestionare a
apelor şi a
deşeurilor.

Conservarea
naturii
şi
protecţia
mediului.
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Obiectivul general al strategiei este – „creşterea calităţii vieţii pentru toţi
locuitorii în conformitate cu standardele europene”.
Obiectivul general al strategiei se bazează pe trei obiective specifice, care
se prezintă astfel:


Obiectivul 1: „Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi

creşterea competitivităţii economice”;


Obiectivul 2: „Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor

sociale”;


Obiectivul 3: „Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând

standardele de mediu”.
La nivelul Comunei Pilu au fost stabilite un număr de 11 priorităţi, acestea
reflectând nevoia comunităţii locale de a avea un cadru de referinţă clar
prezentat, rezultat al unei analize complexe. Astfel, obiectivului 1 îi
corespund 3 priorităţi (P.1.1. – P.1.3), obiectivului strategic 2 îi corespund 3
priorităţi (P.2.1. – P.2.3) iar obiectivului strategic 3 îi corespund 5 priorităţi
(P.3.1. – P.3.5). Acestea se prezintă astfel:


P.1.1. „Stimularea investiţiilor durabile în comuna Pilu”;



P.1.2. „Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în

domeniul agricol”;


P.1.3. „Susţinerea şi dezvoltarea turismului”;



P2.1. „Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a furnizorilor de

formare profesională”;


P.2.2. „Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Pilu”;



P.2.3. „Dezvoltarea sistemului de servicii sociale”;
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P.3.1.

„Modernizarea

a Comunei Pilu” (2008-2013)

şi

extinderea

infrastructurii

de

transport”;


P.3.2. „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice”;



P.3.3. „Creşterea accesului la utilităţi”;



P.3.4. „Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a

deşeurilor”;


P.3.5. „Conservarea naturii şi protecţia mediului”.

Fiecărei priorităţi identificate i-au fost ataşate mai multe măsuri prin
intermediul cărora să se realizeze priorităţile stabilite. Mai jos, prezentăm
principalele elemente ale strategiei:

OBIECTIV STRATEGIC 1: „Stimularea sectoarelor cu potenţial de
dezvoltare şi creşterea competitivităţii economice”

P.1.1. Stimularea investiţiilor durabile în comuna Pilu:


Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi

activităţilor productive;


Atragerea de noi investitori în comuna Pilu (elaborarea de

politici pentru atragerea de investitori, realizarea unor materiale şi acţiuni
de promovare destinate atragerii de investitori, participarea la târguri şi
misiuni de afaceri, extinderea bazei de informaţii pe internet pentru
promovarea investiţiilor, etc);


Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare

investiţiilor;
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Crearea

şi

dezvoltarea

a Comunei Pilu” (2008-2013)

unei

infrastructuri

de

afaceri

performante;


Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii;



Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei

competitivităţi crescute;


Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor.

P.1.2. Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul
agricol:


Modernizarea tehnologiei folosite în domeniu agricol şi

zootehnic;


Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de

asistenţă pentru aceştia;


Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculturi

alternative;


Dezvoltarea unor structuri pentru susţinerea activităţilor

agricole şi profesionalizarea modului de comercializare a produselor
(exemplu: Bursa de mărfuri agricole);


Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a produselor agro-

zootehnice;


Creşterea capacităţii producătorilor locali de a accesa

programe europene.

P.1.3. Susţinerea şi dezvoltarea turismului:


Crearea şi amenajarea obiectivelor turistice;



Diversificarea şi modernizarea posibilităţilor de cazare în

vederea dezvoltării turismului de afaceri;
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Păstrarea şi valorificarea potenţialului natural şi cultural;



Realizarea unor materiale de informare şi promovarea

alternativă a ofertelor turistice din diferite surse de comunicare;


Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice;



Instensificarea activităţilor culturale şi dezvoltarea continuă a

realaţiilor transfrontaliere;


Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri

locale.

OBIECTIV STRATEGIC 2 „Dezvoltarea resurselor umane şi a
serviciilor sociale”

P2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale
continue:


Reabilitarea infrastructurii educaţionale;



Realizarea unui complex şcolar;



Promovarea învăţării pe parcursul vieţii;



Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile

dezavantajate (romi, persoane cu handicap);


Prevenirea abandonului şcolar;



Dezvoltarea programelor de alfabetizare şi a programelor gen

„a doua şansă” pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu;


Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie

şi în învatamântul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
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şi

a Comunei Pilu” (2008-2013)

certificarea

învăţării

non-formale

şi

informale prin realizarea de parteneriate cu instituţii competente;


Creşterea calităţii actului de predare.

P.2.2. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Pilu:


Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Pilu şi din

localităţile învecinate


Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orintare profesională şi

informare privind cariera;


Facilitarea accesului la cursuri de formare şi perfecţionare

continuă;


Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru.

P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor
furnizate de administraţia publică:


Reabilitarea infrastructurii sociale;



Combaterea excluziunii sociale;



Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice şi creşterea

calităţii actului de guvernanţă.
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OBIECTIV STRATEGIC 3: „Dezvoltarea infrastructurii de bază
respectând standardele de mediu”:

P.3.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport;


Creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă



Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea

autorităţilor locale;


Asigurarea siguranţei traficului rutier;



Fluidizarea circulaţiei prin alegerea celei mai potrivite soluţii

(realizarea şoselei de centură sau creşterea numărului de benzi pentru
circulaţie);


Construirea şi modernizarea infrastructurii rutiere de acces

către zona industrială a Comunei;

P.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice


Racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică;



Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a

energiei electrice;


Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu

eficienţă energetică ridicată;


Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică.

P.3.3. Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi:


Dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie termică;
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Îmbunătăţirea randamentului energiei termice;



Creşterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi

internet pentru un număr cât mai mare de locuitori.

P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a
deşeurilor:


Realizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a

tuturor gospodăriilor;


Realizarea şi moderizarea sistemelor de epurare a apelor

uzate menajere şi industriale;


Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare;



Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale;



Administrarea apelor pluviale şi freatice.

P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului:


Definirea şi gestionarea zonelor de protecţie a mediului;



Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei

cu privire la problematica mediului;


Protejarea parcurilor şi a zonelor verzi;



Dezvoltarea şi modernizarea unor noi zone verzi în cadrul

Comunei.
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DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI PILU

Viziunea Comunei Pilu este concepută într-o manieră sintetică, care pune în
centrul preocupării sale dezvoltarea echitabilă, pentru toţi cetăţenii
Comunei, dezvoltare care să fie în acord cu caracteristicile tradiţionale ale
comunităţii şi care să se bazeze pe experienţa acumulată în timp de locuitori
(se vrea o reflectare în viaţă şi în politica publică a imperativului de a învăţa
din lecţiile trecutului şi a istoriei, pentru a nu-i repeta greşelile).

Obiectivul

Strategic

1

–

„STIMULAREA

SECTOARELOR

CU

POTENŢIAL DE DEZVOLTARE ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE”:
În urma analizei SWOT realizate la nivelul Comunei Pilu a reieşit ca fiind
extrem de importantă susţinerea sectoarelor care prezintă potenţial de
dezvoltare, în acest sens fiind reţinute dezvoltarea serviciilor, dezvoltarea
sectorului productiv, agricol şi a turismului. Din cele prezentate rezultă că
am avut în vedere valorificarea punctelor tari (ne referim aici la tradiţia din
zonă în ceea ce priveşte sectorul productiv şi agricol) dar şi o evaluare
corectă a oportunităţilor viitoare pentru această zonă (în special în domeniul
serviciilor

şi

al

turismului).

Pentru

contracararea

punctelor

slabe

(reprezentate de pierderea în ultima perioadă a unui număr important de
locuri de muncă) se preconizează crearea unui mediu propice pentru
atragerea de noi investitori precum şi pentru susţinerea iniţiativelor micilor
întreprinzători. Acest obiectiv este structurat în 3 priorităţi principale:


stimularea investiţiilor durabile în comuna Pilu;



dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol;
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susţinerea şi dezvoltarea turismului.

Pentru fiecare prioritate (axă prioritară) sunt prevăzute mai multe măsuri,
care vor permite pe viitor identificarea şi dezvoltarea de proiecte în vederea
soluţionării problemelor cu care se confruntă în acest moment comuna Pilu.

PRIORITATEA.1.1. Stimularea investiţiilor durabile în comuna Pilu:

Prioritatea 1 din cadrul primei axe strategice cuprinde un număr de 7
măsuri principale de acţiune, după cum urmează: crearea de noi locuri
de muncă în domeniul serviciilor şi activităţilor productive (I); atragerea de
noi investitori în comuna Pilu (II), simplificarea procedurilor pentru
obţinerea avizelor necesare investiţiilor (III), crearea şi dezvoltarea unei
infrastructuri de afaceri performante (IV); susţinerea întreprinzătorilor mici
şi mijlocii (V), dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei
competivităţi crescute (VI); dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a
investitorilor (VII).

a) Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi al
activităţilor productive – această prioritate are în vedere creşterea
nivelului de ocupare a polulaţiei din Pilu şi valorificarea resurselor umane
existente la nivelul Comunei. După cum rezultă din analiza socioeconomică

, la nivelul Comunei Pilu există mai multe sectoare cu un

potenţial de dezvoltare deosebit de ridicat (domeniul productiv, domeniul
agricol şi zootehnic, domeniul serviciilor). Astfel, prin dezvoltarea unor
investiţii inteligente se poate asigura crearea mai multor locuri de muncă în
„Pilu - O comun
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domenii în care există deja o forţă de muncă pregătită/calificată. Pentru
comunitatea din Pilu este important să se reactiveze o serie de resurse
(umane şi fizice), o astfel de politică asigurând o anumită continuitate
procesului de dezvoltare.

Pe termen mediu şi lung, se va avea în vedere şi dezvoltarea unor ramuri
cu valoare adăugată ridicată, pentru a se evita o serie de consecinţe
determinate de dezvoltarea industriei de lohn, unde investitorii au urmărit
realizarea unei investiţii minime şi valorificarea forţei de muncă ieftine.

Principalele măsuri avute în vedere pentru dezvoltarea unei politici
durabile de ocupare se referă la:


asigurarea de oportunităţi egale de angajare pentru toţi locuitorii din

Pilu;


valorificarea permanentă a resurselor umane prin dezvoltarea unor

programe de formare profesională, atât pentru persoanele care nu au un
loc de muncă cât şi pentru cei angajaţi;


asigurarea accesului la informaţii cu privire la locurile de muncă

disponibile la nivel local, judeţean şi internaţional;


dezvoltarea capacităţii la nivel local de monitorizare a pieţei muncii,

a modificărilor înregistrate pe piaţa muncii precum şi a persoanelor care nu
au un loc de muncă (se constată în continuare diferenţe semnificative între
numărul de şomeri înregistraţi şi numărul de persoane care nu au un loc
de muncă, o parte dintre acestea fiind implicate în economia informală).


dezvoltarea unor proiecte pentru creşterea corespondenţei între

cererea şi oferta de muncă.
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Politica de ocupare dezvoltată la nivelul Comunei va respecta principiile de
dezvoltare durabilă stabilite în „Strategia de la Lisabona” din anul 2000
precum şi în „Strategia Europeană de Ocupare”.

b) Atragerea de noi investitori în comuna Pilu – acest tip de măsură
este deosebit de importantă pentru a se asigura noi locuri de muncă în
zonă dar şi pentru creşterea competitivităţii, deoarece investitorii de regulă
aduc tehnologii competititive şi au deja piaţă de desfacere pentru
produsele lor. Politica de atragerea a noilor investitori se va face pe baza
unor principii de analiză sustenabilă, luându-se în vedere impactul viitor al
investiţiei şi din punct de vedere social şi al respectării normelor de mediu.
În vederea atragerii unor investitori semnificativi pentru comuna Pilu sunt
prevăzute mai multe tipuri de activităţi, care sunt subordonate unui număr
de 3 obiective deosebit de importante pentru această prioritate:


dezvoltarea unei politici sustenabile de atragere a investitorilor

şi elaborarea unor mecanisme eficiente şi transparente de implicare a
comunităţii de afaceri în stabilirea acestei politici;


dezvoltarea unor activităţi de promovare a potenţialului socio-

economic;


dezvoltarea unui climat propice pentru investitorii locali şi

străini.
Principalele tipuri de activităţi şi măsuri care sunt prevăzute în acest sens
sunt:


elaborarea unei politici locale pentru atragerea de investitori;



stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de

investiţii din sectorul public şi privat care vor fi promovate către investitori;
„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”

41

„Strategie de Dezvoltare Durabil



a Comunei Pilu” (2008-2013)

asigurarea participării efective a reprezentanţilor sectorului privat la

stabilirea obiectivelor din domeniul atragerii investiţiilor străine şi la decizii
administrative care influenţează dezvoltarea economică locală;


realizarea unor materiale de informare şi acţiuni de promovare

destinate atragerii de investitori;


participarea la târguri şi misiuni de afaceri în vederea promovării

potenţialului socio-economic al localităţii;


extinderea bazei de informaţii pe internet pentru promovarea

investiţiilor;


asigurarea unui tratament egal între investitorii străini şi români în

condiţiile creării unui mediul favorabil investiţiilor.

Motorul procesului de relansare economică şi socială îl reprezintă decizia
de investiţie. Această decizie trebuie să se bazeze pe determinări
cantitative şi calitative riguroase, care să asigure orientarea efortului,
investind spre cele mai bune variante de proiect. De aceea, eficienţa
economică - ca obiectiv prioritar în adoptarea deciziei de investiţii - şi
indicatorii eficienţei economice a investiţiilor ocupă un loc central în
conceperea şi implementarea prezentei strategii.

c) Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare
investiţiilor – acest aspect este deosebit de important pentru dezvoltarea
spiritului antreprenorial local, dar şi pentru atragerea unor investitori străini.
Conform planificărilor prezente, se prevede realizarea unor ghişeuri unice
pentru obţinerea diverselor tipuri de autorizaţii şi avize, fapt ce va contribui
la facilitarea actului investiţional.
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d) Crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante –
pentru susţinerea mediului economic local se prevede dezvotarea unor
servicii de consultanţă şi asistenţă în domenii strategice, precum: politica
de management, politica de resurse umane, marketing. Aceste servicii au
ca şi obiectiv dezvoltarea unor deprinderi manageriale precum şi
încurajarea spiritului antreprenorial. De asemenea, se prevede facilitarea
accesului la programe de formare şi consultanţă pentru accesarea de
fonduri structurale în vederea realizării unr investiţii viitoare. Infrastructura
de afaceri cuprinde centre de servici pentru IMM-uri, centre de transfer
tehnologic, centre de marketing, incubatoare de afaceri şi alte structuri
care sprijină dezvoltarea activităţii antreprenoriale. Pe termen lung ele duc
la creşterea numerică şi calitativă a întreprinderilor mici şi mijlocii.
e) Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii – susţinerea acestui
segment este deosebit de semnificativă, având în vedere că majoritatea
firmelor parte din această categorie, existând şi pe viitor un potenţial
important pentru acest sector. Principalele direcţii de intervenţie se referă
la acordarea de sprijin în perioada de start-up precum şi dezvoltarea de
servicii suport pentru diferitele etape de evoluţie a unei firmei. Acest tip de
servicii sunt deosebit de importante si pentru încurajarea antreprenoriatului
local (conform statisticilor înregistrate, numărul antreprenorilor, raportat la
totalul populaţiei, precum şi numărul IMM-urilor nou înfiinţate este
semnificativ mai scăzut în România decât în alte ţări cu economie de
tranziţie).
Principalele direcţii de acţiune care sunt avute în vedere se referă la:


dezvoltarea aptitudinilor manageriale a conducătorilor pentru a le

creşte capacitatea decizională şi de adaptare la cerinţele noi de pe piaţa
europeană;
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dezvoltarea relaţiilor internaţionale are în vedere facilitarea

accesului la pieţe externe şi cooperare cu firme din străinătate;


facilitarea accesului la programe de microcredit şi la granturi

europene – acest aspect se are în vedere prin dezvoltarea unor servicii de
informare cu privire la oportunităţile existente precum şi organizarea unor
programe de instruire în vederea obţinerii unor competenţe necesare în
acest sens.
f) Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei şi a unei
competivităţi crescute – această măsură este deosebit de importantă
pentru politica investiţională locală, referindu-se în principal la :


transfer tehnologic, cercetare, dezvoltarea inovării tehnologice

– prin intensificarea legăturilor dintre mediul economic şi institutele de
cercetare.;


informatizarea activităţii.

g) Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor –
administraţia locală îşi asumă responsabilitatea dezvoltării unei politici de
taxe şi impozite care să încurajeze investiţia, analizând în permanenţă
setul de beneficii şi facilităţi care pot fi acordate investitorilor, în funcţie de
natura şi valoarea investiţiei avute în vedere.

P.1.2. Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul
agricol:
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a)Modernizarea tehnologiei folosite în domeniul agricol şi zootehnic –
agricultura reprezintă una dintre principalele activităţi înregistrate la nivelul
Comunei Pilu, acesta având o importantă tradiţie în agricultură şi
zootehnie. În pofida potenţialului deosebit din zonă, a pământului fertil şi a
condiţiilor climaterice favorabile, activitatea agricolă se confruntă cu o serie
de pericole, determinate de dificultăţi în a face faţă produselor din import
(adesea acestea au un preţ mai competitiv). La acestea se adaugă faptul
că în ultimii ani, productivitatea în agricultură a scăzut foarte mult datorită
divizării pământului, ceea ce a avut drept rezultat exploataţii mici,
mecanizare limitată, neutilizarea celor mai bune tehnici agricole, probleme
în menţinerea în stare bună a infrastructurii agricole (irigaţii etc.). În plus,
restructurarea industrială a determinat reîntoarcerea în agricultură a forţei
de muncă semi-calificate, fapt care a avut ca rezultat extinderea agriculturii
de semi-subzistenţă.

De asemenea, producătorii agricoli se confruntă cu o serie de dificultăţi în
ceea ce priveşte modul de exploatare a pământului (şi utilajele folosite),
insuficiente asociaţii agricole care să dezvolte o agricultură intensivă.
Creşterea valorii adăugate a producţiei agricole ar trebui să aibă ca
rezultat o creştere a valorii adăugate pentru produsele primare, completată
de o creştere a productivităţii muncii şi a exporturilor agricole, piscicole şi
silvicole. Creşterea competitivităţii are în vedere sprijinirea investiţiilor în
domeniul dotării cu maşini şi utilaje, introducerea de soiuri cu productivitate
mai ridicată, refacerea sistemelor de irigaţii, creşterea dimensiunilor
exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii şi alte măsuri specifice care
să ducă la creşterea randamentului foslosirii terenurilor agricole de bună
calitatea din judeţ.
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În sectorul zootehnic s-a înregistrat de asemenea un declin continuu,
majoritatea complexelor fiind dezafectate după Revouţie sau destinate
unor activităţi industriale. Creşterea competitivităţii în sectorul zootehnic
urmăreşte

alinierea

domeniului

la

standardele

Uniunii

Europene,

ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de
tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor şi stimularea
competitivităţii pe piaţa locală şi pe pieţe externe. În acest sens, se va
sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de producători
precum şi dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice.

O posibilitate pentru realizarea acestor obiective este şi atragerea de noi
investitori străini, care au capacitatea financiară pentru realizarea unei
îmbunătăţiri a tehnologiei (se recomandă în acest sens intensificarea
măsurilor de informare şi promovare cu privire la potenţialul agricol al
zonei)

b) Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de asistenţă
pentru aceştia – alături de dezvoltarea marilor exploataţii agricole, mereu
vor exista o serie de mici producători care preferă cultivarea pe suprafeţe
mai mici. Susţinerea acestei categorii este deosebit de importantă, adesea
multe dintre aceste persoane neavând alte surse de venit. Importante
forme de sprijin se referă la oferirea de informaţii cu privire la posibilităţi de
finanţare/subvenţii, sprijin pentru vinderea produselor, suport pentru
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iniţierea unei agriculturi ecologice, care se poate dovedi rentabilă chiar şi
pentru micii producători agrcoli.

c) Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculturi
alternative;
Îmbunătăţirea preconizată a productivităţii sectorului va determina
reducerea numărului de locuri de muncă în agricultură. Deşi aceasta va fi
parţial compensată de logistică, servicii, etc. de susţinere a dezvoltării
agricole, este necesară diversificarea economiei şi agriculturii practicate
pentru a păstra condiţii bune de viaţă şi pentru a evita migrarea masivă a
populaţiei. În acest sens, se prevede dezvoltarea unei agriculturi
alternative, ecologice, prin folosirea diverselor resurse locale (o posibilă
direcţie care poate fi avută în vedere se referă la dezvoltarea de sere şi
solare care să folosească

energie verde alternativă). Caracteristicile

solului, permit totodată şi diversificarea culturilor şi promovarea unor culturi
noi pentru Pilu (care sunt căutate pe piaţa internă şi internaţională). Acest
model nou de practicare a agriculturii va face necesară şi organizarea unor
programe de reorintare profesională, precum şi facilitarea accesului la
informaţii din domeniu.

d) Dezvoltarea unor structuri pentru susţinerea activităţilor agricole şi
profesionalizarea modului de comercializare a produselor (exemplu:
Bursa de mărfuri agricole);
Metodele şi tehnicile moderne de intrare şi consolidare pe piaţă a
produselor, precum şi practicarea unui comerţ civilizat sunt cerinţe
necesare pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. Creşterea
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competitivităţii produselor trebuie să asigure un produs de calitate care va
trebui să ajungă la consumatorii finali în condiţii optime. Se urmăreşte
stimularea folosirii tehnicilor de marketing pentru intrarea pe noi pieţe,
pentru creşterea cotei de piaţă şi pentru promovarea produselor pe piaţa
internă şi externă.

Caracterul prepondrent agricol al localităţii şi importantele suprafeţe
cultivate fac oportună existenţa în comuna a unei Burse Agricole de
Mărfuri.

Un

posibil

model

de

dezvoltare

presupune

asocierea

producătorilor pe diverse tipuri de culturi (exemplu: asociaţia producătorilor
de grâu, asociaţia producătorilor de porumb etc.), care se asociază sub o
singură personalitate juridică, care să le asigure reprezentare legală.
Beneficiind de personal specializat (contabil, jurist, etc), aceştia vor trebui
să se ocupe de identificarea pieţelor de desfacere (cumpărători) precum şi
de stabilirea celui mai bun preţ. O astfel de formă de asociere, asigură
membrilor o forţă mai mare de negociere dar şi o profesionalizarea a
actului de vânzare. Un astfel de demers este avantajat în prezent de
existenţa în cadrul Comunei a Bazei de Recepţie, care în viitor poate avea
o astfel de dezvoltare.

În ceea ce priveşte distribuţia şi comercializarea produselor agricole, pot fi
folosite şi mijloace informatice datorită costurilor reduse. Astfel accesul la
pieţele virtuale de gros permite fără consum de timp sau finanţe activarea
de rute comerciale după modelul practicat deja în ţările europene.
Dezvoltarea acestui tip de comerţ va necesita schimbare de atitudine de
aceea se impune ca administraţia pubică locală să ofere un bun exemplu
în această direcţie dezvoltând modalitatea de lucru prin reţeaua internet.
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prelucrare

a

produselor

agro-

zootehnice: în prezent o cotă foarte mică de produse agricole este folosită
ca materie primă pentru prelucrare. Această problemă este determinată de
problema calităţii şi de logistica insuficientă (pieţe en-gross, depozite
pentru refrigerare, drumuri etc.) care afectează piaţa. Industria alimentară
şi ramurile care prelucrează diferite produse agricole au nevoie de investiţii
în asigurarea calităţii şi în tehnologii de prelucrarea care permit obţinerea
de produse care pot intra în competiţie cu produsele alimentare importate
în cantităţi din ce în ce mai mari.

f) Creşterea capacităţii producătorilor locali de a accesa programe
europene – una dintre alternativele care fac posibilă realizarea unor
investiţii în domeniul agricol se referă la accesarea fondurilor europene. În
acest sens, sunt necesare programe de informare a producătorilor cu
privire la programele existente, precum şi dezvoltarea unor cursuri de
instruire pentru scrierea şi implementarea unor proiecte cu sprijn
european. O alternativă este şi facilitarea colaborării cu firme de
consultanţă, care pot oferi sprijin producătorilor agricoli în scrierea şi
implementarea proiectelor. Această măsură este deosebit de importantă
dacă avem în vedere faptul că Politica Agricolă Comună (PAC) este
politica UE cea mai integrată şi care primeşte o cotă importantă din
fondurile comunităţii europene.

P.1.3. Susţinerea şi dezvoltarea turismului:
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Componentă fundamentală a dezvoltării economice, turismul este parte
din priorităţile prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integratea
turismului în conceptul de marketing teritorial ţine de oportunitatea pe care
turismul o oferă ca posibilităţi de promovare a zonei. Turismul este una
dintre politicile transversale ale Uniunii Europene fundamental juridic prin
articolul 3, litera “u” din Tratatul de la Masstricht, în care se autorizează
comunitatea să adopte măsuri de dezvoltare în acest sector. Turismului îi
sunt adresate dispoziţiile de liberă circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, a
serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii. Datorită amplasării Pilu prezintă
un potenţial semnificativ de dezvoltare a turismului.
Dintre principalele măsuri avute în vedere în acest domeniu, amintim:


Crearea şi amenajarea obiectivelor turistice;



Diversificarea şi modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea

dezvoltării turismului de afaceri;


Păstrarea şi valorificarea potenţialului natural şi cultural;



Realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a

ofertelor turistice din diferite surse de comunicare;


Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice existente în

comuna;


Instensificarea activităţilor culturale şi dezvoltarea continuă a

relaţiilor transfrontaliere;


Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri

locale.

Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de
preocupări în sectorul dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de
resurse în vederea producerii de bunuri şi servicii precum şi comercializării
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acestora. Administraţia publică îşi propune ca direcţii de acţiune în acest
sector să identifice şi să consolideze o “marcă locală” care să poată
reprezenta pentru turistul care vizitează localitatea sau pentru investitorul
interesat de potenţialul local un adevarat punct de reper al Comunei
comparativ cu celelalte localităţi. Construirea acestei mărci locale va porni
de la resursele de care dispunem în prezent şi va culmina cu promovarea
la nivel internaţional a comunei noastre prin parteneriate şi contacte peste
hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de
“Înfrăţire” cu alte localităţi din UE şi prin acţiuni specifice.

Una dintre posibilităţi este dezvoltarea unui brand local cu privire la diferite
feluri de mâncare tradiţională din zonă, deosebit de apreciate şi cunoscute
atât la nivel local cât şi internaţional.

Promovarea ofertei turistice va urmări folosirea alternativă a unor canale
de comunicare, prin adresarea mai multor tipuri de public ţintă. Această
activitate cuprinde următoarele demersuri:


definirea unei mărci locale şi crearea de activităţi pentru susţinerea

acestuia;


elaborarea de materiale de promovare, unitare şi de calitate

(tematice sau diversificate, multilingvistice): postere, broşuri, materiale
informative, cataloage cu produse şi servicii, hărţi, calendare ale
evenimentelor, etc;


diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare

turistică locale şi naţionale, prin birourile de turism din străinătate şi în
localităţile din străinătate;


promovare on-line şi crearea de legături între site-urile internet
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existente;


dezvoltarea de campanii tematice de comunicare;



participare la târguri de turism naţionale şi internaţionale;



susţinerea de activităţi de promovare în mass-media;



acţiuni de lobby către instituţii publice, finanţatori (publici şi privaţi),

etc;


integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale

de promovare;


încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a

turismului (evenimente, concursuri, conferinţe, spectacole, etc).

Obiectivul Strategic 2 „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI A
SERVICIILOR SOCIALE ”

Prin intermediul acestui obiectiv strategic se urmăreşte investiţia în
resursele umane, în vederea creşterii gradului de ocupare şi a combaterii
excluziunii sociale. Acţiunile din cadrul acetui obiectiv strategic vor acţiona
în sinergie cu acţiunile prevăzute în cadrul altor priorităţi, în scopul atingerii
obiectivului general. Principalele aspecte avute în vedere se referă la
susţinerea sistemului de educaţie primară şi de formare profesională,
combaterea consecinţelor restructurării economice asupra pieţei muncii,
combaterea fenomenului de abandon şcolar timpuriu şi de participare
scăzută la educaţie, combaterea excluderii de pe piaţa muncii a populaţiei
de rromi, precum şi a altor grupuri vulnerabile, susţinerea incluziunii
sociale şi dezvoltarea societăţii informaţionale.
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În cadrul acestui obiectiv strategic sunt prevăzute trei priorităţi, după cum
urmează:


Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale

continue;


Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Pilu:



Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor

furnizate de administraţia publică.

P2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale
continue: în vederea asigurării unei calităţi crescute învăţământului sunt
necesare o serie de investiţii în infrastructura fizică (adesea este depăşită
moral) dar şi în formarea continuă a cadrelor didactice. Măsurile care sunt
prevăzute pentru această prioritate se referă deopatrivă la asigurarea
spaţiului fizic şi a dotărilor necesare (inclusiv acces crescut la internet şi la
folosirea calculatoarelor pentru elevi) dar şi la creşterea calităţii procesului
de învăţământ şi asigurarea accesului egal la actul educaţional.
Principalele măsuri prevăzute se referă la:


Reabilitarea infrastructurii educaţionale



Realizarea unui complex şcolar;



Promovarea învăţării pe parcursul vieţii;



Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile

dezavantajate;


Prevenirea abandonului şcolar;



Dezvoltarea programelor de alfabetizare şi a programelor gen

„a doua şansă” pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu;
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Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie

şi în învatamântul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale
speciale;


Recunoaşterea şi certificarea învăţării non-formale şi informale

prin realizarea de parteneriate cu instituţii competente;


Creşterea calităţii actului de predare.

Se prevede în continuare intensificarea legăturilor care există deja între
şcoală şi diverse instituţii locale în vederea dezvoltării unor programe
adaptate nevoilor societăţii contemporane, dar şi pentru dezvoltarea unei
oferte educativ-culturale atractive. Conform strategiei prezente, şcoala va fi
un partener important al administraţiei publice locale în procesul de
dezvoltare durabilă, fiind necesare pe viitor şi intensificarea legăturilor
dintre instituţiile educative şi mediul economic, în vederea unei corelări
optime între oferta şi cerinţele de pe piaţa muncii.

P.2.2. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Pilu: în condiţiile
producerii unor modificări pe piaţa muncii din Pilu sunt deosebit de
necesare dezvoltarea unor măsuri active pentru creşterea gradului de
ocupare. Aceste măsuri contribuie la scăderea ratei şomajului, conducând
la creşterea gradului de integrare pe piaţa muncii în special prin angajarea
tinerilor şi a şomerilor de lungă durată. În acest context, se prevede
creşterea accentului pus asupra programelor de formare profesională,
urmărindu-se totodată realizarea unui echilibru mai bun între ocuparea
subvenţionată şi alte tipuri de măsuri. Măsurile active pentru persoanele
afectate de şomajul structural vor include dezvoltarea de programe de
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consiliere privind cariera, de formare profesională prin calificare şi
recalificare, practică în muncă, posibil în colaborare cu investitorii.

Principalele măsuri avute în vedere în cadrul acestei axe prioritare se
referă la:


Intensificarea măsurilor active de ocupare;



Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Pilu şi din

localităţile învecinate


Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare profesională şi

informare privind cariera;


Facilitarea accesului la cursuri de formare şi perfecţionare

continuă;


Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru.

P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale şi a serviciilor
furnizate de administraţia publică:

Reabilitarea infrastructurii sociale – în vederea asigurării unui standard
ridicat al calităţii vieţii este necesară şi existenţa unei infrastructuri sociale
dezvoltate, în concordanţă cu nevoile actuale ale populaţiei. Dintre cele
mai importante elemente amintim: infrastructura sanitară, infrastructura
serviciilor sociale adresate diverselor categorii de persoane, dar şi
infrastructura culturală şi cea existentă pentru petrecerea timpului liber.
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Acest tip de măsuri vizează necesitatea dezvoltării unei reţele de servicii
sociale acordate grupurilor dezavantajate şi persoanele aflate în nevoie, în
vederea prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială.
Dezvoltarea şi acordarea serviciilor sociale se află în responsabilitatea
autorităţilor locale care pot elabora programe de servicii organizate în
directă relaţie cu nevoile concrete ale populaţiei, cu posibilităţile financiare
şi implicarea comunităţii. Furnizarea serviciilor sociale se poate realiza de
autorităţile locale, cu sprijinul statului şi în parteneriat cu organizaţii
neguvernamentale sau alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Operatorii
publici din domeniul asistenţei sociale vor fi sprijiniţi în dezvoltarea
capacităţii lor de analiză şi soluţionare a problemelor sociale de la nivel
comunitar, identificarea nevoilor şi a potenţialilor beneficiari, organizarea
procesului de acordare a serviciilor sociale, elaborarea de programe în
funcţie de specificul local şi de nevoile concrete ale populaţiei.

Alături de dezvoltarea unei infrastructuri fizice corespunzător dotată, se
impune şi creşterea accesului la informaţii cu privire la serviciile care sunt
oferite în cadrul Comunei (servicii sanitare, servicii sociale, servicii
educaţioanale şi culturale). Se consideră deosebit de importantă pe viitor
intensificarea activităţilor în reţea, prin transferul de competenţe,
cunoştinţe şi servicii între diferiţii membrii ai reţelei.

Nivelul de trai este deopotrivă influenţat de accesul la activităţi sportive, de
recreere şi de timp liber. Dezvoltarea unor astfel de activităţi poate duce şi
la creşterea gradului de ocupare. În acest domeniu se prevede:
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instituirea în timp a unor colaborări cu instituţii de prestigiu în

domeniul sportului pentru a permite acceasarea în parteneriat a proiectelor
de consolidare a unui mod de viaţă sănătos pentru copii şi tineri


orientarea spre sporturile de performanţă a acelor copii şi tineri care

dovesesc talent real;


promovarea unor activităţi sportive, a mersului pe jos şi a mersului

cu bicicleta
Combaterea excluziunii sociale – una dintre caracteristicile specifice ale
comunităţii este componenţa multi-etnică, etniile care se regăsesc în Pilu
dezvoltând de-a lungul timpului relaţii de colaborare. Totuşi o serie de
factori (în special factori de ordin financiar) au determinat creşterea
gradului de sărăcie a populaţiei de etnie rromă, fenomen care are drept
consecinţă şi intensificarea ratei de abandon şcolar a copiilor rromi.
Populaţia rromă din Pilu, la fel ca şi în alte părţi ale României se
caracterizează printr-un nivel scăzut de educaţie (grad rididicat de
analfabetism) şi printr-o formare profesională neadecvată cerinţelor pieţei.
Toate

aceste

aspecte

sunt

premizele

unor viitoare

excluderi

şi

marginalizări sociale, limitând accesul acestora la locuri de muncă şi
drepturi sociale.

Programele dezvoltate în vederea combaterii excluziunii sociale trebuie
concepute

într-o

manieră

personalizată

(în

strânsă

legătură

cu

particularităţile socio-culturale ale grupului ţintă), fiind necesară totodată şi
dezvoltarea unei infrastructuri sociale care să cuprindă o serie de structuri
specializate: acordarea de ajutor în caz de urgenţă, structuri de sprijin
acordat bătrânilor şi persoanelor cu handicap precum şi sprijin special
acordat orfanilor şi copiilor abandonaţi.
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Principalele aspecte avute în vedere se referă la incluziunea socială a
grupurilor marginalizate dar promovarea egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi, avându-se în vedere următoarele obiective:


capacitarea femeilor şi bărbaţilor de a-şi alege şi gandi concepte de

viaţă sau stiluri de viaţă;


deconstruirea

rolurilor

tradiţionale

masculine

şi

feminine

şi

promovarea libertăţii de a concepe şi trăi propria viaţă;


luarea în considerare în configurarea politicilor a inegalităţilor

structurale cu care se confruntă femeile şi bărbaţii;


conştientizarea decidenţilor şi a publicului larg cu privire la

problemele de gen şi relevanţa egalităţii de gen în contextul dezvoltării
regionale;


crearea unor centre de resurse pentru femei;



implicarea şi promovarea femeilor ca lidere de opinie în procesul de

dezvoltare locală şi regională;

Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice şi creşterea calităţii
actului de guvernanţă: în vederea asigurării unui nivel crescut de
performanţă a actului de guvernare sunt prevăzute următoarele tipuri de
acţiuni:


acordarea unei importanţe sporite

mediatizării

activităţilor de

modernizare şi apropiere a administraţiei publice de cetăţean;
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diminuarea birocraţiei;



realizarea transparenţei în activitatea administraţiei publice locale

asigurându-se participarea activă a cetăţeanului în procesul de luare a
deciziilor, în deplină concordanţă cu prevederile Legii 52/2003;


consolidarea

colaborării

cu

sectorul

neguvernamental

şi

cu

societatea civilă, implementarea de parteneriate public-private, încurajând
participarea organizaţiilor din sectorul neguvernamental la procesul de
elaborare a politicilor publice;


actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea în redactarea

fişei postului a funcţionarului public sau salariatului care ocupă postul
respectiv;


aplicarea corectă a procedurilor de evaluare a activităţii personalului

ca premisă de promovare şi de motivare;


adoptarea, modificarea sau completarea organigramei, numărului de

personal şi statutului de funcţii al aparatului propriu în funcţie de
necesităţile impuse de atribuţiile acestuia, corelat cu reglementările legale
în vigoare;


asigurarea unei planificări a resurselor umane în funcţie de

procesele instituţionale ce urmează a se derula;


îmbunătăţirea programelor de gestionare informatizată a evidenţei

personalului;


elaborarea planurilor de formare continuă a funcţionarilor publici şi

salariaţilor în funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale şi
reglementările legale în vigoare (cel puţin 7 zile / an);


iniţierea

tuturor

funcţionarilor

publici

în

domeniul

utilizării

programelor informatice la nivelul standardelor ECDL (European Computer
Driving Licence) în conformitate cu planul de iniţiere elaborat în baza
strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, aprobată
prin H.G. nr.1007/2001;
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şi

managementului

fondurilor

nerambursabile.

Obiectivul Strategic 3 „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ
RESPECTÂND STANDARDELE DE MEDIU”:

Acest obiectiv strategic are în vederea îmbunătăţirea infrastructurii de
transport, energie şi mediu, în vederea rezolvării principalelor probleme în
domeniu şi valorificării oportunităţilor existente. De asemenea, va completa
acţiunile prevăzute de alte priorităţi. În mod concret, această prioritate
vizează: extinderea oportunităţilor de dezvoltare, îmbunătăţirea canalelor
de distribuţie ale întreprinderilor (în special în sectorul agricol),
valorificarea infrastructurii de transport, energie şi mediu pentru atragerea
activităţilor productive, valorificarea oportunităţilor create de investiţiile de
mediu pentru atragerea activităţilor productive, valorificarea oportunităţilor
create de investiţiile de mediu pentru crearea unei pieţe de bunuri şi
servicii ecologice. Un aspect important în cadrul acestui obiectiv strategic
este reprezentat de prioritatea care vizează amenajarea teritoriului. Toate
aceste demersuri vor fi realizate în acord cu particularităţile teritoriale,
respectându-se principii de folosire raţională a spaţiului. In cadrul acestei
priorităţi au fost stabilite 5 priorităţi, după cum urmează:


Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport;



Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice;



Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi;



Dezvoltarea

infrastructurii

de

gestionare

a

apelor

şi

a

deşeurilor;
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Conservarea naturii şi protecţia mediului.

P.3.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport – având
în vedere amplasarea geografică a Comunei, reţeaua de transport rutier
este deosebit de importantă pentru asigurarea unui trafic de calitate şi în
condiţii de siguranţă. Totodată, sprijinul financiar pentru investiţii în
infrastructură şi îmbunătăţirea mediului comunităţii conduc la creşterea
activităţilor economice şi sociale, intensificarea relaţiilor şi prin aceasta,
valorificarea potenţialului care încă nu a fost suficient exploatat. Astfel că,
investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi
a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători,
îmbunătăţirea

accesului

pe

pieţele

regionale,

creşterea

eficienţei

activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii
pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor
productive.

În domeniul transportului rutier măsurile se vor axa pe continuarea
lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene şi locale, construirea unor
variante ocolitoare, executarea unor lucrări pentru fluidizarea traficului şi
sporirea capacităţii de circulaţie, modernizarea străzilor din comuna.

În ceea ce priveşte transportul feroviar se are în vedere stoparea
procesului

de

degradare

a

infrastructurii,

menţinerea

operabilităţii

sistemelor de transport şi asigurarea siguranţei transportului feroviar.
Măsurile de reabilitare a reţelei de transport feroviar vor include
reabilitarea şi modernizarea liniilor de cale ferată, lucrări de modernizare a
reţelei de telecomunicaţii feroviare prin introducerea de cabluri cu fibre
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optice şi de echipamente digitale, modernizarea parcului de material rulant
şi reabilitarea gării. În cazul transportului feroviar o mare parte din lucrările
de infrastructură sunt realizate pe baza unor programe naţionale,
priorităţile la nivel judeţean sau local urmând să fie concordate şi integrate
în aceste programe.

Principalele tipuri de măsuri avute în vedere în cadrul acestei priorităţi se
referă la:


Creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă



Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor

locale;


Asigurarea siguranţei traficului rutier;



Fluidizarea circulaţiei în zona de frontieră prin alegerea celei mai

potrivite soluţii (realizarea şoselei de centură a Comunei sau creşterea
numărului de benzi pentru circulaţie);


Construirea şi modernizarea infrastructurii rutiere de acces către

zona industrială a Comunei;


Modernizarea şi renovarea gării.

P.3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice: această
prioritate are în vedere modernizarea sistemului energetic şi asigurarea
necesarului de energie electrică pentru uz industrial şi casnic. Dezvoltarea
surselor regenerabile de energie constă în obţinerea energiei electrice şi
termice din energia solară, obţinerea energiei electrice din surse eoliene,
valorificarea biomasei (lemn, deşeuri de lemn, rumeguş). Principalele
măsuri avute în vedere se referă la:


Racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică;
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Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a

energiei electrice;


Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu

eficienţă energetică ridicată;


Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică.

P.3.3. Amenajarea teritoriului şi creşterea accesului la utilităţi –se are
în vedere creşterea accesului la utilităţi pentru un număr cât mai ridicat de
persoane din Pilu, precum şi identificarea unor modalităţi de asigurare a
serviciilor la preţuri accesibile tuturor categoriilor de populaţie. Principalele
măsuri avute în vedere se referă la:


Dezvoltarea

centru

administrativ

care

să

se

ridice

la

standardele europene;


Dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie termică;



Îmbunătăţirea randamentului energiei termice;



Creşterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi

internet pentru un număr cât mai mare de locuitori.

P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor şi a
deşeurilor – adminisitraţia Comunei Pilu îşi propune aplicarea unor criterii
de calitate atât în ceea ce priveşte managementul alimentării cu apă, al
epurării apelor reziduale şi al administrării deşeurilor. În domeniul
managementului apei, măsurile vor avea drept scop îmbunătăţirea
calitatăţii apei şi implicit a sănătăţii populaţiei, cu accent pe furnizarea de
apă potabilă. Un obiectiv suplimentar va fi creşterea eficienţei utilizării
resurselor de apă. Activităţile vor include reabilitarea şi extinderea
resurselor de apă prin amenajarea complexă a bazinelor hidrografice,
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construcţia şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile, îmbunătăţirea
şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei.

În ceea ce priveşte managementului apei reziduale, măsurile vor avea
drept scop îmbunătăţirea calitatăţii apei şi implicit a sănătăţii populaţiei, cu
accent pe tratarea apei reziduale. Un obiectiv suplimentar va fi reabilitarea
şi extinderea reţelelor de canalizare, precum şi reabilitarea şi extinderea
staţiilor de epurare a apei reziduale.

Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale va cuprinde implentarea
unor măsuri care să asigure colectarea selectivă a deşeurilor, dezvoltarea
unor sisteme separate de colectare şi reciclare, închiderea groapei de
gunoi conform cu cerinţele de mediu, management adecvat al deşeurilor
industriale. De asemenea, la nivelul comunităţii se prevede dezvoltarea
unui management al calităţii apelor şi aerului, care implică măsuri pentru
reducerea impactului pe care îl au întreprinderile industriale şi producătorii
de energie asupra mediului înconjurător. Principalele măsuri avute în
vedere se referă la:


Realizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a

tuturor gospodăriilor;


Realizarea şi moderizarea sistemelor de epurare a apelor uzate

menajere şi industriale;


Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare;



Gestionarea deşeurilor menajere şi industriale;



Administrarea apelor pluviale şi freatice.
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P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului:
Protecţia mediului e esenţială pentru calitatea vieţii generaţiilor prezentă şi
viitoare. Provocarea constă în combinarea în modul cel mai echitabil a
exigenţelor economiei cu necesitatea conservării mediului. Convingerile
comunităţii din Pilu se bazează pe faptul că instituirea unor standarde cât
mai ridicate va duce la dezvoltarea inovativă pentru a compensa efectele
nedorite ale industrializării excesive. Din această cauză direcţiile de
acţiune în ceea ce priveşte protecţia mediului, dezvoltarea economică şi
agricultura sunt integrate, dezvoltându-se în paralel.

Conform politicilor europene din domeniu, strategia de protecţie a mediuliu
are în vedere următoarele aspecte: schimbări climatice şi încălzirea climei,
habitatul natural, flora şi fauna sălbatică, mediul şi sănătatea populaţiei,
resursele naturale şi gestionarea deşeurilor.

Principalele măsuri avute în vedere se referă la:


Definirea de zone speciale de protecţie a mediului şi

gestionarea acestora;


Creşterea nivelului de informaţii şi conştientizare a populaţiei

cu privire la problematica mediului;


Protejarea parcurilor şi a zonelor verzi;



Dezvoltarea şi modernizarea unor noi zone verzi în cadrul

Comunei.
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CONCLUZII:

Procesul de Programare a Dezvoltarii Durabile nu se încheie odată cu
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, ci începe în acest moment.
Acest document va servi ca “modus operandi” (manual de acţiune) pentru
administraţia publică locală cât şi tuturor actorilor interesaţi să participe la
dezvoltarea comunitară. Toate documentele de programare elaborate de
către administraţia publică locală vor fi în acord cu direcţiile strategice
stabilite în cadrul acestui document, el însuşi fiind în cocordanţă cu
documentele de rang superior (Strategia de Dezvoltare a Judeţului,
Strategia de Dezvoltare Regională precum şi Planul Naţional de
Dezvoltare).
Implementarea Strategiei se va derula pe etape care vor fi organizate în
funcţie de resursele existente la momentul respectiv şi de priorităţile locale.
Validarea Strategiei se realizează prin participarea cetăţenilor la deciziile
administrative, aceasta având un caracter continuu. Comunitatea se va
dezvolta pe parcursul implementării strategiei prin intermediul schimburilor
de experienţa cu instituţii europene şi prin aportul specialiştilor.
În urma procesului de elaborare strategică trebuie să se reţină următoarele
aspecte fundamentale:


Strategia de dezvoltare locală este un document al întregii

comunităţii, nu este a unei persoane sau instituţii a unui partid sau
organizaţii de orice fel.
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Societatea civilă trebuie să decidă cum va arăta comunitatea în

care vor să trăiască şi tot ei sunt cei care vor controla punerea în fapt a
acestor decizii.


Din punct de vedere politic strategia trebuie asumată de către

Consiliul Local care va stabili o ordine a priorităţilor şi prin bugetul existent
le va finanţa si cofinanţa.


Consiliul Local este cel care poate modifica această strategie

imediat sau mai târziu, în funcţie de dezvoltări ulterioare ale situaţiei
sociale, politice şi economice.
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ANEXA 1

FISE DE PROIECT PROPUSE SPRE REALIZARE

Proiectele prezentate in continuare sunt definitorii pentru directiile specifice ale
prezentei Strategii de Dezvoltare. Aceste proiecte sunt prezentate pentru a face
posibila o cat mai complexa intelegere a demersului Comunei Pilu in procesul de
dezvoltare durabila.
Ordinea in care aceste proiecte sunt prezentate nu reprezinta o prioritizare a
acestora. Prioritatile locale se subscriu in logica documentului de programare
strategica.
Proiectele propuse sunt proiecte care se vor realiza individual , poate chiar in
perioade de timp diferite. Cu toate acestea oricare dintre ele va conduce la
cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei Pilu.
Fisele de proiect prezentate vor contine urmatoarele informatii esentiale pentru
elaborarea proiectelor de finantare:
• Denumirea proiectului
• Justificarea
• Scopul propus
• Rezultatele asteptate
• Responsabil
• Finantator
• Buget aproximativ
• Perioada aproximativa de realizare
Pe langa aceste proiecte propuse initial, Comuna Pilu va dezvolta si altele care
sa vina in completarea acestui demers de dezvoltare economica si sociala.
Unele dintre proiectele propuse vor putea fi realizate prin conlucrarea mai multor
Consilii Locale. La realizarea acestor proiecte zonale, comuna noastra isi va
asuma rolul potrivit si va obtine beneficiile care i se cuvin.
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DENUMIRE:
ENERGIE NEPLOUANTA PENTRU TOTI
JUSTIFICARE:
COSTURILE ENERGIEI SUNT DIFICL DE SUPORTAT PENTRU COMUNITATILE
LOCALE. OPTIUNEA DE A DEZVOLTA UN SISTEM DE PRODUCERE DE ENERGIE
ALTERNATIV CARE SA ASIGURE UN SUPLIMENT FINANCIAR LA BUGETUL
LOCAL ESTE PROPUSA PRIN ACEST PROIECT.
OBIECTIV:
DEZVOLTARE ECONOMICA SI A COMUNITATII LOCALE
SUPLIMENTAREA FONDURILOR BUGETULUI LOCAL
SCOP:
PRODUCEREA DE ENERGIE NEPOLUANTA IN RAZA COMUNEI NOASRE

REZULTATE:
1. INFINTAREA UNUI “PARC ENERGETIC”
2. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT A ENERGIEI

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, INVESTITORI PRIVATI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL, INVESTITII PRIVATE
BUGET ESTIMAT:
VA FI CALCULAT IN FUNCTIE DE NECESITATILE DE DEZVOLTARE

PERIOADA DE REALIZARE:
2008 – 2011
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DENUMIRE:
SIGURANTA SI ACCESIBILITATE RUTIERA PENTRU CETATENII COMUNEI
JUSTIFICARE:
CALITATEA STRAZILOR LOCALE NU INDEPLINESTE PARAMETRI DE CALITATE
INTERNATIONALI. ACEST ASPECT POATE FAVORIZA ACCIDENTELE RUTIERE
CU CONSECINTE GRAVE. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ESTE INVECHITA
SI SE NECESITA DE URGENTA DEZVOLTAREA SI REFACEREA ACESTEIA.
OBIECTIV:
CRESTEREA ATRACTIVITATII COMUNEI PENTRU LOCUITORI SI INCURAJAREA
PRODUCTIVITATII PRIN REFACEREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
SCOP:
ACCESIBILITATE RUTIERA PENTRU CETATENI SI PENTRU TRANSPORTATORI
REZULTATE:
1. REFACEREA DRUMURILOR COMUNALE INTRE LOCALITATI
2. REALIZAREA SOSELELOR DE INTERIOR
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
IN CURS DE EVALUARE

PERIOADA DE REALIZARE:

2008 – 2010
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DENUMIRE:
SISTEM INTEGRAT DE MARKETING TERITORIAL – FAZA A
JUSTIFICARE:

PROMOVAREA TERITORIALA STA LA BAZA ATRAGERII INVESTITORILOR IN
LOCALITATE. SISTEMUL DE MARKETING INTEGRAT VA PUNE IN VALOARE
RESURSELE CARE SE REGASESC LA NIVELUL COMUNEI NOASTRE ASTFEL
INCAT ACESTEA SA FIE CUNOASCUTE SI COMUNICATE LA NIVEL NATIONAL SI
INTERNATIONAL.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE INVESTITII PRIVATE IN COMUNITATE
SCOP:
CONSTRUIREA UNUI SISTEM DE MARKETING TERITORIAL (FAZA A)
REZULTATE:
1. REALIZAREA UNUI MODEL DE PROMOVARE A RESURSELOR ZONALE
2. CONECTAREA CU SISTEMELE DE MARKETING TERITORIAL INTERNATIONALE
3. ORGANIZAREA UNEI AUTORITATI LOCALE CARE SA GESTIONEZE IN VIITOR
SISTEMUL DE MARKETING TERITORIAL

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
80.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010
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DENUMIRE:
SPORTUL CA MOD DE EXPRIMARE SI CULTURA
JUSTIFICARE:
UN MOD DE VIATA SANATOS ESTE INCA UN DEZIDERAT DE URMARIT PENTRU
MAJORITATEA CONCETATENILOR NOSTRI. ADMINISTRATIA PUBLICA ESTE
DATOARE SA PROMOVEZE UN MODEL DE URMAT DIN ACEASTA PRIVINTA.
PENTRU ACEASTA NE PROPUNEM ORGANIZAREA CONSTANTA A UNOR
PROIECTE SPORTIVE IN COMUNA.
OBIECTIV:
ATRAGEREA COPIILOR SI A TINERILOR SPRE UN MOD SANATOS DE VIATA PRIN
INTERMEDIUL SPORTULUI
SCOP:
OFERIREA CONDITIILOR PROPICE PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI IN
COMUNA
REZULTATE:
1. ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE PE PARCURSUL INTREGULUI AN
2. CREAREA UNEI ORGANIZATII NONGUVERNAMENTALE CARE ARE OBIECTIV
PROMOVAREA SPORTULUI IN ZONA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
100.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2009-2013
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DENUMIRE:
MEMORIA SATULUI
JUSTIFICARE:
PROCESELE PRIN CARE TRECE COMUNITATEA RURALA IN PREZENT CONDUC LA
PIERDEREA IDENTITATII CULTURALE A TINERILOR. PROIECTUL PROPUS
DORESTE SA REZOLVE ACEASTA PROBLEMA IN MOD PROACTIV, FARA SA MAI
ASTEPTAM SA NE CONFRUNTAM CU ACEASTA
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA CULTURALA A COMUNITATII NOASTRE
SCOP:
CONSERVAREA PENTRU GENERATIILE VIITOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL
LOCAL
REZULTATE:
1. CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE IN FORMAT VIDEO-DIGITAL
2. CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET A BAZEI DE DATE
3. STUDIU SOCIOLOGIC ASUPRA SCHIMBARILOR CULTURALE PRIN CARE TRECE
COMUNITATEA RURALA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
50.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2009
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DENUMIRE:
TINERII SUNT VIITORUL
JUSTIFICARE:
TINERII NU STIU SA FIE INDEPENDENTI, SA CORELEZE CHELTUIELILE CU
PROPRIILE RESURSE SAU CUM SA ECONOMISEASCA BANII . CEI MAI MULTI
TERMINA LICEUL (SAU CHIAR FACULTATEA) FARA A DISPUNE DE ACESTE
CUNOSTINTE SI AJUNG SA AIBA O VIATA FINANCIARA DEFECTUOASA.
OBIECTIV:
FACILITAREA AUTONOMIEI ECONOMICE A TINERILOR SI MOTIVAREA
ACESTORA SPRE ANTREPRENORIAT .
PUNEREA BAZELOR PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA PE DURATA LUNGA A
LOCALITATII.
SCOP:
FORMAREA DE ABILITATI DE GESTIONARE A RESURSELOR FINANCIARE
PENTRU TINERI. FURNIZAREA DE ELEMENTE CHEIE PENTRU INITIEREA DE
AFACERI CU RESURSE MINIME.
REZULTATE:
1. INFINTAREA UNUI BIROU DE CONSILIERE PERMANENTA
2. SPRIJIN IN FINANTAREA A 3 IDEI DE AFACERI PENTRU TINERI
3. ACCESUL LA INFORMATIE DE CALITATE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG, AGENTIA NATIONALA A
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIEI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
30.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2009
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DENUMIRE:
AMBIENT CURAT PENTRU O VIATA SANATOASA
JUSTIFICARE:
IN PREZENT NU EXISTA FACTORI EXTREMI DE POLUARE CARE AR AFECTA
COMUNITATEA NOASTRA. TOTUSI CERINTELE DE DEZVOLTARE ECONOMICA
VOR INTRODUCE UN ANUMIT NIVEL DE POLUARE CARE VA AFECTA PE
TERMEN LUNG SANATATEA LOCUITORILOR.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL RISCURILOR DE POLUARE
SCOP:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOLOGICE SI A CULTURII ECOLOGICE IN
MEDIUL LOCAL
REZULTATE:
1. RAMPA DE GUNOI ECOLOGICA
2. INFRASTRUCTURA DE COLECTARE DIFERENTIATA A DESEURILOR
3. STATIE DE EPURARE MODERNA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, INVESTITORI PRIVATI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
20.000.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2013
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75

„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
PROTECTIA CIVILA
JUSTIFICARE:
DEZASTRELE NATURALE SUNT NISTE RISCURI PE CARE TREBUIE SA NI LE
ASUMAM IN DEPLINA CUNOSTIINTA DE CAUZA. PANA IN PREZENT NU EXISTA
LA NIVEL LOCAL O STRUCTURA ABILITATA SA FACA FATA CU RAPIDITATE IN
SITUATIA UNUI DEZASTRU NATURAL.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA UNUI ORGANISM LOCAL DE INTERVENTIE RAPIDA IN CAZ DE
DEZASTRE NATURALE.
SCOP:
REDUCEREA PERICOLELOR LA CARE SUNT EXPUSI CETATENII IN CAZ DE
DEZASTRE NATURALE
REZULTATE:
1. ECHIPA COMPLET FUNCTIONALA SI OPERATIVA IN CAZ DE DEZASTRE
NATURALE
2. ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU ECHIPA DE INTERVENTIE
3. SCHIMAREA ATITUDINII COMUNITATII CU PRIVIRE LA MODALITATILE DE
INTERVENTIE IN CAZ DE DEZASTRE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG, PARTENERI PRIVATI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
60.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI
JUSTIFICARE:
MEDIUL DE AFACERI LOCAL ESTE FOARTE PUTIN REPREZENTAT SI SE
NECESITA DEZVOLTAREA NEINTARZIATA A UNEI INFRASTRUCTURI DE
AFACERI.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL
SCOP:
DEZVOLTAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI PENTRU TINERI
INTREPRINZATORI
REZULTATE:
1. IMOBIL SPECIAL ABILITAT PENTU INCUBATORUL DE AFACERI
2. INCLUDEREA INCUBATORULUI INTR-O RETEA DE CONSULTANTA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE
BUGET ESTIMAT:
800.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2012

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
CONSERVAREA SATULUI ROMANESC
JUSTIFICARE:
IN URMA INDUSTRILIZARII CARE SE PRECIPITA, PASTRAREA SATULUI
ROMANESC ASA CUM ESTE REPREZENTAT IN PREZENT DEVINE DIN CE IN CE
MAI DIFICILA.
OBIECTIV:
CONSERVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE SI CULTURALE ALE COMUNITATII
LOCALE
SCOP:
PASTRAREA SATULUI ROMANESC IN MEDIUL NATURAL
REZULTATE:
1. CONSTITUIREA UNUI MUZEU AL SATULUI
2. REALIZAREA VIRTUALA A SATULUI TRADITIONAL DIN COMUNITATEA
LOCALA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, INTREPRINZATORI PRIVATI, PARTENERI ONG
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE
BUGET ESTIMAT:
250.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2009-2012

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
PROTECTIA FAUNEI LOCALE
JUSTIFICARE:
FLORA SI FAUNA LOCALA SE AFLA IN PERICOL PERMANENT DATORITA
INDUSTRIALIZARII IN CURS DE DEZVOLTARE IN REGIUNEA NOASTRA.
OBIECTIV:
CONSERVAREA FAUNEI LOCALE IN HABITATUL NATURAL
SCOP:
PROTEJAREA FAUNEI LOCALE
REZULTATE:
1. SCHIMBAREA DE ATITUDINE A COMUNITATII LOCALE CAT SI A
INTREPRINZATORILOR
2. SISTEM DE MONITORIZARE PERMANENTA A FAUNEI LOCALE
3. ECHIPA DE VOLUNTARI SPECIALIZATI IN MONITORIZAREA HABITATULUI
LOCAL
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDETEAN, PARTENERI ONG, SCOALA
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
150.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2009

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
RÂURI CURATE PENTRU COMUNITATE
JUSTIFICARE:
RETEAUA HIDROGRAFICA LOCALA ESTE RELATIV PUTIN REPREZENTATA IN
CADRUL AREALULUI LOCAL. NECESITATEA DE A PASTRA CURATA RETEAUA
HIDROGRAFICA ESTE O OBLIGATIE PE CARE TREBUIE SA NE-O ASUMAM.
OBIECTIV:
PROMOVAREA UNUI MODEL DE PROTECTIE A MEDIULUI INTINS PE DURATA
LUNGA IN VEDEREA CRESTERII GRADULUI DE PURITATE A APELOR DIN
RETEAUA HIDROGRAFICA
SCOP:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PROTECTIA RETELEI
HIDROGRAFICE
REZULTATE:
1. SCHIMBAREA DE ATITUDINE A COMUNITATII LOCALE CAT SI A
INTREPRINZATORILOR
2. SISTEM DE MONITORIZARE PERMANENTA A RETELEI HIDROGRAFICE
3. STATIE DE PURIFICARE A APEI MENAJERE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDETEAN
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
Estimare in functie de necesitati.
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
EURO CENTRU
JUSTIFICARE:
IN PREZENT ACCESUL LA INFORMATIE DE CALITATE ESTE LIMITAT LA
NIVELUL COMUNITATII LOCALE. INFORMATIA DE CALITATE ESTE BAZA UNEI
DZVOLTARI RAPIDE A COMUNITATII.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA ACCESULUI LA INFORMATIE DE CALITATE, CU COSTURI
AVANTAJOASE
SCOP:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII SI TRANSFER DE
INFORMATII
REZULTATE:
1. CENTRU PUBLIC INFORMATIZAT SI DOTAT CORESPUNZATOR
2. INFRASTRUCTURA DE DISTRIBUTIE A TEHNOLOGIEI INTERNET
3. SCHIMBARE DE ATITUDINE A COMUNITATII LOCALE CU PRIVIRE LA
ACCESUL LA INFORMATIE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDETEAN, PARTENERI ONG, SCOALA
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
550.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2009

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
CALITATE IN COMUNITATEA NOASTRA
JUSTIFICARE:
MODELUL DE MANAGEMENT AL ADMINISTRATIE PUBLICE ARE NEVOIE DE
COMPETITIVITATE SI DE O ABORDARE MODERNA SI EFICIENTA. IN ACEST FEL
SE VOR EVITA STRATEGIILE PROIECTATE PE TERMEN SCURT SI SE VA TRECE
LA MODELUL DE MANAGEMENT ORIENTAT SPRE OBIECTIVE DURABILE.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA DURABILA A COMUNITATII LOCALE PRIN CRESTEREA
CALITATIVA A DECIZIILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE. ORIENTAREA CATRE
CETATEAN A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE.
SCOP:
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT LA NIVELUL
ADMINISTRATIE PUBLICE LOCALE
REZULTATE:
1. MODEL DE MANAGEMENT ISO 9001
2. MODEL ME MANAGEMENT EMAS
3. MODEL DE MANAGEMENT ORIENTAT SPRE OBIECTIVE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
25.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
RESURSELE UMANE SUNT BAZA DEZVOLTARII LOCALE DURABILE
JUSTIFICARE:
MODELUL DE MANAGEMENT AL ADMINISTRATIE PUBLICE ARE NEVOIE DE
COMPETITIVITATE SI DE O ABORDARE MODERNA SI EFICIENTA. IN ACEST FEL
SE VOR EVITA STRATEGIILE PROIECTATE PE TERMEN SCURT SI SE VA TRECE
LA MODELUL DE MANAGEMENT ORIENTAT SPRE OBIECTIVE DURABILE.
OBIECTIV:
PROMOVAREA EDUCATIEI CONTINUE PENTRU TOTI MEMBRII COMUNITATII
FARA DISCRIMINARE
SCOP:
ACCESUL LA PROGRAME SPECIALIZATE DE EDUCATIE PERMANENTA PENTRU
COMUNITATEA LOCALA.
REZULTATE:
1. PROGRAME SPECIALIZATE DE PREGATIRE PENTRU MESERII
2. PARTENERIATE CU INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR
3. INFRASTRUCTURA PENTRU FURNIZAREA DE PREGATIRE PROFESIONALA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
125.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
UN CALCULATOR IN FIECARE CASA
JUSTIFICARE:
SITUATIA ACTUALA SE PREZINTA DEFICITAR DIN PUNCT DE VEDERE AL
ACCESULUI LA RETEAUA INTERNET. LOCALNICII NU CUNOSC IMPORTANTA
UTILIZARII CALCULATORULUI SI CONSIDERA CA ESTE O INVESTITIE MULT
PREA SCUMPA.
OBIECTIV:
STRUCTURAREA ACCESULUI LA INFORMATIE IN RANDUL COMUNITATII
LOCALE.
SCOP:
INFRASTRUCTURA DE COMUNICATII PENTRU TENHOLOGIE INTERNET
REZULTATE:
1. DOTARE CU COMPUTERE A COMUNITATII LOCALE
2. ABILITATI DE UTILIZARE A COMPUTERULUI
3. ACCES LA RETEAUA INTERNET
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI PRIVATI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE, INVESTITII
PRIVATE
BUGET ESTIMAT:
300.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
SPRIJIN PENTRU SUFLETUL NOSTRU
JUSTIFICARE:
LA NIVEL LOCAL TENDINTA DE IMBATRANIRE SI DE DECLIN DEMOGRAFIC VA
FACE IN VIITOR TOT MAI DIFICILA ACORDAREA DE SPRIJIN SOCIAL. ESTE
NECESAR REZOLVAM PROBLEMELE CARE EXISTA IN ACEST SECTOR IN
PREZENT PENTRU A FI CAPABILI SA DEZVOLAM UN SISTEM SOCIAL PERFECT
FUNCTIONAL.
OBIECTIV:
INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR CU RISC DE MARGINALIZARE
SCOP:
SISTEM SOCIAL INTEGRAT PENTRU PROTECTIA MEMBRILOR COMUNITATII
REZULTATE:
1. CENTRU DE ZI MULTIFUNCTIONAL
2. ATITUDINE PROACTIVA A COMUNITATII LOCALE SI IMPLICARE
3. COMPETENTE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR SOCIALE PENTRU
ASISTENTII SOCIALI SI ALTI SPECIALISTI IMPLICATI
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI ONG
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
400.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2009-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
IMPREUNA DECIDEM VIITORUL - DEMOCRATIE PARTICIPATIVA
JUSTIFICARE:
PENTRU A REZOLVA PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTA COMUNITATEA
LOCALA ESTE NECESAR UN PERMANENT FEED-BACK DIN PARTEA
CETATENILOR. IN PREZENT MODALITATEA DE A CULEGE ACESTE
RASPUNSURI ESTE DEFICITARA SI NU REPREZINTA INTOTDEAUNA VOCEA
INTREGII COMUNITATI.
OBIECTIV:
RESPONSABILIZAREA INTREGII COMUNTATII CU PRIVIRE LA DECIZIILE DE
CARE DEPINDE VIITORUL COMUNITATII NOASTRE
SCOP:
PARTICIPAREA INTREGII COMUNITATII LA ACTUL DECIZIONAL AL
ADMINISTRATIEI PUBLICE
REZULTATE:
1. MODEL DE MANAGEMENT AL ACTULUI DECIZIONAL ADMINISTRATIV
2. ATITUDINE PROACTIVA A MEMBRILOR COMUNITATII LOCALE
3. SALA DE SEDINTE MODERNA PENTRU INTRUNIRILE COMUNITATII
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
85.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2009-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
SANATATE PENTRU TOTI
JUSTIFICARE:
STAREA SANATATII LOCUITORILOR DIN COMUNA NOASTRA ESTE
DEPENDENTA DE FACTORI DE MEDIU SI DE ALIMENTATIE PRECUM SI DE
FACTORI PSIHOLOGICI SI SOCIALI. NE DORIM SA IMBUNATATIM CONSTANT
TOATE ASPECTELE LEGATE DE ACEASTA IAR PE TERMEN LUNG SA
INFLUENTAM POZITIV NIVELUL DE CALITATE AL VIETII.
OBIECTIV:
CRESTEREA CALITATII VIETII PRIN IMBUNATATIREA STARII DE SANATATE
SCOP:
REFACEREA, IMBUNATATIREA SI MENTINEREA STARII DE SANATATE A
MEMBRILOR COMUNITATII NOASTRE
REZULTATE:
1. PROMOVAREA UNUI MOD DE VIATA SANATOS
2. SCHIMBAREA MENTALITATII CU PRIVIRE LA MODUL ALIMENTAR DEFICITAR
SI ASUMAREA UNUI MOD ALIMENTAR OPTIM
3. INFRASTRUCTURA DE ASISTENTA MEDICALA SI MONITORIZARE A STARII
DE SANATATE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
350.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2010-2011

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
MICUL PRODUCATOR – CALITATEA PRIN INTERMEDIUL TRADITIEI
JUSTIFICARE:
NIVELUL ECONOMIC PRECAR AL AREALULUI IN CARE SE AFLA ,
COMUNITATEA NOASTRA ARE NEVOIE DE TOT SPRIJINUL PENTRU A SE PUTEA
DEZVOLTA. MICII PRODUCATORI , MICILE AFACERI DE FAMILIE SUNT UN
FACTOR DE STABILITTE ECONOMICA PENTRU COMUNA NOASTRA SI DORIM
SA LE PROMOVAM PE TERMEN LUNG.
OBIECTIV:
CRESTEREA STABILITATII ECONOMICE SI CRESTEREA NUMARULUI
LOCURILOR DE MUNCA IN COMUNITATEA LOCALA
SCOP:
DEZVOLTAREA DE MICI AFACERI DE FAMILIE CARE SA PRODUCA PENTRU
PIATA NATIONALA SI INTERNATIONALA.
REZULTATE:
1. ATITUDINI INOVATOARE ALE MICILOR INTREPRINZATORI LOCALI
2. PARTENERIATE CU CAMERA DE COMERT
3. TARGURI SI EXPOZITII CU VANZARE A PRODUSELOR RELIZATE LOCAL
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
45.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2012

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
SCHIMBURI CULTURALE – UNITATE IN DIVERISTATE
JUSTIFICARE:
COMUNA NOASTRE PANA IN PREZENT ARE O REPREZENTARE DE NIVEL
MEDIU LA NIVEL NATIONAL SI REGIONAL. SCHIMBURILE CULTURALE CONDUC
LA PROMOVAREA LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL A TRADITIILOR
CULTURALE LOCALE PRECUM SI LA CONSERVAREA ACESTORA.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA TURISMULUI CULTURAL SI A SCHIMBURILOR CULTURALE CU
ALTE REGIUNI
SCOP:
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SI PROMOVAREA ACESTUIA LA
NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL
REZULTATE:
1. SPRIJINIREA UNEI ECHIPE FOLCLORICE APTA DE A PARTICIPA LA
PROGRAME CULTURALE
2. INFRASTRUCTURA PENTRU FURNIZAREA DE PREGATIRE - UTILAREA
“CAMINULUI CULTURAL”
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI ONG
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
130.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
EU FAŢĂ IN FAŢĂ CU E.U.
JUSTIFICARE:
LA NIVELUL COMUNITATII LOCALE EXISTA UN VID DE INFORMATIE CU PRIVIRE
LA ROLUL COMUNITATII EUROPENE CAT SI CU PRIVIRE LA INSTITUTIILE
ACESTEIA. NU SUNT CUNOSCUTE NICI DREPTURILE PE CARE COMUNITATEA
EUROPEANA LE CONFERA CETATENILO DIN TARILE CARE AU STATUTUL DE
MEMBRU NICI OBILGATIILE CARE DERIVA DIN ACESTEA.
OBIECTIV:
CRESTEREA ACCEPTANTEI LA NIVELUL MEMBRILOR COMUNITATII NOASTRE A
ROLULUI UNIUNII EUROPENE IN VIATA CETATENILOR
SCOP:
DISEMINAREA LA NIVEL LOCAL A CULTURII SI VALORILOR EUROPENE
REZULTATE:
1. SCHIMBARE DE ATITUDINI CU PRIVIRE LA ASPECTE LEGATE DE U.E.
2. PROGRAME CULTURALE CU TEMATICA SPECIFICA PENTRU MEMBRII
COMUNITATII
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI ONG
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
25.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2008-2009

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
SPRIJIN PENTRU VARSTA A TREI-A
JUSTIFICARE:
TENDINTA GENERALA DE IMBATRANIRE A POPULATIEI AFECTEAZA SI
COMUNITATEA NOASTRA. DIN CE IN CE MAI MULTE PERSOANE SE GASESC IN
FATA EVIDENTEI DE A AVEA NEVOIE DE UN SPRIJIN IN ACTIVITATILE
COTIDIENE PENRU CA SINGURI NU MAI FAC FATA.
OBIECTIV:
CRESTEREA CALITATII VIETII PERSOANELOR DE VARSTA A TREI-A
SCOP:
SPRIJINIREA PERSOANELOR DE VARSTA A TREI-A IN ACTIVITATILE COTIDIENE
REZULTATE:
1. CENTRU AMBULATOR MULTIFIUNCTIONAL
2. ECHIPA SPECIALIZATA IN INGRIJIRI PALEATIVE
3. BUCATARIE IN CADRUL AMBULATORULUI MULTIFIUNCTIONAL
4. SERVICII MEDICALE GERIATRICE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
330.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2011-2013

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
INVATAMANT DE CALITATE PENTRU COPIII NOSTRII
JUSTIFICARE:
MODELUL EDUCATIONAL DISEMINAT LA NIVELUL TARII NOASTRE ESTE UNUL
INFORMATIV MAI DEGRABA DECAT UNUL FORMATIV. COPIII CARE
FINALIZEAZA STIDIILE OBLIGATORII NU SUNT ABILITATI SA DERULEZE
ACTIVITATILE CARE SA II FACA INDEPENDENTI. EXISTA O CARENTA LA
NIVELUL METODELOR DE EDUCATIONALE IN CEEA CE PRIVESTE UN MODEL
FORMATIV COMPLET.
OBIECTIV:
OFERIREA DE ALTERNATIVE EDUCATIONALE BAZATE PE METODE FORMATIVE
SI NU INFORMATIVE
DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE INTEGRARE SOCIALA ALE TINERILOR
ABSOLVENTI
SCOP:
CRESTEREA COMPETENTELOR INSTITUTIILOR SCOLARE DE A TRANSFERA
ABILITATI PRACTICE ELEVILOR
REZULTATE:
1. METODE ALTERNATIVE MODERNE DE PREDARE
2. INFRASTRUCTURA SCOLARA MODERNIZATA
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
BUGET IN CURS DE ELABORARE
PERIOADA DE REALIZARE:
2008 – 2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”

92

„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
MARKETING TERITORIAL – SISTEME DE GESTIUNE TERITORIALĂ
JUSTIFICARE:
TENDINTELE DE DIMINUARE DEMOGRAFICA ALE SOCIETATII ACTUALE SUNT
PREZENTE IN COMUNITATEA NOASTRA. CONSIDERAM CA GRADUL SPORIT DE
ATRACTIVITATE AL ZONEI VA DETERMINA CRESTEREA NUMARULUI DE
LOCUITORI SI INVERSAREA PROCESULUI DEMOGRAFIC ACTUAL.
OBIECTIV:
CRESTEREA NUMARULUI DE LOCUITORI PRIN SPORIREA FACILITATILOR
OFERITE ACESTORA
SCOP:
CRESTEREA ATRACTIVITATII LOCALE PRIN PROMOVAREA INTERESELOR
PRODUCATORILOR AUTOHTONI
REZULTATE:
1. ARMONIZAREA STRATEGIILOR LOCALE CU STRATEGIILE REGIONALE IN
DOMENIUL DEZVOLTARII DURABILE
2. ASIGURAREA COMPETITIVITATII PRODUCATORILOR AUTOHTONI PE PIATA
UNICA EUROPEANA
3. ACCES FACILITAT LA MECANISME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU
PRODUCATORI
4. SISTEM DE GESTIUNE INTEGRATA A RESURSELOR LOCALE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
BUGET IN CURS DE ELABORARE
PERIOADA DE REALIZARE:
2008 – 2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”
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„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
TARG ZONAL AL PRODUCATORILOR AUTOHTONI
JUSTIFICARE:
IN PREZENT NU EXISTA O MODALITATE ADECVATA DE PROMOVARE A
PRODUSELOR AUTOHTONE IAR INCERCAREA DE A LE PROMOVA LA NIVEL
REGIONAL SAU NATIONAL NU ESTE ACCESIBILA MICILOR PRODUCATORI
LOCALI.
OBIECTIV:
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A INTREPRINZATORILOR
AUTOHTONI
SCOP:
SPRIJIN PENTRU PRODUCATORII LOCALI – PROMOVAREA PRODUSELOR
REZULTATE:
1. TARG ZONAL CU ORGANIZARE TRIMESTRIALA
2. INFRASTRUCTURA ADECVATA PENTRU DERULAREA TARGULUI
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
150.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2008 – 2010

„Pilu - O comun

a generatiilor viitoare!”

94

„Strategie de Dezvoltare Durabil

a Comunei Pilu” (2008-2013)

DENUMIRE:
RESPONSABILITATEA DE A FI TRANSPARENTI
JUSTIFICARE:
MODALITATEA DE DIFUZARE LA NIVEL LOCAL A DECIZIILOR ADMINISTRATIVE
ESTE IN PREZENT NEUNIFORMA SI PREZINTA MULTIPLE NEAJUNSURI.
INFORMATIILE CIRCULA LENT SI DE CELE MAI MULTE ORI SUNT
RASTALMACITE. NE DORIM CA ORICARE CETATEAN SA POATA FI INFORMAT IN
“TIMP REAL” CU PRIVIRE LA COMUNICARILE CONSILIULUI LOCAL PRIN
RETEAUA DE TELEVIZIUNE LOCALA
OBIECTIV:
IMPLICAREA CETATENILOR IN VIATA PUBLICA ADMINISTRATIVA LOCALA
SCOP:
CRESTEREA TRANSPARENTEI IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
REZULTATE:
1. INFRASTRUCTURA DE COMUNCATIE ADECVATA TRANSMITERII
SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL PRIN RETEAUA DE TELEVIZIUNE LOCALA
2. INFRASTRUCTURA DE COLECTARE A OPTIUNILOR CETATENILOR
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
30.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2008 – 2010
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DENUMIRE:
PADURILE SUNT SURSA NOASTRA DE VIATA
JUSTIFICARE:
DEFRISARILE CARE AU LOC DIN MOTIVE DE EXPLOATARE DAR SI DIN CAUZE
ACCIDENTALE SAU CHIAR ILEGALE REDUC TOT MAI MULT POSIBILITATEA DE
REGENERARE A ACESTEI RESURSE NATURAL CARE O REPREZINTA PADUREA.
URMARIM PRIN ACEST PROIECT ACELERAREA PROCESULUI DE REGENERARE
A FONDULUI FORESTIER SI EXPLOATAREA RESPONSABILA.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA RESURSELOR NATURALE FORESTIERE ALE COMUNEI
NOASTRE
SCOP:
ACCELERAREA PROCESULUI DE REFACERE A FONDULUI FORESTIER
REZULTATE:
1. SCHIMBAREA ATITUDINII CETATENILOR CU PRIVIRE LA IMPORTANTA
ACESTEI RESURSE NATURALE
2. MODEL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL RESURSELOR FORESTIERE
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI , INVESTITORI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
600.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2009 – 2013
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DENUMIRE:
MEMORIE VESNICA PREDECESORILOR NOSTRI
JUSTIFICARE:
IN PREZENT ACCESUL LA CIMITIRELE COMUNEI ESTE DIFICIL SI PREZINTA
DIFERITE INCONVENIENTE ATAT CA SUPRAFATA CAT SI CA LOCALIZARE. PRIN
INTERMEDIUL ACESTUI PROIECT SE DORESTE AMENAJAREA CIMITIRELOR
CONFORM RESPECTULUI CARE SE CUVINE PREDECESORILOR NOSTRI
OBIECTIV:
CONSERVAREA TRADITIILOR CULTURALE SI RELIGIOASE ALE COMUNITATII
SCOP:
AMENAJAREA UNUI CIMITIR PENTRU MEMBRII COMUNITATII
REZULTATE:
1. REALIZARE SOSEA DE ACCES
2. CAPELA RELIGIOASA
3. REFACEREA PEISAGISTICII CIMITIRULUI
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, BISERICA
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE SI REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
200.000 EURO
PERIOADA DE REALIZARE:
2008 – 2009
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