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Partea I - Profilul localităţii

CAPITOLUL 1 – STRATEGIE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

1.1. Cuvânt înainte 

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus un ritm riguros de  

lucru şi, implicit, un document programatic prin care administraţia să  

stabilească direcţiile de dezvoltare locală pe viitor. Aşa a apărut nevoia  

elaborării  strategiei  de  dezvoltare  a  comunei  Traian.  Strategia  este  

menită să identifice problemele localităţii, să găsească cele mai bune  

soluţii  de rezolvare şi  oportunităţi  de dezvoltare locală,  valorificând  

resursele de care dispune localitatea.

Sper ca, prin această lucrare, fiecare om, fie el locuitor, fie turist, fie  

investitor,  fie  demnitar,  fie  ales  local,  fie  funcţionar,  să-şi  facă  o  

imagine clară asupra direcţiilor de dezvoltare a comunei Traian, să  

participe activ la aducerea acestui loc în rândul localităţilor prospere.

De asemenea,  sper ca toate  priorităţile  de dezvoltare  identificate  de  

către consultant, prin întâlniri cu administraţia locală, cu locuitorii,  

prin sondajele realizate în rândul populaţiei, să-şi găsească rezolvarea  

pe termen scurt, respectiv mediu.

De asemenea,  sper  din toată  inima ca toate  acestea  să  conducă la  

ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. Salarii mari, pensii decente,  

afaceri  de  succes...aşa  trebuie  să  arate  viitorul  pentru  toţi  cei  care  

trăiesc şi muncesc aici, în comuna Traian. 
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Deşi  comună  nouă,  Traian s-a  dezvoltat  rapid.  Acest  lucru  îmi  dă  

speranţa că ţinta noastră, dezvoltarea durabilă a comunei, va fi atinsă.  

Mulţumesc tuturor celor care au ajutat la elaborarea acestei strategii  

de  dezvoltare  locală,  prin  identificarea  problemelor  şi  stabilirea  

priorităţilor!

Toţi cei care s-au implicat activ în acest proces ne-au ajutat pe noi,  

administraţia publică locală, să regândim priorităţile comunei, să ne  

înţelegem mai bine rolul şi rostul în viaţa administrativă. 

Nicolae Bonciu,

Primarul comunei Traian

 1.2. Dezvoltare locală durabilă

„Acea dezvoltare ce răspunde nevoilor prezentului, fără a 

compromite  capacitatea generaţiilor  viitoare de  a  răspunde 

nevoilor lor”.

Raportul Brundtland, 1987, reafirmat în cadrul 

Summitului Pământului de la Rio, 1992

Astfel este cel mai bine definită dezvoltarea durabilă. De 

asemenea,  a  devenit  deja  general  valabil  faptul  că  orice 

dezvoltare  durabilă  nu  e  posibilă  decât  printr-un  demers 

strategic.

Acest  demers  se  concretizează  în  ceea  ce  se  numeşte 

“strategie de dezvoltare durabilă”. 

Termenul  de  dezvoltare  durabilă  a  început  să  devină, 

însă, foarte cunoscut abia după Conferinţa privind mediul şi 

dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în 

vara  lui  1992,  cunoscută  sub  numele  de  “Summit-ul 
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Pământului”.  Ea  a  avut  ca  rezultat  elaborarea  mai  multor 

convenţii  referitoare  la  schimbările  de  climă  (reducerea 

emisiilor de metan şi dioxid de carbon), diversitatea biologică 

(conservarea speciilor)  şi   stoparea defrişărilor masive. Tot 

atunci a fost elaborată şi Agenda 21 - planul de susţinere a 

dezvoltării durabile.

Dezvoltarea  durabilă  a  devenit  un  obiectiv  al  Uniunii 

Europene, începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de 

la Maastricht, iar în 2001, la summit-ul de la Goetheborg a 

fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE, căreia i-

a fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în 2002.

În  2005  Comisia  a  demarat  un  proces  de  revizuire  a 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă, proces care a cuprins mai 

multe etape:

- În februarie 2005, Comisia a publicat o evaluare iniţială 

şi  critică  la  adresa  progresului  înregistrat  din  2001  şi  a 

evidenţiat  o  serie  de  viitoare  direcţii  de  urmat.   Au  fost 

evidenţiate o serie de direcţii de dezvoltare non-durabilă care 

au avut efecte negative: schimbarea climatică, ameninţări la 

adresa  sănătaţii  publice,  creşterea  sărăciei  şi  a  excluziunii 

sociale,  epuizarea  resurselor  naturale  şi  afectarea 

biodiversitătii;

-  În iunie 2005, şefii  de stat  şi  de guverne din UE au 

adoptat  o declaraţie  privind liniile  directoare ale dezvoltării 

durabile,  care susţinea că Agenda reînnoită de la Lisabona 

este o componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzător al 

dezvoltării durabile;
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- Pe 13 decembrie 2005, după consultarea cu mai multe 

instituţii  şi  persoane  implicate,  Comisia  a  prezentat  o 

propunere  de  revizuire.  Se  punea  accent  pe  6  priorităţi: 

schimbarea climatică, sănătate, excluziune socială, transport, 

resurse  naturale  şi  sărăcie  şi  erau  identificate  căile  care 

trebuie urmate pentru a soluţiona aceste probleme.

- În iunie 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare 

Durabilă  pentru  o  Uniune  Europeană  extinsă,  bazată  pe 

strategia de la Goetheborg şi  rezultat al  procesului  început 

încă din 2004.

Strategia  de  dezvoltare  durabilă  a  Uniunii  Europene 

întâmpină mai multe provocări.

Unele dintre aceste provocări sunt foarte asemănătoare 

cu problemele întâlnite de o altă strategie a Uniunii, agenda 

de la Lisabona.

Cu  toate  că  UE  a  stabilit  că  dezvoltarea  durabilă  este 

principiul  atotcuprinzător  al  tuturor  politicilor  europene,  în 

realitate,  problema  competitivităţii  economice  a  ajuns  să 

domine agenda politică.

Cei trei piloni ai Strategiei de la Lisabona (competitivitate 

economică,  incluziune  socială  şi  protejarea  mediului 

înconjurător) au fost comparaţi cu trei copii, dintre care unul 

–  competitivitatea  economică  –  are  nevoie  de  mai  multă 

atenţie.   În acest proces,  Strategia de Dezvoltare Durabilă 

este, uneori, redusă numai la pilonul mediu – al Strategiei de 

la  Lisabona.  Mai  mulţi  comisari  europeni  au  declarat,  cu 

diferite ocazii, referitor la aceste probleme, că  UE are nevoie 

în  primul  rând  de  creştere  economică,  înainte  de  a  putea 
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acţiona  pentru  protejarea  mediului  ori  implementarea  unor 

politici de protecţie socială.

Pentru că dezvoltarea durabilă este un concept atât de 

vast,  uneori  prea  multe  probleme  diferite  sunt  puse  sub 

umbrela Strategiei de Dezvoltare Durabilă a UE, îndepărtând 

atenţia de la adevăratele direcţii de dezvoltare non-durabilă 

(lipsite de sustenabilitate).

Scopul declarat al Strategiei reînnoite este acela de  

a  acţiona  pentru  o  îmbunătăţire  continuă  a  calităţii  

vieţii  atât  pentru  generaţiile  prezente,  cât  şi  pentru  

cele viitoare. Dar acest lucru nu se poate obţine decât  

în  cadrul  unor  comunităţi  capabile  să  utilizeze 

resursele  în  mod raţional  şi  eficient  şi  să  descopere 

potenţialul  ecologic  al  economiei,  asigurând 

prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială.

•  Strategia  de  Dezvoltare  Durabilă  priveşte  întreaga 

Europă  şi  de  aceea  propune  mijloace  de  îmbunătăţire  a 

cooperării  cu  nivelul  guvernamental  şi  ceilalţi  factori  de 

decizie, cu ONG-uri şi cu cetăţenii, entităţi care trebuie să îşi 

unească eforturile pentru dezvoltare durabilă.

Cooperarea pentru o dezvoltare durabilă trebuie să fie o 

preocupare  atât  pentru  UE,  cât  şi  pentru  statele  membre. 

Politica  comunitară  de  dezvoltare  durabilă  trebuie  să  fie 

complementară politicilor derulate de statele membre.

 • În domeniul reformei administraţiei publice, Guvernul 

României  are  printre  obiectivele  strategice  consolidarea 

procesului de descentralizare a administraţiei publice, precum 
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şi  întărirea  capacităţii  instituţionale  a  structurilor  din 

administraţia publică centrală şi locală.

Proiectul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD)  –  Agenda Locală  21 în  România  are  ca  obiectiv 

fundamental  dezvoltarea  capacităţii  autorităţilor  locale  din 

România,  pentru  planificarea  strategică  a  tranziţiei 

comunităţilor locale către un nou model de dezvoltare socio-

economică durabilă. Astfel, proiectul va contribui la creşterea 

eficienţei  procesului  de  reformă  şi  descentralizare  a 

administraţiei  publice  din  România,  la  asigurarea  unei 

guvernări  participative,  la  creşterea  nivelului  de  trai  şi,  în 

final, la atingerea stadiului de creştere economică durabilă.

Agenda  Locală  21  –  Planul  Local  de  Dezvoltare 

Durabilă –  are  o  structură  complexă  fiind  alcătuită  din  3 

părţi:  Strategia  Locală  pentru  Dezvoltare  Durabilă,   Planul 

Local de Acţiune şi Portofoliul de Proiecte.

• Strategia locală pentru dezvoltare durabilă apare 

în  acest  context  ca  un  imperativ  al  asigurării  unui  set  de 

instrumente  instituţionale  îndreptate  în  direcţia  creşterii 

capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare şi a creşterii 

economice, în general.

Strategia  de  dezvoltare  locală  are  drept  scop 

principal  îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice ale  

acesteia.

Sfâşiată  de  problemele  generate  de  restructurarea 

industrială,  tranziţia  la  economia  de  piaţă,  necesitatea 

adaptării  la  un  mediu  nou,  competiţional,  într-un  mediu 
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sănătos,  comuna  dispune  totuşi  de  un  potenţial  real  de 

dezvoltare economică şi de un potenţial uman competitiv.

Diminuarea efectelor negative ale problemelor cu care se 

confruntă şi chiar eliminarea se realizează în timp. 

E nevoie de o schimbare de abordare a problemelor, cu 

accent  pe  stimularea  performanţei  şi  productivităţii 

economice. 

De  asemenea,  trebuie  să  se  aibă  în  vedere  eficienţa 

utilizării  resurselor,  printr-o  valorificare  corectă,  în  deplin 

acord cu normele de mediu. 

Dezvoltarea comunei nu poate fi posibilă fără tehnologii 

moderne. Progresul generează creştere economică. 

Se  va  urmări  deci  dezvoltarea  comunei  prin  tehnici 

inovatoare susţinute de tehnologii adecvate. 

Proiectele trebuie să vizeze domeniile cu potenţial ridicat 

de  dezvoltare  durabilă,  dar  acestea  trebuie  corelate  cu 

priorităţile stabilite de comunitate.  

Strategia de dezvoltare a comunei Traian urmăreşte 

întărirea  capacităţii  administraţiei  locale  de  a  adopta  şi 

implementa  politici  care  promovează  dezvoltarea  socio-

economică durabilă, prin:

-  crearea  unor  structuri  care  să  sprijine  dezvoltarea 

capacităţii  instituţionale,  conştientizarea  populaţiei  şi  să 

contribuie la diseminarea informaţiilor legate de dezvoltarea 

durabilă şi de procesul de aderare a României la UE;

- asigurarea instruirii  şi a consultanţei tehnice necesare 

pentru  creşterea  capacităţii  de  absorbţie  a  fondurilor 
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europene,  prin  iniţierea şi  implementarea unor  programe / 

proiecte prioritare relevante;

-  promovarea  unui  mecanism  participativ  în  luarea 

deciziilor privind dezvoltarea locală durabilă.

Dezvoltarea  locală  =  dezvoltarea  comunitară  + 

planificarea dezvoltării

Dezvoltare  comunitară =  participare  activă  şi 

integrarea  comunităţii  în  procesele  de  dezvoltare  locală  în 

vederea atingerii bunăstării pentru toţi membrii ei.

Planificarea  dezvoltării =  ansamblu  de  procese  ce 

implică  toate  persoanele  sau  grupurile  de  persoane  din 

interiorul sau exteriorul comunităţii (stakeholders), prin care 

se  stabileşte  o  strategie  cu  obiective  clare  de  atins  într-o 

anumită perioadă determinată, precum şi măsurile ce trebuie 

întreprinse,  pentru  a  le  atinge.  Planificarea poate  fi  de  tip 

expert (realizată de un grup de experţi în domeniul planificării 

strategice  a  dezvoltării,  utilizată  în  general  atunci  când 

strategia este cerută din exterior), consultativ (implicând un 

grup  restrâns  de  stakeholderi)  sau  participativ  (cu 

participarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii).

Strategia este un demers care cere timp, dar care este şi 

cel  mai  recomandat,  pentru  a  avea  susţinerea  întregii 

comunităţi  şi  pentru  o  viziune  cât  mai  realistă  a  viitorului 

acceptat de toţi.

Metodele  de planificare  strategică  variază în  funcţie  de 

condiţiile şi priorităţile fiecărei zone. Totuşi, există o serie de 

caracteristici  comune  identificate  din  exemplele  de  bune 
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practici. Toate aceste caracteristici sunt egale ca importanţă 

şi nu trebuie prioritizate. 

1.3. Metodologia utilizată

Strategia de dezvoltare durabilă (SDD) a comunei Traian 

este  un  instrument  participativ,  având  drept  obiectiv 

asigurarea  progresului  economic,  echitabil  pe  plan  social, 

protejând,  în  acelaşi  timp,  resursele  şi  mediul  pentru 

generaţiile viitoare.

Strategia reprezintă în esenţă un ansamblu de procese 

participative  care,  prin  analiză,  dezbatere,  consolidarea 

capacităţilor,  planificare  şi  mobilizarea  resurselor,  permit 

comunităţii să progreseze.

Pentru o dezvoltare durabilă, comunitatea, reprezentată 

de administraţia publică locală, trebuie să concentreze efortul 

strategic asupra unui număr restrâns de obiective prioritare:

- clare şi realiste,

- economice, sociale şi de mediu,

- complementare şi interdependente, pe care încearcă să 

le concilieze într-o viziune integrată.

  Este un demers pe termen lung, un proiect de viitor. 

Este  viziunea  viitorului  comunităţii,  viziune  împărtăşită  la 

nivel  local şi  transpusă în obiective strategice şi  planuri de 

acţiune concrete.

  Punerea sa în practică necesită timp şi se realizează – 

într-o manieră realistă – progresiv.
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  Reprezintă  un  cadru  de  referinţă  menit  să  faciliteze 

luarea deciziilor.

Nu  reprezintă  doar  un  plan  de  acţiuni  şi  nici  un  plan 

gravat în piatră, ci integrează sisteme flexibile de ameliorare 

continuă  (exemplu:  evaluările  continue  şi  cea  de  demi-

parcurs  care  permit  determinarea  piedicilor  şi  a  greşelilor, 

precum şi îmbunătăţiri sau schimbări de direcţie). 

Strategia locală trebuie să răspundă la 4 întrebări:

1. Unde se situează localitatea?

2. Unde trebuie să ajungă?

3. Ce obiective trebuie stabilite, pentru a ajunge la 

nivelul dorit? 

4. Care e planul local de acţiune pentru atingerea 

obiectivelor?

Răspunsul acestor întrebări se găseşte prin:

- analiza situaţiei actuale

- fixarea obiectivelor

- definirea, procurarea şi mobilizarea mijloacele necesare 

pentru atingerea acestor obiective. 

În  primul  rând,  trebuie  conştientizat  Consiliul  Local 

Traian, precum şi comunitatea locală de importanţa acestui 

proces.

Filozofia  trebuie  să  cuprindă  aspiraţiile  de  viitor  ale 

comunităţii în ceea ce priveşte sănătatea, modul de viaţă şi 

calitatea acesteia, calitatea mediului local şi direcţiile viitoare 

de dezvoltare economică. În ansamblu,  viziunea trebuie să 

ofere îndrumare şi orientare spre direcţia în care comunitatea 

poate acţiona.
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Atât  stabilirea  unei  filozofii,  cât  şi  identificarea 

problemelor  şi  cauzelor,  formularea  obiectivelor,  stabilirea 

priorităţilor,  stabilirea  ţintelor  şi  identificarea  opţiunilor  de 

acţiune materializează realizarea strategiei locale de aplicare 

a principiilor dezvoltării durabile.

După efectuarea acestor paşi, se are în vedere trecerea la 

elaborarea  Planului  local  de  acţiune  şi  a  listei  proiectelor 

prioritare care vor soluţiona în mare parte problemele sociale, 

economice şi de protecţie a mediului existente în regiunea în 

care se implementează.

Pentru început, sunt necesari următorii paşi:

• Stabilirea unei filosofii;

• Identificarea problemelor şi cauzelor;

• Formularea obiectivelor;

• Stabilirea priorităţilor;

• Stabilirea  ţintelor  şi  identificarea  opţiunilor  de 

acţiune.

După efectuarea acestor paşi, urmează:

• Crearea  programelor  prin  care  vor  fi  atacate 

ţintele;

• Concretizarea Planului de acţiune;

• Implementare şi monitorizare;

• Evaluare şi feedback.

Prin  implementarea  strategiei  locale  se  urmăreşte 

integrarea problemelor de protecţie a mediului în procesul 

de  luare  a  deciziei  în  sectoarele  social  şi  economic, 

formulându-se astfel un parteneriat strategic.
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Obiectivele  strategiei  de  dezvoltare  a  comunei  Traian 

sunt:

• Realizarea unui progres social, care să vină în 

întâmpinarea nevoilor fiecărui cetăţean:

• Creşterea şi stabilizarea economică;

• Protecţia  efectivă  a  mediului  şi  utilizarea 

durabilă a resurselor naturale.

Strategia  de  dezvoltare  locală  constă  în  aplicarea  unui 

plan  de  acţiuni,  care  să  asigure  dezvoltarea  unor  sisteme 

flexibile care să permită îmbunătăţirea continuă a gestionării 

chestiunilor  publice,  responsabilizarea  întregii  societăţi  cu 

privire  la  dezvoltare,  o  viziune  orientată  spre  rezultate  şi 

impactul măsurilor luate.

Astfel,  strategia  de  dezvoltare  trasează  calea  de  la 

situaţia actuală la situaţia dorită, previzionată.

Elaborarea strategiei nu ar fi fost posibilă fără stabilirea 

profilului comunitar sau analiza resurselor. Acesta s-a realizat 

printr-o  analiză  a  stării  existente  în  comunitate,  pe  baza 

anumitor indicatori. 
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RESURSE Exemple:

naturale

terenuri, tipul acestora, proporţia 
fiecăruia
factorii de mediu: apa, aer, sol şi 
calitatea acestora
Starea de poluare a resurselor naturale

 

sociale

Relaţii sociale
Asociaţii, cooperări (locale, regionale, 
naţionale şi internaţionale)
Conflicte
Participarea la procesele locale 
decizionale
Suportul politic

 

umane

Accesul la serviciile şi facilităţile 
sociale şi medicale
Diversitatea profesiilor
Capacitatea profesională a membrilor 
comunităţii

 

financiare
Venituri, economii
Credite
Programe de finanţare

 

 Infrastructura

Infrastructura (de transport, utilităţi 
publice), starea acesteia şi gradul de 
accesibilitate
Construcţii şi starea acestora
Dotări, echipamente existente şi starea 
acestora
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CAPITOLUL 2 – PROFILUL GENERAL AL COMUNEI

2.1. Caracteristici geografice 

                

2.1.1. Aşezare 

Comuna  Traian  este  amplasată  în  zona  nordică  a 

teritoriului  judeţului  Ialomiţa.  Judeţul  Ialomiţa  se  află  în 

partea de sud-est  a ţării,  în  Câmpia Bărăganului,  diviziune 

estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiţei şi la 

interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin 

care capitala ţării este legată cu Moldova şi cu litoralul Mării 

Negre.

Vecinii judeţului Ialomiţa sunt :

• la Nord - judeţele Brăila şi Buzău ;

• la Nord-Vest – judeţul Prahova ;

• la Vest – judeţul Ilfov ;

• la Sud – judeţul Călăraşi ;

•  la Est – judeţul Constanţa.

Suprafaţa totală a judeţului Ialomiţa este de 4.453 km2 

(445.289 ha.), din care : 3.736 km2 suprafaţă agricolă, 258 

km2 suprafaţă cu vegetaţie forestieră, 389 km2 terenuri cu 

altă destinaţie şi aproape 69 km2 terenuri neproductive. 

Comuna Traian se învecinează astfel:

- la vest cu comuna Griviţa şi judeţul Brăila;

- la nord cu judeţul Brăila;

- la est cu comuna Scânteia;

- la sud cu comuna Griviţa.
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 2.1.2 Teritoriul

Teritoriul  administrativ al comunei Traian este de 4004 ha, 

suprafaţa intravilanului fiind de 235.50 ha.  

Categoriile  de  folosinţă  pot  evidenţia  suprafeţe  agricole 

(arabil,  păşuni,  livezi)  şi  suprafeţe neagricole (păduri,  ape, 

drumuri, curţi, construcţii, neproductiv).

La nivelul comunei, 92,6% din suprafaţă este ocupată de 

terenuri  agricole,  iar  cele  neagricole  sunt  reprezentate  în 

proporţie de 7,4%. 

În  comuna  Traian  locuinţele  şi  funcţiunile 

complementare ocupă o suprafaţă de 149,95 ha. Locuinţele 

sunt în general, de tip rural, fondul locuibil predominant fiind 

constituit  din  locuinţe  parter,  în  stare  bună  sau  mediocră, 

realizate în majoritate din materiale nedurabile. 

Instituţiile  şi  serviciile  publice  sunt  în  următoarele 

domenii:

- unităţi pentru administraţie;

- unităţi pentru învăţământ;

- unităţi de cult;

- unităţi comerciale 

- unităţi sanitare

- alte servicii. 

Dotările  administrative  sunt  restrânse,  unele  fiind 

amplasate în construcţii  vechi, ce corespundeau caracterului 

rural al aşezării. 

Instituţiile şi serviciile de interes public sunt insuficiente 

pentru cerinţele actuale; de aici,  necesitatea dotării  cu noi 
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tipuri de servicii, precum şi modernizarea celor existente, de 

exemplu,  bibliotecă,  în  vederea  întăririi  rolului  acestora  în 

viaţa comunitară.

Căile de comunicaţie şi transporturi ocupă o pondere 

de 11,02% din suprafaţa totală a intravilanului. 

Spaţiile verzi, sport, agrement, protecţie 

Zona  verde  este  slab  reprezentată,  ca  în  mai  toate 

localităţile rurale; în localitate există un teren de fotbal,  în 

suprafaţă de 11.015 mp.

Gospodărie  comunală,  cimitire –  dotările  ocupă  o 

suprafaţă de 2,68 ha (intravilan) . 

Terenurile libere în intravilan au o suprafaţă de 15,00 

ha şi o pondere  de 6,26%.

Bilanţ teritorial 

al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent

Zone funcţionale
Localitatea 
principală 
Traian (ha)

Trupuri 
izolate 

(ha)
Total (ha) % din total 

intravilan

Locuinţe şi funcţiuni 
complementare 149,95 0 149,95 63,27

Unităţi agro
zootehnice 36,81 0 38,81 16,36

Instituţii şi servicii de 
interes public 3,71 0 3,71 1,42

Căi de comunicaţie şi 
transport rutier  26,00 0 26,00 11,02

Spaţii verzi, sport, 
agrement, protecţie 1,35 0 1,35 0,55

Construcţii tehnico-
edilitare 0 0,00 0.00 0
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Gospodărie 
comunală, cimitire 1,68 1,00 2,68 1,12

Destinaţie specială 0 0 0 0

Terenuri libere 15,00 0 15,00 6,26

Total intravilan 
existent 234,50 1,00 235,50 100,00

2.1.3. Clima

Prin prezentarea în partea de sud-est  a ţării,  comuna 

Traian este sub influenţa maselor de aer estice-continentale, 

vestice-oceanice şi sudice-mediteraneene. Aceasta determină 

un climat de tip continental excesiv, climat caracterizat prin 

contraste  pronunţate  de  la  iarnă  la  vară,  concretizate  în 

amplitudini  termice mari  (peste 500C). Luna cea mai  caldă 

este luna iulie (medie peste 300C), iar cea mai rece este luna 

ianuarie ( medie -30C).

Vânturile  dominante  sunt  din  sectorul  nordic  şi  nord-

estic pe timpul sezonului rece. 

Precipitaţiile au un caracter continental, producându-se 

diferenţiat de la un an la altul, cantitatea medie anuală fiind 

de 400-600 mm/an, deci un regim deficitar. Acest regim al 

precipitaţiilor are influenţe importante asupra dinamicii apelor 

freatice,  precipitaţiile fiind principala sursă de alimentare a 

celor din urmă.

2.1.4. Date hidrografice
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Teritoriul  comunei  se  găseşte  în  bazinul  hidrografic  al 

râului Ialomiţa, pe malul stâng al acestuia, în cadrul Câmpiei 

Centrale – subunitatea Câmpia centrală externă. Localităţile 

se găsesc pe malul stâng – în zona cursului superior – al celui 

mai important afluent al râului Ialomiţa din această zonă, şi 

anume Valea Lata, care are un curs est-vest, până la limita 

câmpiei de platformă, unde se abate printr-un cot pronunţat 

spre  sud.  Înainte  de  a  ajunge  la  Strachina,  Valea  Lata 

prezintă un profil morfologic asimetric, cu malul drept abrupt 

şi  înalt,  iar  malul  stâng  mult  mai  coborât,  asemănător  cu 

profilul  râului Ialomiţa. Această vale, în cursul său inferior, 

este  însoţită  de  o  terasă  care  se  racordează  cu  aceea  a 

Ialomiţei  şi  care  are  un  profil  longitudinal,  care  prezintă 

rupturi de pantă în alternanţă cu pantele domoale, debitele şi 

nivelele fiind variabile în timp sub raport cantitativ, în funcţie 

de  perioadele  cu  precipitaţii  abundente.  Datorită  acestor 

caracteristici morfohidrice, valea sa a fost transformată într-o 

suită de iazuri. Tot în zona comunei, la vest de satul Traian, 

se menţionează existenţa Lacului Lunca, instalat într-o arie 

depresionară a zonei de dune. Acesta este un lac de stepă, cu 

o adâncime maximă de 1 m, cota la oglinda apei fiind de 38,6 

m, apa sa fiind sărată.  

2.1.5. Caracteristicile geotehnice. Protecţie seismică

Pe  teritoriul  comunei  Traian,  în  principal,  apar 

cernoziomuri propriu-zise. Condiţiile pedogenetice în care s-
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au format cernoziomurile sunt determinate de: clima cu un 

pronunţat  caracter  continental  (contraste  mari  de 

temperatură  de  la  un  sezon  la  altul,  precipitaţii  reduse, 

evapotranspiraţie  ridicată,  vânturi  uscate),  roca-mamă 

formată din loess sau depozite loessoide (ale căror proprietăţi 

fizico-chimice,  friabilitate,  compoziţie  granulometrică, 

permeabilitate etc. conferă posibilităţi  de formare a acestor 

soluri), relief de câmpie cu altitudini reduse (25-40 m) etc. 

Cernoziomurile  sunt  caracterizate  printr-o fertilitate ridicată 

datorită  cantităţii  ridicate  de  humus.  Prezenţa  unei  bogate 

flore microbiene şi faune determină o  mineralizare  rapidă a 

materiei  organice.  La  acestea  se  adaugă  cernoziomurile 

freatic-umede, caracteristicile zonelor în care pânza freatică 

este situată la mică adâncime, determinând în final apariţia 

de săruri.

Acest lucru face ca cernoziomurile freatic - umede să fie 

considerate  ca  un  tip  genetic  de  tranziţie  de  la 

cernoziomurile  zonale  la  soiurile  intrazonale  de  lacovişti, 

soloneţuri şi solonceacuri.

Normativul   P100-92  stabileşte  pentru  zona  comunei 

Traian următoarele  valori  ale coeficienţilor  Tc şi  Ks privind 

proiectarea antiseismică a construcţiilor  de locuinţe,  social-

culturale, agrozootehnice şi industriale:

Tc = 1,5 secunde, respectiv Ks=0,16 (zonă seismică D), 

ceea  ce  corespunde  cu  intensitatea  seismică  de  grad  VIII 

MSK.

2.1.6. Date fitogeografice
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Elementele de vegetaţie din zonă sunt elemente tipice 

de stepă pontică şi silvostepă panonică. 

Cea  mai  mare  parte  a  teritoriului  administrativ  este 

ocupată de terenuri agricole. Se găsesc şi rămăşiţe de stepă, 

reprezentată  de  pajişti  naturale,  precum  şi  pe  marginea 

drumurilor, de-a lungul digurilor şi al canalelor de irigaţie.

2.1.7. Relieful

Din  punct  de  vedere  geomorfologic,  teritoriul  comunei 

Traian se găseşte în cadrul câmpiei centrale externe, al cărei 

caracter  plan  este  deranjat  de  un  relief  eolian  de  dune 

caracteristic zonei nordice a interfluviului Ialomiţa – Călmăţui, 

cu forme morfologice pozitive ( mai rare decât în părţile mai 

apropiate  de  Călmăţui)  şi  negative,  reprezentate  prin  arii 

depresionare, într-una dintre acestea instalându-se lacul de 

stepă  Lunca.  Valea  Lată  separă  două sectoare  morfologice 

distincte: la nord de aceasta, relieful de tip eolian, iar la sud 

se  întinde  un  câmp  aproape  orizontal,  care  coboară  cu  o 

pantă lină spre Ialomiţa. Relieful prezintă o înclinare generală 

vest – nord – vest,  est – sud – est, altitudinile medii având 

valori de 40 – 45 m. Pe acest fond, se remarcă prezenţa Văii 

Lata Sărata care determină o coborâre a valorilor cotelor de-a 

lungul său, până la 25 m, în aval de Smirna. Valoarea cea 

mai ridicată a terenului este semnalată în zona de sud – vest 

a satului Traian, şi anume la Movila Călugărească, 53.9 m. 
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2.2. Istoricul localităţii

Comuna Traian are în componenţa sa localitatea Traian 

şi  este  situată în  zona de nord a judeţului  Ialomiţa.  Satul 

Griviţa se află la o distanţă de cca. 20 de km nord-vest de 

Slobozia,  iar  Traian,  la  4,5  km  nord-est  de  Griviţa.  Date 

recente  indică  o  populaţie  a  comunei  de  3.397  locuitori. 

Comuna este amplasată pe malul stâng al râului Valea Lată 

Sărată  (Valea  Strachina),  afluent  stâng  al  râului  Ialomiţa. 

Istoria  satului  Traian este legată de cea a satului  Griviţa, 

care în vechime era aşezat pe moşia Lata Sărată şi se numea 

Bâlbâieşti  sau Maţe Arse.  Despre un sat,  Lata  sau Latenii, 

avem ştire încă din sec. XVI, însă nu putem vorbi de mărimea 

acestuia.  Cert este că actuala Lata Sărata poate să fi  fost 

albia  unei  ape  numită  Sărata  şi  care  este  des  amintită  în 

vechime în legătură cu satele Bucu şi Sărăţeni, ultimul aflat 

de-a lungul ei.  Prin urmare, vechiul  sat Lata,  dacă ipoteza 

noastră  că pe acolo trecea Sărata va fi confirmată şi de alte 

date, trebuie să se fi aflat de-a lungul acestei văi. În 1882 aici 

au  primit  pământ  ţăranii  care  au  participat  la  războiul  de 

independenţă  din  1877 şi,  în  amintirea  acestui  eveniment, 

satul  a  primit  denumirea  de  Griviţa.  În  1895  o  parte  din 

locuitorii satului Pastrama, din comuna Miloşeşti, au venit în 

Griviţa.  La  începutul  secolului  XX  au  avut  loc  mai  multe 

reforme administrative şi a ţinut consecutiv de plasa Ialomiţa, 

Ţăndărei şi Iazu. În anii 1890 şi 1897, în sat s-au construit 

şcoala şi biserica actuală. Incluzând locuitorii din mai multe 

sate, Bâlbâieşti, Pastrama, Lata Nebunii, satul a avut de la 
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început un număr mare de locuitori, atingând în 1912, 2387 

locuitori. 

Satul  Traian a fost înfiinţat în 1895, probabil  în  urma 

reformei însurăţeilor. Satul a fost mare de la bun  început, cu 

peste 2000 de locuitori. În 1905 au ridicat o biserică mare 

pentru acel timp, cu trei turle, dovadă a bunăstării relative a 

locuitorilor. Printre locuitorii comunei se aflau şi locuitorii din 

fostul  sat  Pastrama. În satul  Traian nu există date privind 

descoperiri arheologice în zonă. 

2.3. Populaţia şi forţa de muncă

Populaţia totală a comunei este de 3.188 locuitori. 

Repartiţia pe sexe şi grupe de vârstă arată astfel: bărbaţi 

901, femei 953 şi 1.334 de copii. 

Deşi  fluctuantă,  natalitatea  se  păstrează  peste  media 

judeţeană,  cu  valori  oscilând  între  9,5  (  minim absolut  în 

1996) şi 13,4 la mia de locuitori; la fel  şi rata mortalităţii, 

oscilând între 13,7 (1993) şi  19,4 (1996). Evoluţia acestor 

indicatori  arată  o  scădere  a  natalităţii  după  1992,  deşi  se 

produce o serioasă ameliorare în 1997. Între 1993 şi 1996 se 

produce  o  creştere  importantă  a  mortalităţii,  pentru  ca  în 

perioada imediat următoare mortalitatea să urmeze o uşoară 

evoluţie  descendentă.  În  aceste  condiţii,  sporul  natural 

variază şi el între nişte limite destul de distanţate, de la –9,9 

la mie în 1996 şi –0,4 la mie în 1993. 

Tot potrivit funcţionarilor primăriei, în localitate, dintr-un total 

de 1.854 de persoane apte de muncă, populaţia activă este 
SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 24 -



reprezentată  de  146  de  salariaţi  şi  250  zilieri.  Aceştia 

activează  în  agricultură,  industrie,  construcţii,  comerţ, 

prestări servicii, administraţie publică, învăţământ, sănătate.

Dominanta activităţilor agricole, deşi aceasta nu poate fi 

demonstrată statistic - majoritatea persoanelor care lucrează 

în  domeniu  neavând  un  contract  de  muncă  -  promovarea 

altor  tipuri  de activităţi  care nu solicită  un nivel  ridicat  de 

pregătire, şi mai ales atracţia centrelor urbane din apropiere 

pentru forţa de muncă calificată – sunt elementele care au 

perpetuat gradul redus de pregătire profesională. Principala 

disfuncţionalitate privind modul de ocupare a forţei de muncă 

o constituie faptul că persistă indicele redus de atractivitate al 

mediului economic şi al facilităţilor sociale. De aici, migrarea 

populaţiei către centrele urbane învecinate în legătură directă 

cu oferta slabă de locuri de muncă a agenţilor economici din 

comună.

Ca atare, se impune atragerea unor activităţi economice 

dinamice, astfel încât acest fapt să antreneze modernizarea 

infrastructurii sociale. 

O  problemă  majoră  cu  care  se  confruntă  agenţii 

economici, dar care poate avea şi efecte sociale negative pe 

viitor este migraţia forţei de muncă în străinătate şi calitatea 

scăzută a personalului. 

Populaţia este majoritar de origine română.

2.4. Infrastructură şi utilităţi publice 
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În comună se impune realizarea unei  zone centrale de 

interes public şi  punerea în valoare a unor terenuri atât în 

centru, cât şi spre periferii. 

Infrastructura arată astfel la acest moment:

Drumuri: 

Localitatea  este  legată  de  reşedinţa  de  judeţ,  prin 

intermediul DJ 211- cale de circulaţie modernă – în întregime 

asfaltată.  În  ceea  ce  priveşte  ponderea  circulaţiilor  în 

teritoriu, în 1990 suprafaţa acoperită de drumuri era de 205 

ha, respectiv 1,7% din suprafaţa totală a teritoriului comunei. 

În  2000  suprafaţa  acoperită  de  drumuri  era  de  245  ha, 

respectiv 11,99% din suprafaţa totală a teritoriului comunei. 

Reţeaua principală de străzi este structurată în cea mai mare 

parte pe DJ 211 în localitatea Traian, prin intermediul căruia 

se  accede  la  DN  2C.  Legătura  între  Smirna  şi  Traian   se 

realizează pe drumul comunal DC 28, având partea carosabilă 

de 6 m, cu o împietruire uşoară. Celelalte străzi   sunt din 

categoria a III-a şi a IV-a, cu lăţimi carosabile între 4,0 şi 6,0 

m. Cele mai importante sunt pietruite şi fără trotuare. Relieful 

este  predominant  plan,  nu  pune  probleme   deosebite  din 

punct de vedere al declivităţilor pentru reţeaua de căi rutiere. 

Comuna  Traian  nu  are  legătură  cu  calea  ferată. 

Localitatea s-a dezvoltat longitudinal, de-a lungul DJ 211 , din 

care  se  dezvoltă  perpendicular  şi  paralel  toate  străzile 

comunei. Principalele disfuncţionalităţi sunt:

 -DJ 211 este  modernizat,  însă cu  durata  de serviciu 

expirată;

- DC 28 are o împietruire uşoară, nu este modernizat ;
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-  străzile  din  pământ,  în  perioadele  ploioase  devin 

impracticabile ;

- la străzile din intravilan, profilul transversal este redus, 

cu trotuare mici sau inexistente;

- lipsa de continuitate a trotuarelor amenajate şi de aici 

apar aspecte de incomodare a circulaţiei pietonale ;

- lipsa dispozitivelor de colectare şi evacuare  a apelor 

meteorice ;

- lipsa unor treceri pietonale;

- lipsa unor parcări corespunzătoare în lungul drumurilor 

DN 2C, DJ 203 F, DJ 211;

        -lipsa mobilierului stradal specific. 

Utilităţi: 

Comuna  nu  dispune  de  reţea  de  alimentare  cu  gaze 

naturale. 

În comuna TRAIAN, prin Programul SAPARD s-a realizat 

proiectul  privind  alimentarea  cu  apă,  proiect  iniţiat  de 

comuna  GRIVIŢA,  cu  valoarea  de  28.517.756  mii  lei,  în 

perioada  2000-2003,  când  TRAIAN  era  sat  component  al 

comunei  respective şi,  continuat până în 2005 de Primăria 

comunei  TRAIAN,  cu  o  reţea  stradală  de  10,8  km,  care 

deserveşte un număr limitat de gospodării, reţea insuficientă 

pentru acoperirea necesarului la nivel de localitate, urmând a 

se  realiza  extinderea  reţelei,  prin  solicitarea  de  fonduri 

externe. 

În  Traian,  nu  există  sistem centralizat  de  canalizare  a 

apelor uzate menajere şi a apelor pluviale. Evacuarea apelor 

uzate  menajere  este  total  necorespunzătoare,  deoarece  se 
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realizează  în  fose  de  tip  rural,  neimpermealizate  şi  care 

poluează bacteriologic stratul freatic de mică adâncime.

Pentru asigurarea unei eficiente gospodăriri a apelor, atât 

în prezent,  cât  şi  în  perspectivă,  sunt necesare o serie de 

măsuri, legate în principal de protecţia calităţii resurselor de 

apă de suprafaţă şi subterană.

Comuna  dispune  de  o  reţea  modernă  de  distribuţie  a 

energiei electrice, toate gospodăriile fiind racordate.

Comuna mai dispune de o reţea de telefonie digitală cu 

380  de  abonaţi  şi  de  televiziune  prin  cablu  ce  deserveşte 

întreaga localitate.

În  comună  nu  există  serviciu  public  de  gospodărie 

comunală.

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Traian cele 

mai importante probleme ale comunei sunt:

- Poduri şi podeţe pentru localitate, menţionată de 

83,33% dintre persoanele intervievate;

- Extindere reţea de apă, menţionată de 68,75%;

- Cămin cultural, menţionată de 88,19%;

- Drumuri, menţionată de 91,67%;

- Canalizare, menţionată de 77,78%;

- Reţea de alimentare cu gaze, 61,81%.

Întrebarea a vizat obţinerea unei liste a priorităţilor 

privind rezolvarea problemelor  comunei. Astfel, scorurile 

mai mici înregistrate de anumite probleme trebuie 

interpretate ca prioritate relativ scăzută  în  ordinea 

rezolvării, şi nu neapărat ca nivel ridicat de satisfacţie privind 
SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 28 -



serviciile respective.

Problemele localităţii Procent
Gaze 61,81%

Canalizare 77,78%

Drumurile 91,67%

Reabilitare camin cultural 88,19%

Extindere retea apa 68,75%

Poduri si podete pentru 
localitate 83,33%

2.5. Mediul

Activitatea  de  gestiune  a  deşeurilor  –  colectare, 

transport, prelucrare, eliminare finală – creează probleme de 

impact  asupra  factorilor  de  mediu.  Astfel,  în  urma 

descompunerii  deşeurilor  de  natură  organică,  se  degajă 

mirosuri dezagreabile, iar curenţii atmosferici antrenează din 

depozitele  de  gunoi  particule  solide  de  diverse  dimensiuni 

care, prin depunere ulterioară pe sol şi plante, favorizează şi 

accentuează  fenomenul  de  poluare.  Impactul  depozitării 

deşeurilor  asupra  solului  este  însă  relativ  redus,  datorită 

stratului  argilos  care  nu  permite  infiltrarea  scurgerilor  din 

deşeuri până în pânza de apă freatică. Distanţa faţă de apa 

de  suprafaţă  fiind  mai  mare  de  300  m,  se  determină  un 

impact ecologic redus faţă de aceasta. În comună nu există 

serviciu  de  salubritate  organizat,  colectarea  deşeurilor  se 
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realizează în recipienţi special destinaţi acestui scop (coşurile 

de gunoi amplasate de primărie) sau în recipienţi improvizaţi 

în  gospodăriile  individuale.  Transportul  la  platformele  de 

gunoi  se  face  cu  mijloace  auto  sau  în  căruţe  cu  tracţiune 

animală. 

Deşeurile rezultate pe teritoriul comunei au un caracter 

specific rural, cantitatea în care sunt produse şi calitatea lor 

variind  sezonier  şi  fiind  influenţată  de  starea  materială  a 

locuitorilor.

Perimetrele  gropilor  de  gunoi  urmează  a  fi  restrânse, 

neutralizate, urmând a se dezvolta noi rampe, ecologice, în 

aceleaşi  zone,  dar  cât  mai  departe  de  construcţiile  de 

locuinţe.

2.6. Economia şi mediul de afaceri

Economia judeţului  Ialomiţa,  implicit  a comunei  Traian, 

reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe suportul 

producţiei  agricole  dezvoltându-se,  în  special,  industria 

alimentară.  Localizarea  în  interiorul  unei  vaste  regiuni  de 

câmpie şi-a pus amprenta asupra potenţialului economic şi a 

posibilităţilor  de  valorificare  a  resurselor  de  dezvoltare. 

Atributele  calitative  ale  mediului  natural-condiţiile  geo-

morfice, climatice, hidrografice – au condus la specializarea 

economică  a  comunei  Griviţa  în  activităţi  agricole.  Prin 

atracţia exercitată de centrele urbane din apropiere, Urziceni 

şi Slobozia, tradiţia locală în activităţi agricole a pierdut din 

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 30 -



importanţă, astfel fiind influenţată structura forţei de muncă, 

reducându-se la maxim transferul specializării agricole de la o 

generaţie la alta. 

Comuna  Traian  nu  dispune  de  unităţi  economice  majore, 

activitatea  de  bază  a  locuitorilor  desfăşurându-se  în 

gospodăriile proprii  şi  doar un mic număr de salariaţi  sunt 

înregistraţi în activităţi comerciale, de prestări servicii sau de 

construcţii  (50  de  salariaţi).  Se  poate  semnala  declinul 

activităţilor  economice  (blocaj  financiar,  lipsa  comenzilor, 

desfacerea lentă a produselor, nivel scăzut al  fondurilor de 

investiţii, scăderea puterii de cumpărare a populaţiei).

De  asemenea,  se  înregistrează  o  scădere  dramatică  a 

activităţilor de creştere a animalelor. 

De  fapt,  economia  comunei  reflectă  caracteristica 

resurselor de care dispune. Localizarea în interiorul unei vaste 

regiuni  de  câmpie  şi-a  pus  amprenta  asupra  potenţialului 

economic  şi  a  posibilităţilor  de  valorificare  a  resurselor  de 

dezvoltare. 

Atributele  calitative  ale  mediului  natural  –  condiţiile 

geomorfice, climatice, hidrografice – au condus, ca în multe 

alte  localităţi  rurale,  la  specializarea  economică  a  comunei 

Traian în activităţi agricole.

2.6.1. Industrie

Industria  nu  este  reprezentată  la  nivel  de  comună. 

Structura  pe  ramuri  a  agenţilor  economici  privaţi  este 

dominată  de  activităţile  comerciale,  puţini  întreprinzători 

asumându-şi riscul unor activităţi de producţie. Dar, odată cu 
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limpezirea legislaţiei în domeniu şi cu acumularea de capital, 

există  posibilităţi  ca  activităţile  private  să  se  îndrepte  mai 

mult către producţie şi servicii. 

2.6.2. Agricultura şi silvicultura

Teritoriul  administrativ  al  comunei  Traian dispune de o 

ofertă  naturală  deosebit  de  favorabilă  pentru  dezvoltarea 

agriculturii  ca  funcţiune  economică  de  bază.  În  localitate 

funcţionează  următoarele  societăţi  cu  profil   agricol:  AF 

PARASCHIV  DUMITRU,  AF  IOSIF  MARIAN,  AF  GHEORGHE 

EMIL,  AF MIHAI  VITEAZUL,  AF TINERET 2000,  PF HONCIU 

FLORIN. 

Potenţialul caloric ridicat al climatului de stepă, grosimea 

şi fertilitatea cernoziomurilor, ca şi tradiţia muncii agricole, au 

determinat conturarea comunei ca un spaţiu agricol dominat 

de culturile cerealiere (grâu, porumb) şi a plantelor tehnice 

(floarea soarelui, sfecla de zahăr) şi de creşterea animalelor.

De altfel, cea mai mare parte din teritoriul administrativ 

al localităţii este ocupat de suprafeţe agricole. 

Activitatea  agricolă  se  realizează  prin  deţinătorii 

particulari, atât prin lucrul individual al suprafeţelor proprii, 

cât şi prin asociaţii lucrative bine organizate. 

Din  păcate,  seceta  prelungită  din  ultimii  3  ani  de zile, 

imposibilitatea  irigării  culturilor,  preţul  mare  al  seminţelor 

agricole au condus la sărăcirea şi mai mult a populaţiei, prin 

obţinerea de producţii mici. 
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Remediul  acestei  situaţii  dezastruoase  este  reducerea 

migraţiei către centrele urbane, prin organizarea unor grupuri 

asociative  care  să  organizeze  teritorial  exploatarea 

pământului, îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie, dotarea 

cu  un  parc  propriu  de  maşini  agricole,  educaţia 

postgimnazială a copiilor care nu urmează alte cicluri şcolare, 

pentru formarea de deprinderi  lucrative,  pentru practicarea 

profesională  a  agriculturii,  dar  şi  calificarea  în  meserii 

neagricole – pentru asigurarea complementarităţii activităţilor 

economice,  promovarea  progresului  tehnic,  ridicarea 

potenţialului  productiv  al  pământului  prin  lucrări  de 

îmbunătăţiri funciare, stimularea organizării de asociaţii sau 

societăţi  mari  pentru  exploatarea  rentabilă  a  terenurilor 

agricole.

2.6.3. Servicii şi comerţ

Prestările de servicii sunt relativ bine reprezentate prin: 

SC AXA INVEST SRL, SC DIG TRANS SRL, SC FRIGO SRL, SC 

PUCHIANU SRL, SC DIGITAL VISION SRL, SC NICOMAR SRL, 

SC SOL PROIECT SRL, SC MATACHAND PROTECTION SRL.

În  comună funcţionează  atât  unităţi  alimentare  sau  mixte, 

organizate  sub  formă  de  asociaţii  familiale  sau  societăţi 

comerciale. Spre exemplu:

- SC  ORIGINAL  IMPORT  –  EXPORT  SRL,  SC 

ŞTEFANIA  SRL,  SC  ALERGY  SRL,  SC  NIDA  MAR  SRL,  SC 

NASTIROM SRL, SC DUMI COM SRL, SC ELENA ŞI PETRE SRL, 

SC  INFER  SRL,  SC  MADANTI  SRL,  SC  MARIGEO  SRL,  PF 

MOROIANU, toate având ca domeniu de activitate comerţul. 
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Nici una dintre societăţi nu are experienţă în atragerea de 

fonduri  europene  şi,  de  asemenea,  nici  una  nu  are 

implementat un sistem de management al calităţii.

2.6.4. Dezvoltarea afacerilor şi spiritul antreprenorial

Agenţii economici din comună nu sunt foarte optimişti cu 

privire  la  perspectivele  de  viitor  ale  mediului  de  afaceri, 

printre cele mai importante probleme identificate de aceştia 

fiind:

• Migraţia forţei de muncă;

• Lipsa de personal calificat;

• Problemele financiare (impozitare, fiscalitate mare, 

dobânzi bancare ridicate);

• Obţinerea  dificilă  a  finanţărilor  europene  şi  a 

informaţiilor legate de acestea;

• Condiţiile  meteo  nefavorabile  şi  calamităţile  din 

ultimii ani - aceasta constituind o problemă importantă pentru 

societăţile agricole.

Dintre  persoanele  intervievate,  numai  2,78%  ar 

intenţiona  să-şi  înceapă  o  activitate  pe  cont  propriu/să-şi 

deschidă o afacere, în timp ce 97,22% nu intenţionează acest 

lucru.

Dintre persoanele care ar dori  să-şi  înceapă o afacere, 

cele  mai  multe  ar  face  aceasta  în  domeniul  agricol  şi  de 

creştere a animalelor, meserii tradiţionale în mediul rural.

În ceea ce priveşte agenţii economici, aceştia nu dispun 

de  informaţii  cu  privire  la  transformările  pe  care  le 
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înregistrează  România  odată  cu  integrarea  în  Uniunea 

Europeană.  Puţinele  informaţii  de  care dispun cu  privire  la 

legislaţie şi fondurile structurale provin, în general, din mass-

media.

2.7. Educaţie

În comuna Traian funcţionează un număr de două unităţi 

de învăţământ, respectiv o grădiniţă şi o şcoală generală.

La  începutul  anului  de  învăţământ  2007/2008,  508  de 

copii erau înscrişi la grădiniţe,  şcoli şi licee .

În  învăţământul  de  toate  gradele  îşi  desfăşoară 

activitatea  instructiv  -  educativă  un  număr  de  30  cadre 

didactice titularizate.

Baza  materială a  sistemului  instituţional  în  care  se 

desfăşoară activitatea de educaţie şi învăţământ dispune de 

10 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 săli de informatică, dotată 

cu 40 calculatoare, o bibliotecă şi un centru de documentare 

şi  informare  aflat  la  Şcoala  de  Arte  şi  Meserii,  un  atelier 

şcolar.

Până  în  prezent,  au  fost  create  condiţii  pentru  buna 

funcţionare a şcolilor şi a grădiniţelor din perimetrul comunei, 

şi anume:

-  a  fost  amenajată  o  sală  de  informatică  dotată  cu 

calculatoare şi softurile necesare;

-  pentru  asigurarea  unor  condiţii  corespunzătoare  în 

procesul educaţional a fost recondiţionat vechiul mobilier în 

cele două şcoli şi în grădiniţa din comună;   
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-  s-au  executat  împrejmuiri  şi  reparaţii  de  garduri  la 

şcoala şi la grădiniţa din comună.

Una dintre preocupările personalului didactic este aceea 

de  a  pregăti  tânăra  generaţie  pentru  procesul  complex  de 

aliniere la valorile şi civilizaţia europeană, cerinţă majoră a 

continuării eforturilor de  integrare a României după aderarea 

la Uniunea Europeană. De altfel, secretarul Şcolii de Arte şi 

Meserii din Traian a iniţiat un proiect prin Phare 2003 care, pe 

lângă dotarea cu calculatoare a laboratorului de informatică, 

vizează şi construirea unui atelier-şcoală.  

Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din 

comună este ridicat,  79,86% dintre persoanele intervievate 

declarându-se  mulţumite,  iar  un  procent  de  20,14%  din 

respondenţi  se  declară  nici  mulţumiţi,  nici  nemulţumiţi  de 

calitatea învăţământului în comuna.

Dintre persoanele intervievate, majoritatea, 85,42% se 

declară foarte mulţumite felul în care arată şcoala, 14,58% 

dintre persoane fiind mulţumite de felul în care arată şcoala.

Legat de aspectul grădiniţei, 90,97% dintre persoanele 

intervievate de declară mulţumirea faţă de felul în care arată 

grădiniţa, dintre care 9,03% îşi manifestă mulţumirea faţă de 

acest aspect.

2.8. Sănătate şi protecţie socială

Reformele din domeniul sanitar iniţiate în ultimii ani au 

produs modificări în structura organizatorică a acestui sistem 

şi  la  nivelul  comunei  Traian.  Astfel,  aici  există  un  cabinet 
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medical individual, unde îşi desfăşoară activitatea un medic 

de familie, două asistente; nu există un cabinet stomatologic.

În  localitate  există  o  farmacie  umană  şi  o  farmacie 

veterinară. 

În  ceea  ce  priveşte  starea  de  sănătate  a  populaţiei 

comunei, cuantificată prin indicii de natalitate şi mortalitate, 

se  constată  un  raport  nefavorabil  al  naşterilor  fată  de 

numărul de decese, în 2006-2007, numărul de nou născuţi 

fiind de 64, iar numărul deceselor, de 85.

Pentru ameliorarea acestor indicatori  şi pentru creşterea 

sporului natural al populaţiei, se impune stimularea activităţii 

de planificare familială modernă, de descurajare a avorturilor, 

de  protecţie  a  familiei  şi  a  femeii  gravide,  coroborate  cu 

promovarea  activităţilor  de  educaţie  pentru  sănătate, 

realizate  de  către  medicul  de  familie.  Totodată,  în  scopul 

creşterii  calităţii  actului medical, se impune adoptarea unor 

măsuri  de  îmbunătăţire  a  dotărilor  cabinetului  medical 

individual.

Majoritatea  persoanelor  intervievate  se  declară 

mulţumite  de  serviciile  medicale  din  comună,  respectiv 

54,17% din persoane sunt mulţumite de serviciile medicale, 

24,31%  persoane  nici  mulţumite,  nici  nemulţumite,  iar 

21,53%% nemulţumite de acestea.

O  situaţie  foarte  bună  se  înregistrează  la  întrebarea 

referitoare  la  posibilitatea  de  a  cumpăra  medicamente  din 

comună, 96,53% din persoanele intervievate declarându-se 

mulţumite, iar 3,47% se declară foarte mulţumite de această 

facilitate.
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În ceea ce priveşte asistenţa socială, aceasta presupune 

un  ansamblu  complex  de  măsuri  şi  acţiuni  realizate  de 

administraţia  publică  locală,  pentru  a  răspunde  nevoilor 

sociale  individuale,  familiale  sau  de  grup,  în  vederea 

prevenirii  şi  depăşirii  unor  situaţii  de  dificultate, 

vulnerabilitate  sau  dependenţă  pentru  prezervarea 

autonomiei  şi  protecţiei  persoanei,  pentru  prevenirea 

marginalizării  şi  excluziunii  sociale,  pentru  promovarea 

incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.

Pe plan local, rezultatele activităţii în domeniul asistenţei 

sociale sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile 

să  fie  rezolvate  la  nivelul  primăriei,  fără  a  se  depăşi 

termenele legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii 

deosebite, cazurile sunt deferite altor instituţii.

La sfârşitul anului 2007, situaţia dosarelor în plată a fost 

următoarea :

-56 dosare pentru acordare ajutor social ;

- 8 dosare pentru acordare indemnizaţie de îngrijire ;

- 264 dosare pentru acordare alocaţie complementară ;

-  16 dosare asistent personal.

Din punct de vedere al protecţiei sociale, în anul 2007, s-

au înregistrat următoarele situaţii:

-  28  copii  care  beneficiază  de  o  măsură  de  protecţie 

specială;

-  8  persoane  cu  handicap  grav  care  beneficiază  de 

indemnizaţie;

- 82 de familii beneficiare de ajutor social, conform Legii 

416/2001;
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- 785 de familii beneficiare de ajutor de încălzire.

2.9. Cultura, culte şi patrimoniu local 

În comună există cămin cultural, dar activitatea culturală 

nu este la cea mai înalte cote, aici desfăşurându-se în general 

serbări şcolare şi câteva spectacole. 

În  comuna  Traian  mai  există  o  biserică  ortodoxă 

construită din anul 1896, cu aproximaţie. 

    Din cauza faptului că distanţa de la intrarea în comună 

şi  până  la  ieşire,  spre  comuna  vecină  -  ROŞIORI,  judeţul 

BRĂILA, este mare (2 km), au început lucrările şi pentru a 

doua biserica ortodoxă.

2.10. Turism 

Comuna Traian deţine un potenţial natural şi antropic de 

excepţie încă insuficient valorificat. 

Comuna  are  bine  reprezentat  domeniul  cultelor,  aici 

existând două biserici,  ce pot deveni puncte de atracţie pe 

viitor pentru turişti.

2.11. Sport şi activităţi recreative

Activităţile sportive şi  de agrement sunt destul  de slab 

dezvoltate  în  comună,  la  momentul  actual  comuna 

având amenajat teren de fotbal, dar nu şi sală de sport, deşi 

în localitate activează nu mai puţin de 3 echipe de fotbal. 
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61,81%  dintre  persoanele  intervievate  se  declară 

nemulţumite,  38,19%  dintre  respondenţi  se  declară  nici 

mulţumiţi, nici nemulţumiţi. Majoritatea celor care se declară 

nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi sunt persoane tinere sau 

foarte tinere.

2.12. Ordine publică şi protecţie civilă

Asigurarea ordinii şi liniştii publice

La  nivelul  comunei,  ordinea  şi  liniştea  publică sunt 

asigurate  prin  activităţile  desfăşurate  de  către  poliţistul 

postului local de poliţie. În ceea ce priveşte circulaţia rutieră, 

la  nivelul  comunei,  au fost amenajate  treceri  de pietoni  în 

locurile intens circulate mai ales de copii, fiind de asemenea 

amplasate indicatoare rutieră de avertizare şi obligare. 

Supravegherea circulaţiei rutiere  este asigurată de către 

lucrătorii postului local de poliţie.

Protecţia civilă

Activitatea de protecţie civilă este coordonată de către un 

comitet  local  de  situaţii  de  urgenţă,  având  16  membri. 

Serviciul  este  dotat  cu  două binocluri,  două  radiotelefoane 

portabile, un telefon mobil, 3 cricuri hidraulice, 15 cazmale, 5 

târnăcoape, 15 lopeţi, 3 răngi, cizme cauciuc, motofierăstrău 

cu  disc  abraziv,  10  topoare,  un  topor  dulgher,  un  ciocan 
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baros, 5 lanterne, un aparat sudură, o frânghie, două cabluri 

remorcare, un generator curent electric, un cric pneumatic, o 

drujbă,  două  genţi  sanitare,  3  pachete  individuale  de 

pansamente, doi saci cu atele, o targă sanitară specială, un 

furtun PSI, 15 pelerine, 5 bormaşini manuale şi electrice, 15 

mături, 10 găleţi, 6 măşti  contra gazelor, două pachete de 

decontaminare  individual,  20  perechi  mănuşi,  20  pături 

bumbac, 25 paturi metalice, 25 saltele relaxa, 4 mese pliante, 

4 scaune pliante, 26 lenjerii pat.   

La  nivelul  primăriei,  există  un  plan  de  evacuare  a 

populaţiei în caz de dezastre. 

Majoritatea locuitorii (93,75%) sunt mulţumiţi de felul în 

care  este  asigurată  siguranţa  cetăţenilor  în  comună,  iar 

6,25%  se  declară  nici  mulţumiţi,  nici  nemulţumiţi  de 

siguranţa cetăţeanului.

Siguranţa cetăţenilor  este dată ş i  de iluminatul public 

stradal, starea de funcţionare fiind bună. 

Cele mai multe dintre persoanele intervievate se declară 

mulţumite  de iluminatul  public,  procentul  acestora  fiind de 

68,06%, un procent de 31,94% din persoanele intervievate 

declarându-se foarte mulţumite.

2.13. Administraţia publică şi serviciile publice

A. CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA 
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Consiliul  Local  al  comunei  Traian  este  format  din  13 

consilieri, ce provin de la următoarele partide partide: PSD – 

6, PNL – 7.

Acesta  îşi  desfăşoară  de  regulă  activitatea  în  şedinţe 

ordinare  sau,  când  este  cazul,  în  şedinţe  extraordinare  şi 

adoptă  hotărârile  necesare rezolvării  principalelor  probleme 

cu care se confruntă comunitatea.

În 2007 şi la începutul lui 2008, au fost aprobate hotărâri 

pentru derularea unor investiţii importante pentru localitate, 

cum are fi:

- aprobare buget local

       - reparaţii şcoli şi grădiniţe

- reparaţii drumuri comunale

- concesionare şi închiriere terenuri

- numirea unor comisii de licitaţii

Activitatea primăriei este asigurată de către 2 aleşi locali: 

primar,  viceprimar şi  8  funcţionari  publici:  un secretar,  un 

referent  contabil,  un  referent  registru  agricol,  un  tehnician 

cadastru,  un  referent  ITL,  un  referent  asistenţă  socială,  1 

referent  stare  civilă,  un  referent  cu  publicul;  personalul 

contractual  este  reprezentat  de:  un  casier,  un  inspector 

protecţie  civilă,  un  referent  achiziţii  publice,  un  referent 

arhivar, un guard de zi, un guard de noapte, 2 electricieni. 

B. SERVICIILE PUBLICE

 În  subordinea  Consiliului  Local  al  Comunei  Traian 

funcţionează  un  Cămin  Cultural  care  nu  îndeplineşte  însă 
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cerinţele  necesare  desfăşurării  unei  activităţi  culturale 

complexe. În prezent,  acesta este folosit  pentru activităţile 

culturale  ale  elevilor  şi,  mai  rar,  pentru  prezentarea  umor 

spectacole profesioniste. 

Instituţiile şi  servicii  de interes public,  în general,  sunt 

însă insuficiente pentru cerinţele actuale, după cum reiese din 

chestionarele  aplicate  în  vederea  fundamentării  prezentei 

strategii;  de  aici,  necesitatea  introducerii  de  noi  tipuri  de 

servicii, precum şi modernizarea celor existente, de exemplu, 

bibliotecă,  în  vederea  ridicării  nivelului  de  trai  şi  al  rolului 

acestora în viaţa comunitară.

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de 

Primărie,  peste  90%  dintre  persoanele  intervievate 

menţionează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani.

Astfel,  92,36%  menţionează  renovarea  primăriei, 

54,17% reţea de apă curentă, 86,81% pietruirea străzilor şi 

68,06% amintesc de iluminatul public.

Majoritatea celor care au menţionat proiecte derulate de 

Primărie se declară „destul de mulţumiţi” de aceste proiecte.

Doar o parte a persoanelor intervievate, şi anume 7,64%, 

nu au putut menţiona nici un proiect desfăşurat de Primărie.

2.14. Disfuncţionalităţi

Analiza  stadiului  actual  al  amenajării  teritoriului  şi 

dezvoltării  urbanistice  a  comunei  relevă  o  serie  de 

disfuncţionalităţi majore, ce trebuie eliminate sau ameliorate 

în următoarea perioadă. 
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În domeniul economic:

-  declinul  activităţilor  economice:  blocaj  financiar,  lipsa 

comenzilor,  desfacerea  lentă  a  produselor,  nivel  scăzut  al 

fondurilor  de  investiţii,  scăderea  puterii  de  cumpărare  a 

populaţiei.

- diminuarea activităţilor de creştere a animalelor

În domeniul fondului construit şi al utilizării terenului:

-  starea  mediocră  şi  lipsa  echipării  edilitare 

corespunzătoare majorităţii localităţilor 

În domeniul circulaţiei:

- lipsa de continuitate a trotuarelor amenajate

- lipsa mobilierului urban specific

În domeniul infrastructurii edilitare:

- lipsa reţelei centralizate de canalizare

- lipsa drumurilor asfaltate

- lipsa reţelei de distribuţie gaze naturale

În domeniul mediului:

-  depozitarea  semicontrolată  a  deşeurilor  menajare  (în 

apropierea zonei de locuit)
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CAPITOLUL 3 – ANALIZA SITUAŢIEI SOCIALE,

ECONOMICE ŞI INSTITUŢIONALE – ANALIZA SWOT

3.1. Introducere

Punct  de plecare în elaborarea strategiei  de dezvoltare 

locală, analiza situaţiei sociale, economice şi instituţionale are 

drept  scop  identificarea  problemelor  cheie  cu  care  se 

confruntă  localitatea  şi  a  potenţialului  acesteia,  în  vederea 

stabilirii  unei  orientări  strategice  care  este  conformă  şi 

sprijină scopul general al acestei strategii.

3.2. Metodologie

Analiza  situaţiei  economice,  sociale  şi  instituţionale  se 

realizează  utilizând  matricea  SWOT.  Pe  baza  profilului 

comunitar sau a resurselor  pe care localitatea le deţine se 

realizează matricea SWOT. Este vorba de un diagnostic din 

care să poată fi extrase obiectivele viitoare.

Matricea expune într-o dispunere vizuală şi concentrează 

în formulări cât mai precise şi concise :

 -  punctele forte (S = strengths)

  - punctele slabe (W = weaknesses)

  - oportunităţile (O = opportunities)

  - ameninţările (T = threats)

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al 

comunităţii, de resursele acesteia.
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Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin 

de  cadrul  legal,  de  actorii  externi  ce  pot  avea  o  influenţă 

pozitivă sau, dimpotrivă, negativă asupra comunităţii.

Utilizarea unei astfel de metode permite identificarea:

-  disparităţilor  existente  în  dezvoltarea  economică  şi 

socială a localităţii şi a domeniilor de intervenţie

-   facilitează  formarea  unei  imagini  clare  a  percepţiei 

asupra necesităţilor de dezvoltare la nivel local.

Pentru  o  caracterizare  cât  mai  completă  a  localităţii, 

analiza a luat în considerare cele mai importante trăsături ale 

domeniului social si economic, exprimate printr-un ansamblu 

de criterii de analiză. 

Analiza acestor domenii permite identificarea stadiului de 

dezvoltare  şi  a  resurselor  necesare  pentru  asigurarea  unei 

dezvoltări durabile.

Domeniile  şi  criteriile  de  analiză  pentru  acesta  sunt 

următoarele:

Demografia

• populaţia

• densitatea populaţiei

• structura populaţiei

• factorii de creştere a populaţiei

Educaţia

• numărul instituţiilor educaţionale

• gradul de cuprindere a populaţiei

Piaţa forţei de muncă

• populaţia ocupată pe sectoare şi ramuri

• numărul mediu de salariaţi
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• structura şi rata şomajului

• câştigul salarial

Economia

• potenţial industrial

• potenţial agricol

• sector privat

• serviciile

Infrastructura

• transport rutier

• alimentarea cu apă

• alimentarea cu gaze naturale

• reţelele de telecomunicatii 

Mediul rural – dezvoltarea rurală

• populaţia

• forţa de muncă

• infrastructura fizică şi socială

Turismul

• fondul turistic si cultural

Mediul

• calitatea aerului

• calitatea apei

• calitatea solului

• păduri

• spaţii verzi
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3.2.1 Infrastructura şi echipare edilitară

Puncte 
Tari

■ Grad de acoperire ridicat cu reţele de telecomunicaţii
■ Nivel ridicat de satisfacţie a populaţiei cu privire la gradul de accesibilitate a 
comunei
■ Sisteme moderne de distribuţie a energiei electrice 
■ Existenţa reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile
■ Gradul relativ bun de satisfacţie al locuitorilor privind dotările edilitare 
existente în zonă
■ Transport public adaptat necesităţilor

Puncte 
Slabe

■ Condiţii tehnice precare ale unor drumuri locale
■ Inexistenţa unor utilităţi publice 
■ Contaminarea pânzei freatice cu produse chimice şi compuşi organici
■ Lipsa la acest moment a unui sistem de colectare şi tratare a apelor uzate
■ Lipsa unui sistem de preluare şi dirijare a apelor pluviale pe toată lungimea 
drumurilor din comună
■ Lipsa alimentării cu gaze naturale
■ Lipsa foselor de tip rural, neimpermeabilizate pentru colectarea apelor 
menajere care poluează bacteriologic stratul freatic de mică adâncime
■ Lipsa unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere
■ Procent mare de construcţii cu grad de uzură ridicat
■ Lipsa unui plan urbanistic general actualizat şi adaptat necesităţilor
■ Străzi degradate
■ Lipsa parcărilor în preajma instituţiilor publice 

Oportunităţi Ameninţări
■ Modernizarea infrastructurii de
transport
■ Posibilitatea accesării unor programe de 
finanţare comunitare ale Uniunii Europene 
pentru reabilitarea infrastructurii rutiere
■ Reducerea riscurilor în desfăşurarea 
traficului auto şi creşterea siguranţei 
pietonilor
■ Accesarea unor finanţări nerambursabile în 
vederea realizării unui sistem de colectare şi 
tratare a apelor uzate si a unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale
■ Accesarea unor linii de finanţare pe 
componenta de protecţie a mediului - 
gestionarea deşeurilor

■ Deteriorarea condiţiilor de trai şi de mediu
■ Amânări în conectarea comunei la sistemul 
de alimentare cu gaze naturale
■ Impactul negativ asupra mediului generat 
de întârzierea realizării unui sistem de 
colectare si tratare a apelor uzate si a 
gunoiului menajer
■ Neutilizarea de către comună a resurselor 
financiare disponibile prin programe ale 
Uniunii Europene şi alte surse de finanţare
■ Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în zonă, datorat 
infrastructurii fizice şi sociale neadecvate
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3.2.2 Economie şi mediul de afaceri

Puncte 
Tari

■ Profil economic cu posibilităţi de diversificare 
■ Existenta şi varietatea resurselor naturale
■ Potenţial agricol şi zootehnic deosebit
■ Terenuri şi spaţii disponibile pentru dezvoltări economice
■ Tip de sol între cele mai fertile
■ Preocuparea şi deschiderea autorităţilor locale pentru stimularea şi 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
■ Posibilitatea generării de forţă de muncă pentru agricultură 
■ Accesul la căi de transport
■ Fiscalitate redusă în localitate, în limita permisă de legislaţie

Puncte 
Slabe

■ Nivel scăzut al atragerii investiţiilor străine
■ Tendinţa de declin a industriei tradiţionale
■ Insuficienta infrastructură de susţinere şi facilităţi pentru sectorul privat
■ Lipsa marketingului şi promovării locale
■ Slaba dezvoltare a sectorului de servicii
■ Acces şi circulaţie slabă a informaţiilor

Oportunităţi Ameninţări
■ Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului 
economic
■ Îmbunătăţirea cooperării între mediul de afaceri si 
administraţia publică
■ Dezvoltarea şi utilizarea potenţialului oferit de 
resursele naturale
■ programe guvernamentale şi europene privind 
stimularea dezvoltării întreprinderilor
■ atragerea investitorilor prin facilităţi locale
■ atragerea furnizorilor de instruire antreprenorială faţă 
de iniţierea de programe de formare profesională 
specializate pe meserii tradiţionale
■ implicarea actorilor locali în rezolvarea problemelor 
comunităţii şi dezvoltarea acesteia
■ valorificarea spiritului antreprenorial 

■ Stagnarea pătrunderii 
capitalului străin
■ Dezvoltare redusă a 
economiei 
■ Cadru legislativ instabil şi 
complex
■ Insuficienta direcţionare a 
fondurilor europene
■ Continuarea procedurilor 
birocratice, complexe şi cu 
durata mare de timp pentru 
obţinerea finanţărilor
■ Întârzieri în introducerea de 
noi tehnologii
■ Pierderea ocupaţiilor 
tradiţionale locale
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3.2.3 Dezvoltare Rurală şi Agricultură

Puncte 
Tari

■ Pondere ridicată a terenului arabil în total agricol
■ Fertilitate ridicată a pământului
■ Teren agricol suficient
■ Sectorul privat deţine majoritatea suprafeţelor agricole
■ Existenţa infrastructurii pentru irigaţii
■ Existenţa unor structuri embrionice în domeniul agro-turismului
■ Mediu de viaţă nepoluant
■ Tradiţii istorice şi culturale nealterate
■ Grad ridicat de electrificare a gospodăriilor
■ Accesibilitate bună la reţelele de telefonie

Puncte 
Slabe

■ Infrastructura fizica de acces şi socială slab dezvoltată
■ Pondere redusă a activităţilor neagricole 
■ Insuficienta folosire a tehnologiilor moderne de cultivare a pământului
■ Lipsa managementului performant
■ Calitatea scăzută a vieţii
■ Productivitate şi profitabilitate scăzută
■ Terenurile libere în intravilan au pondere insuficientă raportată la nevoile 
actuale
■ Degradarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
■ Zonă deficitară în spaţii verzi
■ Acces greu la pieţele de desfacere
■ Putere financiară scăzută a populaţiei

Oportunităţi Amenintari
■ Dezvoltarea sectorului IMM în domenii 
productive şi de servicii, specifice mediului 
rural
■ Diversificarea produselor agricole şi 
animaliere
■ Dezvoltarea culturilor agricole şi legumicole 
organice
■ Dezvoltarea agroturismului şi protejarea 
tradiţiilor istorice şi culturale
■ Posibilitatea atragerii de investiţii pe 
diverse activităţi care să contribuie la 
dezvoltarea rurală

■ Neutilizarea pamântului la adevăratul său 
potenţial
■ Fragmentarea exploataţiilor agricole
■ Dezvoltare lentă a economiei rurale
■ Creşterea disparităţilor intrazonale
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3.2.4 Piaţa forţei de muncă

Puncte 
Tari

■ Existenţa programelor de formare şi reconversie profesională 
■ Existenţa instituţiilor de învăţământ superior la distanţă
■ Existenţa Programelor de formare continuă
■ Intenţia de ocupare a unui loc de muncă întâlnită în proporţie ridicată la 
persoanele fără loc de muncă şi femeile casnice

Puncte 
Slabe

■ Scăderea populaţiei active şi ocupate
■ Pondere scăzută a populaţiei ocupate cu studii superioare
■ Lipsa oportunităţilor de angajare în mediul rural
■ Lipsa de motivaţie materială a şomerilor
■ Insuficienta armonizare a sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii şi 
dezvoltării viitoare a societăţii
■ Condiţii insuficiente pentru integrarea grupurilor dezavantajate
■ Capacitate şi structură inegală şi insuficientă a serviciilor şi facilităţilor 
sociale
■ Lipsa unor centre locale de orientare, formare şi reconversie profesională
■ Dificultăţi în menţinerea în comună a forţei de muncă instruite/calificate
■ Migrarea tinerilor către oraş sau străinătate, locuri cu potenţial de ocupare 
mai ridicate

Oportunităţi Ameninţări

■ Orientarea programelor spre specializări în 
domeniile cerute de piaţa forţei de muncă
■ Dezvoltarea antreprenoriatului
■ Programe de includere socială în mod egal 
în piaţa forţei de muncă, a femeilor şi 
bărbaţilor
■ Accesarea unor finanţări nerambursabile 
care acordă sprijin proiectelor de resurse 
umane
■ Accesarea de finanţări pentru încadrarea 
persoanelor aflate în şomaj
■ Accesarea de fonduri nerambursabile 
pentru activităţi menite să rezolve problema 
de incluziune socială a grupurilor 
defavorizate

■ Adâncirea dezechilibrului pe piaţa muncii 
între cerere şi ofertă
■ Adâncirea şi apariţia unor noi fenomene 
sociale
■ Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor 
de liceu şi de instituţii de învăţământ superior
■ Migrarea forţei de muncă înalt calificată
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3.2.5 Demografie

Puncte 
Tari

■ Creşterea speranţei de viaţă la naştere
■ Creşterea ratei fertilităţii

Puncte 
Slabe

■ Bilanţ demografic negativ
■ Existenţa unui număr relativ mare de persoane cu handicap neintegrate în 
societate
■ Numărul redus al căsătoriilor
■ Numărul redus al asociaţiilor care se ocupă de categoriile de persoane 
defavorizate
■ Populaţie cu medie de vârstă ridicată
■ Migraţia externă

Oportunităţi Ameninţări
■ Revigorarea mediului rural, prin reducerea 
fenomenului migraţiei tinerilor
■ Generarea şi implementarea unor proiecte 
care să conducă la incluziunea socială a 
persoanelor defavorizate
■ Atragerea prin parteneriate a ONG-urilor ce 
au ca obiect de activitate acordarea 
asistenţei sociale pentru categoriile de 
persoane dezavantajate

■ Scăderea numărului populaţiei
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3.2.6. Educaţie

Puncte 
Tari

■ Rata brută de cuprindere în învăţământul primar, gimnazial, în creştere 
■ Rata abandonului şcolar în scădere 
■ Aprecierea pozitivă a elevilor privind calitatea învăţământului în localitate 

Puncte 
Slabe

■ scăderea ratei de cuprindere şcolară la învăţământul liceal
■ reducerea populaţiei de vârstă şcolară
■ părăsirea sistemului educaţional din motive economice 
■ ofertă de instruire redusă ca varietate, care nu corespunde exigenţelor 
actuale

Oportunităţi Amenintari
■ încurajarea angajării tinerilor absolvenţi de 
învăţământ de orice tip
■ programe comune de îmbunătăţire a ofertei 
de instruire prin dezvoltarea unor 
parteneriate între autorităţile publice locale, 
instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri

■ număr redus de absolvenţi de liceu şi studii 
superioare

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 53 -



3.2.7. Mediu

Puncte 
Tari

■ grad de poluare a solului şi a aerului, scăzut
■ utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor chimice pentru agricultura de 
subzistenţă
■ poluare sonoră redusă datorată traficului
■ existenţa unor suprafeţe considerabile de zone verzi care pot îmbogăţi 
microclimatul – posibilitatea extinderii acestora
■ în vecinătatea comunei nu se află poluatori industriali

Puncte 
Slabe

■ poluare generată de lipsa unui sistem de colectare şi tratare a deşeurilor 
menajere
■ poluarea solului, apei şi aerului, generată de lipsa unui sistem de colectare 
şi tratare a apelor  uzate
■ poluarea generată de arderea combustibililor solizi şi a deşeurilor agricole 
pentru încălzire, în lipsa unui sistem de alimentare cu gaze
■ lipsa unor programe de educare/informare a populaţiei privind efectele 
poluării asupra stării de sănătate
■ slaba conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici în problematica 
protecţiei mediului
■ lipsa unei preocupări pentru agricultura de tip ecologic
■ insuficienţa spaţiilor plantate amenajate
■ depozitarea semicontrolată a deşeurilor menajere

Oportunităţi Ameninţări
■  dezvoltarea unor tehnologii performante în 
domeniul gestionării  deşeurilor, dar şi de 
reciclare a acestora
■ oportunitatea adoptării unor măsuri ce 
vizează împăduriri pe anumite suprafeţe de 
teren, vizând astfel protecţia mediului 
împotriva unor factori dăunători
■ posibilitatea aplicării unor măsuri de 
conştientizare a populaţiei cu privire la 
dezvoltarea durabilă si la protecţia mediului
■ disponibilitate de fonduri europene alocate 
pentru sectorul de mediu
■ existenţa fondurilor structurale pentru 
managementul integrat al deşeurilor
■ existenţa fondurilor pentru protecţia naturii
■ implicarea unor persoane cu autoritate în 
comună la elaborarea unor programe 
educaţionale pentru conştientizarea 
populaţiei asupra necesitaţii protejării şi 
conservării mediului

■ dificultăţi în susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor majore în domeniul 
infrastructurii de mediu
■ orice formă de poluare poate avea 
consecinţe economice semnificative asupra 
activităţii din zonă
■ efectele poluării asupra stării de sănătate a 
populaţiei
■ extinderea suprafeţelor construite în 
defavoarea spatiilor verzi
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CAPITOLUL 4 - VIZIUNEA STRATEGICĂ

DE DEZVOLTARE LOCALĂ

4.1. Introducere

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea 

formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror 

fundament  îl  reprezintă  în  primul  rând  asigurarea  unui 

echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele 

capitalului natural.

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu 

siguranţă  cea  dată  de  Comisia  Mondială  pentru  Mediu  şi 

Dezvoltare  (WCED)  în  raportul  "Viitorul  nostru  comun", 

cunoscut  şi  sub  numele  de  Raportul  Brundtland  [1]: 

"dezvoltarea  durabilă  este  dezvoltarea  care  urmăreşte 

satisfacerea  nevoile  prezentului,  fără  a  compromite 

posibilitatea  generaţiilor  viitoare  de  a-şi  satisface  propriile 

nevoi".

Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească 

un  cadru  teoretic  stabil,  pentru  luarea  deciziilor  în  orice 

situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie 

că e vorba de mediu înconjurător, economic sau social.

În  acest  context,  strategia  locală,  prin  structura  şi 

orientarea ei, urmăreşte integrarea aspiraţiilor de dezvoltare 

a localităţii în contextul strategiei de aderare a României la 

Uniunea Europeană. Elaborată pe baza unei abordări logice, 

structura  strategiei  este  bazată  pe  punctele  tari  şi  pe 

oportunităţile identificate în localitate.
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Scopul ei este de a obţine, prin stimularea potenţialelor 

de  dezvoltare,  efecte  economice  şi  sociale  pozitive  în 

beneficiul  localităţii  şi,  implicit  regiunii,  prezentând în acest 

context  obiectivele  ţintite  şi  instrumentele  necesare 

îndeplinirii lor.

4.2. Obiective generale şi specifice

Definirea  obiectivelor  s-a  realizat  prin  metoda 

participativă  sau  consultarea  grupurilor  interesate  sau 

influenţate. 

Caracteristicile generale ale obiectivelor (SMART) :

  - specifice (S = specific)

  - măsurabile (M = mesurable)

  - pot fi atinse (A = attainable)

  - relevante (R = relevant)

  - înscrise în timp (T = temporal)

Obiectivele  generale  oferă  direcţia  şi  ţinta  finală  spre 

care trebuie direcţionate eforturile şi resursele.

Ele trebuie să asigure relaţia între percepţia prezentului 

şi nevoia prognozată, să fie realiste, să asigure posibilitatea 

de a fi efectiv atinse.

Direcţiile strategice, precum şi planul de acţiuni, menite 

să rezolve problemele comunei Traian, aşa cum au reieşit ele 

din  chestionarele  aplicate  în  teren,  vizează  următoarele 

domenii :

 Dezvoltare economică; 

 Infrastructură şi mediu; 
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 Resurse umane; 

 Nivel de trai; 

 Parteneriate 

Urmărind direcţiile  strategice,  putem stabili  obiectivele 

generale ale comunei Traian pentru perioada 2008-2013. 

• Dezvoltare         economic  ă  :  

  Comuna Traian va deveni o comunitate sănătoasă 

economic şi social, un mediu propice în care locuitorii pot  trăi 

civilizat, munci, investi şi în care toţi oamenii se pot realiza în 

plan profesional; 

• Infrastructura         şi         medi  u  :  

-   dezvoltarea infrastructurilor, precum şi acordarea 

unei  atenţii sporite protecţiei mediului constituie baza 

dezvoltări durabile a Comunei Traian. 

• Resurse         uman  e  :  

-  prin dezvoltarea economiei, prin programe de 

pregătire şi  reconversie  profesionale  va  scădea  rata 

şomajului,  va  creşte  numărul  locurilor  de muncă,  crescând 

astfel nivelul de trai al cetăţenilor. 

• Nivel de trai     

- creşterea gradului de atractivitate a Comunei  Traian, 

prin punerea în valoare a patrimoniului şi a resurselor 

existente, prin  îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor, 

prin creşterea economică ce se va înregistra, va conduce la o 

creştere a calităţii vieţii pentru locuitori. 

• Parteneriate     
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-  dezvoltarea zonei printr-o mai bună gestionare a 

relaţiilor  intercomunitare la nivel de autorităţi publice 

locale, iniţierea de parteneriate pentru dezvoltare durabilă 

între Consiliul Local al Comunei Traian  şi  comunele 

învecinate în vederea realizării de proiecte de anvergură, 

punerea în  comun a experienţei acumulate de fiecare 

autoritate publică în parte, realizarea  de  parteneriate  cu 

autorităţi publice din alte zone ale ţării  şi Uniunii Europene, 

reprezintă  căi  de  urmat,  căi  către  progres  şi  bunăstare 

socială.

             Obiectivele specifice reprezintă operaţionalizarea 

obiectivelor generale în priorităţile de dezvoltare stabilite în 

funcţie de profilul comunitar (suma SWOT).

Pentru atingerea obiectivelor s-a stabilit un plan de acţiune.

Acesta este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, 

care descrie acţiunile  şi  paşii  necesari  aplicării  strategiei  şi 

atingerii  obiectivelor.  ESte necesar  ca aceste  acţiuni  să fie 

prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă 

a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea

obiectivelor stabilite pe termen lung.

Planul de acţiune conţine :

  - responsabilitatea asumării sarcinilor,

  - calendarul desfăşurării acţiunilor,

  - resursele alocate,

  - metodele de monitorizare şi evaluare.

În  funcţie  de  problemele  localităţii,  s-au  evidenţiat  5 

domenii din care se desprind obiectivele strategice specifice 
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ale Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială: Integrare 

europeană – cooperarea teritorială; Infrastructura  ;  Mediul 

înconjurător; Economia şi dezvoltare economică   , 

Populaţia şi nevoile sociale-. 

În ceea ce priveşte procesul de integrare europeană, 

obiectivele specifice ale Consiliului Local Traian sunt: 

1. Îmbunătăţirea procedurilor de implementare a 

fondurilor europene 

Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens 

este creşterea capacităţii de implementare a proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă, familiarizarea funcţionarilor publici 

cu procedurile impuse de autorităţile de management. 

Astfel, Consiliul Local  Traian va continua implementarea 

proiectelor aflate în derulare şi va  întocmi noi proiecte, 

astfel încât să se îmbunătăţească experienţa practică a 

funcţionarilor publici implicaţi în ceea ce priveşte 

managementul de proiect şi  dobândirea capacităţii în 

derularea mai multor proiecte concomitent. La astfel de 

activităţi se vor adăuga şi cele de pregătire profesională 

continuă, astfel încât întregul corp de funcţionari publici, 

provenind din toate domeniile de activitate  (tehnic, 

economic, juridic-administrativ) să deţină abilităţi specifice în 

acest domeniu, pentru furnizarea de informaţii prompte şi de 

calitate. Se poate înfiinţa chiar un birou cu acest specific, în 

care să lucreze unul sau doi funcţionari publici.

2. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 

nerambursabile la nivelul Consiliului  Local  Traian 
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pentru perioada 2008-2013.

Consiliul Local Traian, în calitate de solicitant eligibil 

al fondurilor nerambursabile destinate dezvoltării economice 

şi sociale a comunei, va urmări mai multe direcţii de acţiune 

pentru a  atinge un înalt grad de absorbţie a acestor 

fonduri. 

În primul rând, Consiliul Local Traian se va preocupa de 

asigurarea unui portofoliu de proiecte.

Consiliul  Local  Traian  va  urmări  actualizarea  acestor 

proiecte, în vederea accesării de fonduri.

Va realiza proiectele în ordinea priorităţilor  stabilite  în 

strategia de dezvoltare, aceasta fiind voinţa comunităţii, fapt 

demonstrat de rezultatul chestionarului aplicat în zonă. 

Consiliului  Local  Traian  va  urmări  în  permanenţă 

oportunităţile  de  finanţare  active,  pentru  valorificarea 

portofoliului  de  proiecte,  rezolvarea  priorităţilor  stabilite  în 

strategie, aspecte ce conduc la creşterea gradului de atragere 

a fondurilor nerambursabile la nivelul comunei. 

Consiliul Local T r a i a n  va asigura în continuare 

cofinanţarea atât a proiectelor cu finanţare nerambursabilă 

aflate în derulare, cât şi a diverselor  programe cu 

finanţare nerambursabilă propuse spre finanţare, în care 

Consiliul  Local  este  solicitant  eligibil,  în  conformitate  cu 

prevederile legale în vigoare. 

O altă direcţie de acţiune căreia Consiliul Local Traian îi 

va acorda o  atenţie specială, este optimizarea calificării 

profesionale a funcţionarilor publici în  domeniul 
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managementului proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 

prin participarea acestora la pregătirea continuă organizată 

de structurile administraţiei judeţene şi regionale, condiţie 

esenţială pentru întocmirea unor cereri de finanţare viabile. 

În aceeaşi grupă de acţiuni se înscriu solicitarea de asistenţă 

tehnică  pentru accesarea  fondurilor şi implementarea 

proiectelor câştigate, r ealizarea de parteneriate cu 

organisme specializate în derularea proiectelor comunitare. 

O condiţie esenţială o constituie crearea unui sistem 

informaţional pertinent şi  permanent actualizat de 

cunoaştere a priorităţilor strategice ale primărilor din 

localităţile şi judeţele limitrofe pentru crearea de parteneriate 

deosebit de necesare pentru accesarea fondurilor europene.

3. Implicarea cetăţenilor în deciziile administrative 

Strategia Consiliului Local Traian în privinţa relaţiei cu 

societatea civilă  se bazează pe ideea de parteneriat, pe 

vocaţia de largă deschidere pe care acesta a manifestat-o şi 

o manifestă necondiţionat faţă de realizarea problemelor 

publice  identificate de cetăţeanul alegător şi plătitor de 

taxe şi impozite, co-participant şi  beneficiar direct al 

actului de administraţie. Specificul parteneriatului ca mod 

de acţiune socială şi elementul său definitoriu este lucrul în 

echipă, iar cei ce acţionează astfel se pun sub semnul acţiunii 

colective şi comunicative. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, administraţia publică 

locală îşi propune:
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3.1.  întâlniri periodice între administraţia publică 

locală şi  locuitori pentru găsirea posibilităţilor de 

colaborare în vederea realizării proiectelor de interes comun, 

cel puţin o dată la 6 luni; 

3.2.  informarea  persoanelor  sau  organizaţiilor  din 

comună  cu  privire  la  activităţile  pe care le desfăşoară 

autoritatea publică locală;  mediatizarea  posibilităţii  şi  a 

condiţiilor  în care persoanele pot accesa fonduri  europene; 

organizarea  unor  caravane  în  comună,  în  care  funcţionarii 

primăriei  pot  oferi  aceste  date  celor  interesaţi;  corecta 

îndrumare a locuitorilor către instituţiile cu atribuţii în oferirea 

de consultanţă gratuită privind accesarea acestor fonduri. 

3.3. transparenţa decizională la nivelul Consiliului Local 

Traian; se poate realiza prin afişarea la primărie a deciziilor 

de interes cetăţenesc, prin realizarea de pliante, prin scrisori 

ale primarului către cetăţeni.   
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Infrastructură şi accesibilitate

Urbanism

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu
- Planul urbanistic 
general şi regulamentul 
de urbanism nu mai 
corespund cerinţelor 
actuale şi nevoii de 
dezvoltare a comunei în 
viitor

- Reactualizarea PUG-ului şi a 
Regulamentului de urbanism, 
conform nevoilor de dezvoltare 
identificate la nivelul comunei

 

- Realizarea unui PUZ pentru 
centrul administrativ al 
comunei şi pentru centrele 
culturale, spirituale, sportive şi 
de agrement ale satelor 
componente

Drumuri şi transport

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- stare tehnică 
necorespunzătoare a 
drumurilor judeţene şi 
comunale

- crearea unei reţele de 
drumuri funcţionale care să 
deservească nevoile curente 
ale locuitorilor şi activităţilor 
economice, în deplin acord cu 
mediul înconjurător - pietruirea 
sau asfaltarea tuturor 
drumurilor de pământ

- fonduri locale 
insuficiente pentru 
construirea şi 
întreţinerea drumurilor

- achiziţionarea de  mobilier 
urban

- lipsa sau starea 
necorespunzătoare a 
trotuarelor

- construirea unui sistem de 
colectare si evacuare a apelor 
meteorice de-a lungul întregii 
lungimi a drumurilor din 
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comună

- lipsa parcărilor - refacerea marcajelor rutiere
- lipsa marcajelor rutiere, 
a trecerilor de pietoni pe 
drumurile comunale

- amenajarea parcărilor, în 
special în zona clădirilor 
administrative

- lipsa unui sistem pentru 
colectarea si evacuarea 
apelor meteorice pe 
toată lungimea 
drumurilor

- refacerea trotuarelor

 

Alimentare cu apă curentă, canalizare

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu
- lipsa unui sistem de 
colectare şi tratare a 
apelor uzate
- lipsa unei reţele de apă 
care să deservească 
întreaga localitate

- informarea populaţiei asupra 
riscurilor cauzate de 
deversarea apelor uzate în 
locuri neamenajate, asupra 
utilizării durabile a resurselor 
de apă şi a prevenirii poluării

- gospodăriile care au 
bazine vidanjabile sau 
fose septice sunt foarte 
puţine

- realizarea unui sistem de 
canalizare şi tratare a apelor 
uzate capabil să deservească 
locuitorii comunei

- deversarea apelor 
reziduale menajere în 
locuri neamenajate 

- iniţierea unui departament de 
servicii publice în cadrul 
primăriei care să gestioneze 
sistemul de alimentare cu apă 
şi sistemul de colectare si 
tratare a apelor uzate

Alimentarea cu gaze naturale
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Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- lipsa unui sistem de 
alimentare cu gaze 
naturale şi influenţa 
negativă directă asupra 
calităţii vieţii şi a mediului

- realizarea unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale, 
precum şi a unui sistem de 
folosire a resurselor de energie 
regenerabile (solar, 
biocombustibili, eolian etc)

Gestionarea deşeurilor

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- lipsa unui sistem de 
colectare şi depozitare a 
deşeurilor

- desfiinţarea tuturor 
depozitelor necontrolate de 
deşeuri menajere şi iniţierea 
unui program pentru utilizarea 
gunoiului de grajd ca fertilizator 
natural

- efectul negativ asupra 
mediului realizat, prin 
depozitarea deşeurilor 
menajere în spaţii 
neamenajate şi 
nepermise

- dezvoltarea şi implementarea 
la nivel local a proiectelor de 
gestionare a deşeurilor, prin 
care va fi posibilă furnizarea 
facilităţilor de gestionare a 
deşeurilor în vederea reabilitării 
şi protecţiei mediului 
înconjurător

- gradul redus de 
conştientizare a 
locuitorilor asupra 
protecţiei mediului şi a 
metodelor aplicabile 
pentru realizarea unui 
mediu curat si sănătos

- îmbunătăţirea metodelor 
simple şi eficiente de tratare a 
deşeurilor într-un raport optim 
cost-beneficiu

 - iniţierea unui departament de 
servicii publice care să 
gestioneze sistemul de 
colectare si depozitare a 
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deşeurilor

 

- informarea populaţiei asupra 
efectelor nocive asupra 
sănătăţii şi mediului generate 
de managementul defectuos al 
depozitarii deşeurilor

Dotări edilitare

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu
- unele clădiri 
administrative necesită 
reparaţii şi dotări 
moderne

- realizarea unei zone 
administrative centrale la nivel 
de comună

- servicii publice 
deficitare sau 
inexistente, din cauza 
lipsei infrastructurii 
necesare

- realizarea de dotări edilitare 
funcţionale capabile să 
deservească cetăţenii localităţii 
în condiţii civilizate

 
- extinderea dotărilor edilitare 
pentru diversificarea serviciilor 
publice arondate spaţiului rural

Acces la informaţii şi telecomunicaţii

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu
- opacitatea decizională 

la nivel de 
administraţie

- grad relativ redus de 
acces la 
telecomunicaţie

- transparenţa decizională

- creşterea gradului de 
telefonizare

- grad foarte redus de 
conectare la internet

- realizarea unei infrastructuri 
IT la nivelul comunei, în 
vederea creşterii gradului de 
accesibilitate la internet
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- acces redus la presa 
scrisă

- îmbunătăţirea sistemului de 
distribuţie pentru presa scrisă

Mediul înconjurător

Mediul înconjurător

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu
- poluarea apei datorată 
lipsei unui sistem de 
colectare şi tratare a 
apelor uzate

- realizarea unui sistem de 
colectare şi tratare a apelor 
uzate

- sistem de gestionare a 
deşeurilor ineficient si 
inexistenţa la acest 
moment a unui sistem de 
colectare si tratare 
selectivă a deşeurilor

- realizarea unui sistem de 
management responsabil al 
deşeurilor (desfiinţarea 
depozitelor necontrolate, 
iniţierea unui serviciu de 
salubritate, montarea de coşuri 
de gunoi pe domeniul public 
pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor)

- necunoaşterea 
normelor de mediu şi a 
legislaţiei in vigoare

- curăţarea domeniului public

- educaţie ecologică 
redusă

- informarea şi conştientizarea 
populaţiei cu privire la 
problemele de mediu

- grad redus de 
conştientizare a 
problemelor de mediu la 
nivelul populaţiei din 
comună

- realizarea unor cursuri de 
educaţie ecologică

- folosirea produselor 
chimice de sinteză 
pentru agricultură în 
unităţile mari

- împădurirea suprafeţelor 
degradate

Situaţia economică şi mediul de afaceri
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Industria

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- dezvoltare 
monosectorială 
concentrată în activităţi 
agricole

- diversificarea industriei locale, 
dinamică şi capabilă să ofere 
posibilitatea de împlinire 
profesională şi materială 
locuitorilor comunei

- industrie aproape 
inexistentă

- dezvoltarea de industrii 
capabile să valorifice potenţialul 
economic al comunei, în 
special, al industriei 
prelucrătoare a produselor 
agricole (procesarea cărnii, 
laptelui, cerealelor)

- parteneriate publice-
private insuficient 
dezvoltate

- dezvoltarea de industrie 
nepoluantă şi durabilă

- lipsa cursurilor de 
formare managerială

- atragerea de investiţii prin 
oferirea de facilităţi potenţialilor 
investitori

Agricultura

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- practicarea pe scară 
largă a unei agriculturi 
de subzistenţă

- crearea unor condiţii pentru 
practicile de agricultură 
durabilă, adaptate condiţiilor 
climatice şi solului

- resurse financiare 
insuficiente, investiţii 
reduse

- instruirea fermierilor si 
dezvoltarea unor programe 
menite să demareze practicarea 
agriculturii ecologice

- utilajele agricole sunt 
învechite, iar tehnologiile 
neperformante şi 

- încurajarea atragerii de fonduri 
comunitare nerambursabile, 
pentru înnoirea parcului de 
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poluante echipamente si utilaje

- încurajarea construirii fermelor 
pentru creşterea animalelor 

- nevalorificarea 
potenţialului zootehnic

- dezvoltarea de activităţi 
agricole diversificate şi 
generatoare de venit la bugetul 
local

- parcelarea terenurilor şi 
probleme legate de 
posesiune

- impulsionarea asocierii 
producătorilor

- degenerarea raselor 
animalelor 

- îmbunătăţirea practicilor 
agricole

- scăderea producţiilor 
medii la aproape toate 
culturile

- elaborarea de politici de 
marketing eficiente pentru 
atragerea unor societăţi de 
colectare a produselor din zonă

- piaţa de desfacere 
redusă - lipsa unor 
centre de colectare a 
produselor agricole

- reabilitarea sistemului de 
irigaţii şi constituirea asociaţiilor 
de udători

- lipsa unui sistem de 
irigaţii funcţional şi a 
asociaţiilor de udători 
constituite la nivelul 
comunei

- încurajarea crescătorilor locali 
de animale, să amelioreze 
rasele

- nevalorificarea 
activităţilor tradiţionale

- încurajarea ocupaţiilor 
tradiţionale

- slaba informare a 
întreprinderilor asupra 
surselor de finanţare

- informarea continuă a 
fermierilor locali asupra surselor 
de finanţare disponibile

- media de vârstă 
ridicată a celor ce se 
ocupă de activităţi 
agricole
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Comerţul şi serviciile

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- pondere relativ limitată 
a microîntreprinderilor cu 
activitate de comerţ, dar 
în special, servicii

- încurajarea spiritului 
antreprenorial spre deschiderea 
de noi societăţi comerciale care 
să desfăşoare în special 
activităţi în domeniile 
considerate ca deficitare în 
comună - în special, de servicii 
adresate populaţiei

- inexistenta unităţilor 
care desfăşoară alte 
activităţi decât cele 
agricole, gen cojocarii, 
cizmarii, ateliere 
reparaţii, lăcătuşerie, 
croitorie 

- diversificarea obiectului de 
activitate al firmelor

- diversitate redusă, 
majoritatea fiind 
orientate spre 
alimentaţie publică - 
magazine alimentare şi 
baruri

- dezvoltarea serviciilor, în 
special în agricultură, prin 
accesarea de fonduri structurale

- orientare în majoritate 
spre clienţii locali

- promovarea unor tehnici 
eficiente de marketing

- activităţi de marketing 
reduse

- încurajarea activităţilor 
meşteşugăreşti tradiţionale

- valorificare slabă a 
resurselor locale

 - utilizarea eficientă a 
resurselor locale

Populaţia şi nevoile sociale – calitatea vieţii

Demografie
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Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- îmbătrânirea 
accentuată a populaţiei

- realizarea unor condiţii de 
viaţă atractive pentru tineri, atât 
pentru cei din localitate, cât şi 
pentru cei din exterior care ar 
putea să se stabilească în 
comună

- depopularea din cauza 
migraţiei, în special a 
tinerilor cu studii medii 
sau superioare spre 
centrele urbane sau în 
străinătate

- generarea şi implementarea 
unor proiecte menite să ducă la 
integrarea socială a persoanelor 
dezavantajate

- sporul natural negativ 
înregistrat în comună

- realizarea de condiţii şi 
facilităţi pentru familiile tinere cu 
copii

 

- atragerea prin parteneriate a 
organizaţiilor neguvernamentale 
care au ca obiect de activitate 
asigurarea asistenţei pentru 
categoriile de populaţie 
dezavantajate

Starea de sănătate şi serviciile medicale

Probleme
Obiective pe termen lung şi 

mediu
- lipsa consilierii 
referitoare la consumul 
de alcool şi planningul 
familial

- facilitarea accesului la 
serviciile medicale de calitate

- dificultăţi privind 
accesul la tratament 
(distanţe mari de 
parcurs, resurse limitate)

- dotarea spaţiilor pentru 
serviciile medicale la standarde 
actualizate

- lipsa serviciilor 
medicale de urgenţă la 
nivel zonal, adaptate 

- educarea populaţiei privind 
starea generală de sănătate şi 
modalităţile de a duce o viaţă 
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nevoilor sănătoasă

 

- îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei si 
creşterea speranţei medii de 
viaţă

 

- realizarea demersurilor pentru 
îmbunătăţirea serviciilor 
medicale de urgenţă la nivel 
zonal

 - eliminarea factorilor de 
perturbare a calităţii vieţii

Gradul de ocupare a forţei de muncă

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- nivel ridicat al şomajului

- crearea de locuri de muncă 
suficiente şi în domenii variate 
de activitate, cu venituri 
îndestulătoare pentru 
satisfacerea nevoilor de trai

- lipsa locurilor de muncă

- crearea cadrului de formare 
prin cursuri de reconversie 
profesională în domenii căutate 
pe piaţa forţei de muncă

- grad ridicat de inerţie la 
schimbare şi reconversie 
profesională

- crearea de condiţii atractive 
pentru tinerii calificaţi

- forţă de muncă 
necalificată

- atragerea organizaţiilor de 
pregătire continuă, reconversie 
profesională 

- migraţia forţei de 
muncă spre centrele 
urbane sau străinătate

 

- populaţie activă redusă  
Educaţia

Probleme Obiective pe termen lung si 
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mediu
- constrângeri materiale 
datorate bugetelor mici 
alocate de către 
autorităţi pentru 
susţinerea actului 
educaţional

- crearea şi păstrarea mediului 
pentru educaţie individuală 
neîngrădită

- lipsa posibilităţii de 
formare continuă pentru 
adulţi

- crearea accesului la un sistem 
educaţional performant, flexibil 
şi adaptat condiţiilor din mediul 
rural
- dezvoltarea unei infrastructuri 
şi a bazei materiale suficiente şi 
capabile să satisfacă nevoile 
legate de actul educaţional

 - crearea de oportunităţi de 
formare continuă pentru adulţi

 - prevenirea abandonului şcolar
  

Cultură

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu

- infrastructura şi baza 
materială în declin

- crearea infrastructurii 
corespunzătoare cerinţelor unei 
societăţi în perpetuă mişcare

- resurse financiare 
insuficiente pentru 
practicarea şi 
revitalizarea unor 
obiceiuri şi forme de 
exprimare culturală 
tradiţionale

- iniţierea de târguri/oboare la 
sărbători majore, pentru 
punerea în valoare a practicilor 
tradiţionale

- acces dificil sau 
restrictiv la surse de 
informare (mass-media, 

- asigurarea unui fond variat de 
carte, crearea unui centru 
informaţional, dotat cu 
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cărţi , internet) calculator, cu acces la internet 

- abandonarea valorilor 
şi a  practicilor 
tradiţionale în favoarea 
noului

 - facilitarea accesului la surse 
de informare tradiţionale sau 
moderne

Sport, agrement

Probleme
Obiective pe termen lung si 

mediu
- importanţa minoră 
acordată de sistemul 
educaţional activităţilor 
sportive organizate

- dezvoltarea cadrului pentru 
practicarea de sporturi 
individuale şi de masă, cu baze 
materiale corespunzătoare

- zona de agrement slab 
dezvoltată

- crearea la nivel de comună a 
unei zone de agrement şi 
petrecere a timpului liber
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4.3. Priorităţi şi măsuri

INTEGRARE EUROPEANĂ
Responsabilitate: Consiliul Local Traian

 Puncte slabe Obiective specifice

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Atingerea unui grad înalt de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Consiliului Local Traian pentru perioada 2008 - 
2013

Gradul scăzut 
de absorbţie a 

fondurilor 
comunitare

Îmbogăţirea portofoliului de proiecte si 
creşterea numărului de studii şi 

documentaţii tehnice

Realizarea de proiecte, studii şi 
documentaţii tehnice necesare 
realizării unor obiective strategice de 
dezvoltare

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.

 

Întocmirea si depunerea de cereri de 
finanţare in vederea obţinerii de fonduri 
externe nerambursabile unde 
administraţia publică este aplicant 
eligibil

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.

Atingerea unui grad ridicat de absorbţie a 
fondurilor nerambursabile

Urmărirea oportunităţilor de finanţare 
active

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.

 

Menţinerea unei permanente legaturi 
cu organizaţiile specializate in 
consultanta privind mediul rural

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.

Pregătirea resurselor umane necesare 
accesării si implementării de proiecte

Realizarea de cursuri de instruire in 
managementul proiectelor

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.
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 INTEGRARE EUROPEANĂ 
Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, in ceea ce priveşte procedurile europene pentru 
derularea fondurilor structurale şi de coeziune 2008-2013

Capacitate 
administrativă scăzuta în 

ceea ce priveşte 
procedurile europene cu 

privire la derularea 
fondurilor structurale şi 

de coeziune

Creşterea capacităţii de 
implementare a proiectelor cu 

finanţare externa, 
familiarizarea funcţionarilor 

publici cu procedurile 
europene

Participarea personalului administrativ 
la instruiri si seminarii pe teme legate 
de managementul proiectelor

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.

Dezvoltarea unui departament 
specializat cu atribuţii specifice 
elaborării, implementării si monitorizării 
proiectelor care se adresează comunei

Bugetul local

Elaborarea si implementarea unui 
"modul operandi" pentru proiectele cu 
finanţare nerambursabilă

Bugetul local

Iniţierea de schimburi de experienţă cu 
organizaţii din ţări membre care au 
implementat proiecte bazate pe 
finanţare nerambursabilă

Programe de finanţare UE, 
buget local, finanţări ale altor 
organizaţii, donaţii s.a.

Iniţierea unui departament de servicii 
publice responsabil cu managementul 
proiectelor după finalizare

Bugetul local

INTEGRARE EUROPEANĂ 
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Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 2008-2013

Lipsa unui 
parteneriat public-

privat activ si 
implicarea redusă 

a populaţiei si 
agenţilor 

economici in 
dezvoltarea 

comunei

Dezvoltarea unui parteneriat activ si 
dinamic pentru identificarea si 

rezolvarea problemelor existente in 
comuna

Întâlniri periodice intre administraţia 
publică locală şi societatea civila pentru 
găsirea posibilităţilor de colaborare în 
vederea realizării proiectelor de interes 
comun

Bugetul local

Informarea persoanelor sau organizaţiilor 
din comuna privind posibilităţile de 
accesare de fonduri în sprijinul 
activităţilor pe care doresc sa le realizeze 
in folosul comunităţii.

Bugetul local

Iniţierea de schimburi de experienţa cu 
organizaţii similare care au reuşit să 
dezvolte parteneriate fructuoase pentru 
comunitate

Bugetul local

INFRASTRUCTURĂ 
Responsabilitate: Consiliul Local Traian
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Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de actiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Urbanism

PUG si 
regulamentul de 

urbanism 
neadecvat nevoii 
de dezvoltare a 

comunei

Reactualizarea PUG- ului si a 
Regulamentului de urbanism

Actualizare PUG si a Regulamentului de 
urbanism, 2008

Bugetul local

Realizarea unui PUZ pentru centrul 
administrativ al comunei si centrul 
cultural, sportiv si de agrement

Realizare PUZ zona administrativă 
comuna Traianşi realizare PUZ pentru 
centrul cultural, 2008

Bugetul local

Iniţierea de schimburi de experienţa cu 
organizaţii similare care au reuşit să 
dezvolte parteneriate fructuoase pentru 
comunitate, 2008-2013

Bugetul local

Obiectivul specific: Drumuri si transport, 2008-2013

Reţea de drumuri 
şi de transport 

insuficient 
dezvoltată, 

neadecvată nevoii 
de dezvoltare a 

comunei

Crearea unei reţele de drumuri 
funcţionale, moderne şi durabile

Asfaltare drumuri comunale principale si 
pietruirea drumurilor de pământ; 
reabilitarea trotuarelor, 2009-2010

PNDR (Planul Naţional de 
Dezvoltare Rurală)

Refacerea marcajelor de circulaţie, 2009
Realizarea sistemului de colectare a 
apelor pluviale si a sistemului de 
deversare pe toata lungimea drumurilor, 
2008-2009
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INFRASTRUCTURĂ 
Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Alimentare cu apa potabila, canalizare

Lipsa unui sistem 
de colectare , 
transport si 

tratare a apelor 
uzate conform cu 
standardele UE

- Realizarea extinderii reţelei de 
alimentare cu apă potabilă
- Construirea sistemului de colectare, 

transport si tratare a apelor uzate 
conform cu standardele UE

Realizarea studiului de fezabilitate şi a 
proiectului tehnic pentru extinderea 
reţelei de alimentare cu apă - 2008
Realizarea proiectelor tehnice pentru 
reţeaua de colectare a apelor uzate si 
pentru staţia de tratare a acestora;           
Execuţia sistemului de colectare si 
tratare a apelor uzate, 2009

Bugetul local, împrumuturi 
bancare, emitere de obligaţiuni, 
PNDR

Creşterea gradului de informare a 
cetăţenilor cu privire la riscurile 
poluării datorate deversărilor 
necontrolate de ape uzate

Campanie de informare si constientizare  
Elaborarea de broşuri si banere care sa 
avertizeze asupra riscurilor sănătăţii, 
2008-2013

PNDR                                       
POS Mediu (Program 
Operaţional Sectorial)

Întâlniri si dezbateri publice, 2008-2013
Bugetul local, programe 
destinate protecţiei mediului si 
protejării sănătăţii

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 80 -



INFRASTRUCTURĂ 
Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Alimentare cu gaze naturale, 2008-2013

Lipsa unui sistem 
de alimentare cu 
gaze şi influenţa 
negativa directă 

asupra calităţii vieţii 
si a mediului

Creşterea calităţii vieţii prin realizarea 
unui sistem de alimentare cu gaze 

naturale

Realizarea proiectelor tehnice pentru reţeaua 
de alimentare cu gaze, 2008 - 2009                
Realizarea unui sistem de alimentare cu 
gaze naturale, capabil sa asigure necesarul 
întregii comune 2009- 2010

PNDR

Obiectivul specific: Gestionarea deşeurilor, 2008-2013

Inexistenta unui 
sistem de 

gestionare a 
deşeurilor si grad 

redus de 
constientizare a 

locuitorilor asupra 
protecţiei mediului 

si a metodelor 
aplicabile pentru un 

mediu curat si 
sănătos

Creşterea calităţii vieţii prin realizarea 
unui sistem de gestionare a deşeurilor 

corespunzătoare normelor UE

Desfiinţarea tuturor depozitelor necontrolate 
de deşeuri si iniţierea unui program de 
utilizare a gunoiului de grajd ca fertilizant 
natural in agricultura 2008

PNDR                                         
POS Mediu                                
Buget localCreşterea gradului de informare a 

cetăţenilor cu privire la riscurile poluării 
datorate gestionarii necorespunzătoare a 
deşeurilor

Dezvoltarea si implementarea la nivel local a 
proiectelor de deşeuri 2008

Introducerea colectării si transportului 
gunoiului menajer; colectarea selectivă a 
deşeurilor 2008-2009
Campanie de informare şi conştientizare 
2008-2013

Introducerea metodelor simple si eficiente de 
tratare a deşeurilor intr-un raport optim cost-
beneficiu – 2008-2009

MEDIUL ÎNCONJURATOR 
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Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător, 2008-2013

Ineficienţa 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor

Protecţia mediului prin colectarea şi tratarea 
corespunzătoare a deşeurilor menajere

Desfiinţarea tuturor depozitelor necontrolate 
de deşeuri şi iniţierea unui program de 
utilizare a gunoiului de grajd ca fertilizant 
natural în agricultură – 2009 - 2010                 
Înfiinţarea unui departament de servicii 
publice responsabil cu gestionarea deşeurilor 
– 2009
 Montarea de coşuri de gunoi pe drumurile 
publice si dotarea gospodăriilor cu pubele, 
dotarea cu maşini si echipamente pentru 
colectarea si transportul gunoiului menajer – 
2008- 2009

POS Mediu , PNDR, buget 
local

Poluarea apei 
datorate lipsei unui 
sistem de epurare a 

apelor uzate si a 
depozitarii de 

gunoaie

Protecţia mediului prin colectarea si 
epurarea apelor uzate

Realizarea sistemului de colectare, transport 
si tratare a apelor uzate – 2009-2010              
Curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului 
public - 2008

PNDR, Bugetul local

MEDIUL INCONJURATOR 
Responsabilitate: Consiliul Local Traian
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Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător, 2008-2013

Inexistenţa unui 
sistem de tratare şi 
gestionare colectivă 

a deşeurilor

Implementarea unui sistem de colectare 
selectiva a deşeurilor menajere cu scopul de 

a asigura conformitatea cu normele UE in 
domeniu

Înfiinţarea unui serviciu de salubritate – 2009 
– 2010
 Dotarea sistemului de salubritate cu 
europubele pentru colectarea selectiva a 
deşeurilor 2009- 2010
Amenajarea unui centru de colectare a 
deşeurilor refolosibile  2009 - 2010                  
Conştientizarea populaţiei privind colectarea 
selectivă 2009-2013

Bugetul local, PNDR, POS 
Mediu

Necunoaşterea 
normelor de mediu si 
a legislaţiei în 
vigoare, educaţie 
ecologică redusă

Creşterea gradului de conştientizare a 
populaţiei in aspectele legate de protecţia 
mediului si a educaţiei ecologice

Programe de informare continuă 2008-2013   
Conştientizarea cetăţenilor privind obligaţia 
respectării cerinţelor legale in domeniul 
protecţiei mediului – 2008-2013                       
Împădurirea suprafeţelor degradate 2009-
2013

PNDR, Bugetul local, POSDRU 
(DRU – Dezvoltarea 
Resurselor Umane)

Folosirea produselor 
chimice de sinteza 

pentru agricultură in 
unităţile agricole 

mari

Promovarea practicilor de agricultură 
ecologice

Încurajarea agriculturii ecologice  - 2009         
Cursuri de informare şi formare profesională 
pentru practicarea agriculturii ecologice ca 
metoda de protecţie a mediului -  2009 – 
2013
 Formarea unei educaţii ecologice 2009 - 
2013

Bugetul local, PNDR

ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Mediul de afaceri
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Responsabilitate: Consiliul Local Traian, în parteneriat cu agenţii economici

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

 Obiectivul specific: Dezvoltarea şi sprijinirea  mediului de afaceri 2008-2013

Dezvoltarea 
monosectorială 
concentrată în 

activităţi agricole

Dezvoltarea sustenabilă şi sprijinirea 
dezvoltării IMM-urilor

- responsabilitate: Consiliul local

Oferirea de facilităţi investitorilor, în funcţie 
de beneficiul pe care aceştia l-ar putea 
aduce bugetului local, de natura activităţii 
2008 - 2013

Cofinanţare bugetul local,  
parteneriate cu agenţii 
economici

Organizarea de întâlniri periodice cu 
reprezentanţii mediului de afaceri si cei ai 
Consiliului local in vederea identificării de noi 
oportunităţi – 2008-2013

Crearea unor baze de date la nivel local, cu 
activele disponibile (terenuri care se pot 
vinde, imobile libere) cu interes pentru 
desfăşurarea unei activităţi private – 2008 - 
2013

Dezvoltarea micro-afacerilor şi meşteşugului 
si promovarea antreprenoriatului si a 
structurilor economice

Identificarea şi promovarea abilitaţilor 
tradiţionale sau introducerea de noi 
competenţe – 2009 - 20013  
Menţinerea unei permanente legaturi cu 
organizaţii specializate în consultanţă privind 
investiţiile in mediul rural – 2008-2013

PNDR, Bugetul local, Agenţi 
economici, donaţii

Puncte slabe Obiective specifice Plan de actiuni
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Măsura Finanţare

Lipsa unui program 
susţinut de formare 

manageriala si 
dezvoltare a 

resurselor umane

Formarea unui grup de persoane capabile sa 
pornească, dezvolte si sa deruleze activităţi 

economice de succes

Colaborări susţinute cu furnizori de instruire 
antreprenorială si iniţierea de programe de 
formare profesionala specializate pe meserii 
legate de turism si servicii conexe – 2008 - 
2013

Bugetul local, POSDRU

Pregătirea tinerilor în dezvoltarea abilitaţilor 
tradiţionale pentru a răspunde cererii de 
servicii turistice, de recreere şi de mediu şi 
de produse de calitate 2008-2013

PNDR

Echipamente si 
tehnologii învechite, 

poluante

Realizarea de investiţii in tehnologie si 
echipamente performante, eficiente si cu 
grad de poluare redus si dezvoltarea de 
industrii nepoluante

Accesarea de fonduri nerambursabile 
necesare dezvoltării afacerilor 2009-2013

POR (Program Operaţional 
Regional)

Gradul redus de 
utilizare a mijloacelor 
electronice de calcul 

si comunicaţii

Încurajarea adoptării ITC, esenţiala în zonele 
rurale pentru diversificare, dezvoltare locala 

si asigurarea de servicii locale.

Combinarea echipamentului IT cu cel de 
reţea si pregătire profesională in domeniu

POS CCE (CCE – Creşterea 
Competitivităţii Economice)

ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Sector agricultură
Solicitanţi: agenţii economici
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Puncte slabe Obiective specifice

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Crearea unui sector agricol puternic, care să permită o dezvoltare locală durabilă, să protejeze mediul, prin trecerea 
de la agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă la o agricultură comercială

Practicarea pe 
scara larga a unei 

agriculturi de 
subzistenţă cu 

resurse financiare 
insuficiente, 

investiţii puţine, 
folosind utilaje 

agricole învechite, 
rudimentare si 

tehnologii 
neperformante

Stimularea transformării gospodăriilor 
ţăraneşti în ferme familiale cu caracter 

comercial competitive pe piaţă –
Responsabilitate: Consiliul Local

Asigurarea de asistenta tehnica si 
logistica acordata fermierilor in vederea 
realizării de proiecte pentru obţinerea de 
finanţare nerambursabilă pentru 
modernizarea exploataţiilor agricole, 
2008

Bugetul local

Crearea capacităţilor de stocare si 
procesare a produselor agricole cu nişă 
pe piaţă (de exemplu, produse 
alimentare ecologice)

Accesarea de surse de finanţare si 
programe pentru investiţii in sectorul 
agricol si de procesare, 2008-2010

PNDR                                    
POS Mediu

Dezvoltarea fermelor bazate pe 
practicarea formelor de agricultură 
prietenoasă cu mediul - Agricultura 
ecologica

Crearea de condiţii pentru practicile de 
agricultura durabila, adaptate condiţiilor 
climaterice si solului din comuna

PNDR

Dezvoltarea sectorului zootehnic la nivel 
de comuna

Înfiinţarea de ferme zootehnice        
Ameliorarea materialului genetic existent, 
2008 - 2013                       

Dependenta de 
precipitaţii in 
desfăşurarea 
activităţilor 

agricole

Reabilitarea sistemului de irigaţii
Crearea asociaţiilor de udători la nivel de 
comună, Reabilitarea sistemului de 
irigaţii, 2008-2013

PNDR

ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Comerţul si serviciile
Solicitanţi: Agenţii economici

Puncte slabe Obiective specifice Plan de acţiuni
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Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Diversificarea activităţilor economice necesare pentru creştere, ocupare si dezvoltare durabilă, 2008-2013

Inexistenţa 
unităţilor care 

desfăşoară 
activităţi altele 

decât cele agricole 
gen cojocării, 

cizmarii, ateliere 
reparaţii auto, 

electrocasnice, 
ateliere de 

lăcătuşerie, 
croitorii, frizerii, 

mic mobilier

Diversificarea obiectului de activitate a 
firmelor               

Utilizarea eficienta a resurselor locale 
Promovarea unor tehnici eficiente de 

marketing                 
Orientarea parţială spre turişti ca 

potenţiali clienţi                  
Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti 

Promovarea activităţilor tradiţionale

Crearea cadrului si a infrastructurii de 
dezvoltare a firmelor prestatoare de 
servicii    
Dezvoltarea de programe de instruire şi 
reconversie pentru adulţi                           
Sprijin acordat unităţilor pentru 
dezvoltarea şi lărgirea domeniului de 
activitate

Bugetul local, PNDR, 
POSDRU
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ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Turismul şi agroturismul
Solicitanţi: Agenţii economici 

Puncte slabe Obiective specifice

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Promovarea si dezvoltarea serviciilor turistice si agro turistice, 2008-2013

Gradul redus de 
practicare a 
turismului şi 

agroturismului în 
comună

Încurajarea dezvoltării turismului si 
utilizarea sporită a ITC pentru promovare 

Realizarea de investiţii                              
Practicarea unui turism integrat, cu 
variate pachete turistice                            
Pregătire profesională pentru persoanele 
fizice si juridice                                          
Realizarea si promovarea unor 
evenimente locale                                     
Adoptarea unor măsuri eficiente de 
promovare

PNDR, POR
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 POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – STAREA DE SANATATE SI SERVICIILE MEDICALE
Responsabilitate - Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Asigurarea unui sistem de servicii medicale capabil sa satisfacă nevoile locuitorilor comunei, precum si a unui  plan 
de prevenire a apariţiei problemelor de sănătate, 2008-2010

Dificultăţi privind 
accesul la 

medicamente si 
tratament 

Servicii medicale la 
nivel zonal 
neadaptate 

nevoilor

- Facilitarea accesului la serviciile 
medicale de calitate, prompte si eficiente  
- Dotarea spatiilor pentru servicii 
medicale la standarde actualizate          - 
- Asigurarea unui serviciu de urgenta la 
nivel local

Dotarea cabinetului medical cu aparatura 
medicala necesara efectuării unor 
minime investigaţii medicale: ecograf, 
analize medicale uzuale                            
Crearea, pe suport electronic, a unei 
baze de date referitoare la starea de 
sănătate a populaţiei comunei                  
Iniţierea demersurilor pentru realizarea 
unui centru zonal pentru situaţii de 
urgenţă

POR , Ministerul Sănătăţii

Grad redus de 
educaţie a 
populaţiei legate de 
sănătate si lipsa 
consilierii de 
specialitate

Educarea populaţiei privind starea de 
sănătate                                                     
Eliminarea factorilor de perturbare a 
calităţii vieţii

Derularea unor programe de igiena si 
educaţie sexuală cu elevii                         
Consilierea populaţiei pentru reducerea 
consumului de alcool                                 

POS DRU, buget local
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 POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – GRADUL DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ
Solicitanţi: Agenţii economici

Puncte slabe Obiective specifice

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi promovarea măsurilor menite să duca la integrarea grupurilor 
dezavantajate pe piaţa muncii, 2008-2013

Nivelul ridicat al 
şomajului 

Gradul foarte 
ridicat de inerţie 

faţă de schimbare 
si reconversie 
profesională

Creşterea calităţii vieţii şi reducerea 
şomajului prin crearea de noi locuri de 

munca

Încurajarea intrării femeilor pe piaţa 
muncii prin iniţiative locale de dezvoltare 
a facilitaţilor de îngrijire a copiilor si 
bătrânilor din comună                                
Integrarea grupurilor dezavantajate pe 
piaţa muncii                                               
Încurajarea înfiinţării de firme mici legate 
de activităţile rurale

POS DRU, buget local

Forţa de muncă 
necalificată               
Număr redus de 
persoane cu studii 
superioare                
Lipsa cursurilor de 
formare si 
reconversie 
profesionala

Crearea cadrului de formare prin cursuri 
de reconversie profesionala in domeniile 
căutate pe piaţa muncii

Dezvoltarea de programe si accesarea 
de fonduri pentru formare profesionala     
Promovarea oportunităţilor de ocupare 
pentru persoanele cu risc ridicat de 
excluziune, cu accent pe masurile active  
Atragerea organizaţiilor specializate in 
formare profesionala

POS DRU, Bugetul 
asigurărilor pentru şomaj
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POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – EDUCAŢIE
Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Crearea si oferirea cadrului optim pentru desfăşurarea procesului de educaţie şi învăţământ, 2008-2013

Infrastructura 
uzată, 

necorespunzătoare 
desfăşurării actului 

educaţional;

- Crearea mediului pentru educaţie 
individuală     
 - Crearea accesului la un sistem 
educaţional performant, flexibil si adaptat 
condiţiilor din mediul rural     
-  Dezvoltarea unei infrastructuri a bazei 
materiale suficientă şi capabila să 
satisfacă nevoile legate de actul 
educaţional

Echiparea si modernizarea bazelor 
sportive in unităţile de învăţământ 
Amenajarea grupurilor sanitare                 
Amenajarea spatiilor de joaca ale 
grădiniţelor

POR, Bugetul local

Lipsa posibilităţii 
de formare 
continuă pentru 
adulţi

Crearea de oportunităţi de formare 
continua pentru adulţi

Dezvoltarea de programe de educaţie a 
adulţilor menite sa satisfacă nevoile 
locale ale pieţei muncii si sa promoveze 
adaptabilitatea angajaţilor

POS DRU, Bugetul 
asigurărilor pentru şomaj
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POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – CULTURA, SPORT, AGREMENT
Responsabilitate: Consiliul Local Traian

Puncte slabe Obiective specifice 

Plan de acţiuni

Măsura Finanţare

Obiectivul specific: Cultură, sport, agrement, 2008-2013

Infrastructura şi baza 
materială în declin 

Resurse insuficiente pentru 
practicarea şi revitalizarea 
unor obiceiuri şi forme de 

exprimare culturală 
tradiţionale 

Acces dificil sau restrictiv 
la surse de informare 
(mass-media, cărţi, 

internet)

Lucrări de îmbunătăţire a complexului socio-
cultural

Înfrăţirea localităţii cu alte comune din state 
membre ale Uniunii Europene, pentru 

realizarea de schimburi, informaţii, vizite
Refacerea unor centre de practicare a 
mesteşugurilor artistice si identificarea 

istoriei comunei 
Pregătirea unor colecţii muzeale capabile sa 

conserve peste ani identitatea culturala a 
comunei

Reabilitarea căminului cultural                  
Realizarea de schimburi de experienţă 
între cetăţenii comunei şi cetăţenii altor 
comune din Uniunea Europeana               
Identificarea micilor meseriaşi si 
îndrumarea lor pentru înfiinţarea de 
microfirme si asociaţii familiale                  
Identificarea si promovarea unor obiecte 
de cult, costume populare, unelte 
agricole şi meşteşugăreşti, 2008-2013

PNDR, Bugetul 
local

Starea precară a 
infrastructurii sportive

Dezvoltarea cadrului pentru practicarea 
sporturilor

Refacerea bazei sportive, 2008-2010
PNDR, Bugetul 

local

Zona de agrement slab 
dezvoltată

Dezvoltarea zonei de agrement si petrecere 
a timpului liber

Crearea unei zone de agrement si 
petrecere a timpului liber in special 
pentru copii şi bătrâni, 2008-2009             

PNDR, Bugetul 
local
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CAPITOLUL 5 – IMPLEMENTAREA ŞI 

VALORIFICAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

5.1 Responsabilităţi 

Administraţia  publică  locală  se  va  ocupa  de 

implementarea  strategiei,  pentru  atingerea  obiectivelor 

specifice. În acest sens, trebuie elaborate proiecte în vederea 

accesării de fonduri structurale pentru priorităţile stabilite în 

strategia  de  dezvoltare.  Acele  probleme  identificate  în 

strategie  ca  şi  priorităţi  au  şanse  mai  mari  de  rezolvare. 

Potrivit  ghidului  de eligibilitate,  proiectele  depuse în cadrul 

programului naţional de dezvoltare rurală (PNDR) care au fost 

cuprinse în strategie beneficiază de un punctaj mai mare. 

La  nivelul  administraţiei  publice  locale,  ar  fi  indicată 

înfiinţarea unui birou privind accesarea fondurilor structurale, 

cu  unul-doi  funcţionari  specializaţi  în  implementarea  şi 

monitorizarea proiectelor.    

5.2 Principii generale

Implementarea strategiei  de  dezvoltare  se  va  face  în 

baza unor reguli care sunt în concordanţă cu practicile U.E: 

-  Transparenţă în managementul general şi în relaţiile 

cu partenerii, societatea civilă şi mass-media

- Responsabilitate

- Independenţă în procesul de luare a deciziilor

- Stimularea procesului de dezvoltare durabilă
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- Eficienţă

-  Obiectivitate

- Monitorizarea permanentă şi autoevaluarea activităţilor 

planificate.

În privinţa ultimului principiu, al monitorizării  punerii  în 

aplicare a strategiilor de dezvoltare, trebuie spus că acesta nu 

este  un  proces  distinct,  indicatorii  de  rezultat  trebuind 

supravegheaţi continuu.

Rezultatele  sunt  produsele  directe  ale  procesului  de 

dezvoltare. Rezultatele pot fi  cuantificate, ele dând măsura 

succesului implementării  strategiei de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung. 

CE SUNT INSTRUMENTELE STRUCTURALE?
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Fondurile  Structurale  şi  de  Coeziune  (FSC),  sau 

Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin 

care  Uniunea  Europeană  acţionează  pentru  eliminarea 

disparităţilor  economice  şi  sociale  între  regiuni,  în  scopul 

realizării coeziunii economice şi sociale.

Exceptând  bugetele  locale,  regionale,  naţionale, 

împrumuturile  bancare,  emiterea  de  obligaţiuni  şi 

donaţiile,  proiectele  identificate  în  strategia  de 

dezvoltare locală se fundamentează în cea mai mare 

parte pe fondurile structurale şi de coeziune.

Ce cuprind fondurile structurale şi de coeziune?

Regulile  generale  privind  Fondurile  Structurale  şi  de 

Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii 

Europene  nr.  1083/2006  din  iulie  2006,  care  defineşte 

regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea 

loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor 

europene. Acestea cuprind:

◊  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională  (FEDR), 

reglementat prin Regulamentul  nr.  1080/2006 al Consiliului 

Uniunii Europene şi al Parlamentului European, care susţine 

dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin 

mobilizarea  capacităţilor  locale  şi  diversificarea  structurilor 

economice  în  domenii  precum  cercetare  şi  dezvoltare 
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tehnologică,  inovare  şi  antreprenoriat,  societatea 

informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;

◊  Fondul  Social  European  (FSE),  reglementat  prin 

Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi 

al  Parlamentului  European, fond care contribuie la sporirea 

adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea 

accesului  pe  piaţa  forţei  de  muncă,  prevenirea  şomajului, 

prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe 

piaţa muncii  a femeilor şi  imigranţilor, sprijinirea incluziunii 

sociale  a  persoanelor  dezavantajate  şi  combaterea 

discriminării.

◊ Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul 

nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene,  prin care se 

finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor 

de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării 

durabile  precum  şi  proiecte  care  vizează  îmbunătăţirea 

managementului  traficului  aerian  şi  rutier,  modernizarea 

transportului urban.

 Împreună,  aceste  trei  fonduri  sunt  cunoscute  sub 

denumirea de Instrumente Structurale.

Obiectivele  prioritare  ale  Fondurilor  Structurale  pentru 

perioada  2007-2013  sunt  reglementate  prin  Regulamentul 

Consiliului (EC) Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006.

Obiectivul  Convergenţă:  promovează  dezvoltarea  şi 

ajustările  structurale  ale  regiunilor  care  înregistrează 

întârzieri în dezvoltare.

◊ Este finanţat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune.
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◊ Acoperă zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al căror 

PIB pe locuitor este sub 75% din media UE.

Obiectivul  Competitivitate  regională  şi  ocuparea 

forţei  de  muncă: sprijină  regiunile  care  nu  sunt  eligibile 

pentru obiectivul Convergenţă.

◊ Este finanţat de FEDR şi FSE

◊ Acoperă zonele NUTS nivel III (nivel-judeţ) sau mai 

mici, inclusiv zone cu schimbări socio-economice în sectoarele 

industrial şi de servicii, zone rurale în declin, zone urbane în 

dificultate şi zone dependente de pescuit.

Obiectivul  Cooperare teritorială europeană: sprijină 

regiuni, judeţe şi zone transnaţionale  

 ◊ Este finanţat de FEDR

◊ Acoperă  zonele  NUTS  nivel  III(nivel-judeţ)  ce  sunt 

graniţe interne ale UE, precum şi anumite graniţe externe.

 

Orientările Strategice pentru Coeziune

Orientările  Strategice  pentru  Coeziune  economică, 

socială şi teritorială reprezintă un cadru general unitar pentru 

toate  Statele  Membre  în  vederea  pregătirii  documentelor 

programatice pentru FSC pentru perioada 2007-2013 (Cadrul 

Strategic Naţional de Referinţă şi Programele Operaţionale). 

Liniile directoare pentru Coeziune au în vedere rolul politicii 

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 97 -



de  coeziune  în  implementarea  politicilor  Uniunii  Europene, 

coerente cu Agenda Lisabona.

Principiile de programare ale Fondurilor Structurale şi de 

Coeziune

A.  Complementaritate:  Acţiunile  comunitare  trebuie  să 

fie complementare sau să contribuie la operaţiunile naţionale 

corespondente.

B.  Parteneriat:  Acţiunile  Comunitare  trebuie  realizate 

printr-o strânsă consultare între Comisie şi Statele Membre, 

împreună  cu  autorităţi  şi  organisme  numite  de  Statele 

Membre,  cum ar  fi  autorităţi  regionale  şi  locale,  parteneri 

economici  şi  sociali.  Parteneriatul  trebuie  să  acopere 

pregătirea,  finanţarea, monitorizarea şi  evaluarea asistenţei 

financiare.  Statele  Membre  trebuie  să  asigure  asocierea 

partenerilor relevanţi la diferite stadii ale programării.

C.  Subsidiaritate:  Fondurile  Structurale  nu  sunt  direct 

alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele priorităţi ale 

programului  de  dezvoltare  sunt  definite  de  autorităţi 

naţionale/regionale  în  cooperare  cu  Comisia,  dar  alegerea 

proiectelor  şi  managementul  lor  sunt  sub responsabilitatea 

exclusivă a autorităţilor naţionale şi regionale.

D.  Adiţionalitate:  Ajutorul  Comunitar  nu  poate  înlocui 

cheltuieli  structurale  publice  sau  altele  echivalente  ale 

Statelor  Membre.  Bugetele  Programului  pot  include  atât 

fonduri  UE,  cât  şi  fonduri  naţionale  din  surse  publice  sau 

private.
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E.  Compatibilitate:  Operaţiunile  finanţate  de  Fonduri 

Structurale  trebuie  să  fie  în  conformitate  cu  prevederile 

Tratatului UE, precum şi cu politicile şi acţiunile UE, inclusiv 

regulile  privind  concurenţa,  achiziţiile  publice,  protecţia 

mediului, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei.

F.  Programare:  Acţiunea  comună  a  UE  şi  Statelor 

Membre trebuie să fie implementată pe o bază multianuală 

printr-un proces de organizare, luare de decizii  şi  finanţare 

bazat pe formularea de strategii integrate şi coerente multi-

anuale şi definirea de obiective concrete.

G. Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate 

pe  câteva  obiective  prioritare;  de  fapt,  o  mare  parte  a 

acestora acoperă un număr limitat de zone, care au nevoie de 

sprijin  pentru  dezvoltarea  lor,  iar  resursele  rămase  sunt 

dedicate  anumitor  grupuri  sociale  care  se  confruntă  cu 

dificultăţi în toată Uniunea Europeană, fără a satisface criterii 

geografice speciale.

 Fonduri europene complementare Fondurilor Structurale  

şi de Coeziune

 Complementar  acţiunilor  susţinute  din  Instrumentele 

Structurale,  vor  fi  susţinute  totodată  investiţii  în  domeniul 

dezvoltării rurale şi pescuitului, prin instrumente precum:

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 99 -



◊  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală 

(FEADR),  care  finanţează  investiţii  pentru  creşterea 

competitivităţii  în  agricultură  şi  silvicultură,  protecţia 

mediului,  ameliorarea  calităţii  vieţii  şi  diversificarea 

activităţilor economice în spaţiul rural;

◊ Fondul  European pentru Pescuit  (FEP),  care susţine 

dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit şi a zonelor de 

coastă unde acest sector este preponderent.

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul 

de  a  stimula  creşterea  economică  a  statelor  membre  ale 

Uniunii  şi  de  a  conduce  la  reducerea  disparităţilor  dintre 

regiuni. Ele nu acţionează însă singure, necesitând asigurarea 

unei contribuţii din partea statelor membre implicate. Ele sunt 

co-finanţate  în  principal  din  resursele  publice  ale  statului 

membru, însă, în multe domenii, este necesară şi contribuţia 

financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe 

cazuri.
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Partea a II-a - Raport sociologic

Comuna Traian, judeţul IalomiţaComuna Traian, judeţul Ialomiţa

CAPITOLUL I - CHESTIONAREA COMUNITĂŢII 
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1.1. Sondaj de opinie. Scop

Aceasta lucrare a fost  percepută ca un instrument de 

testare a modului de percepţie a populaţiei faţă de nivelul de 

dezvoltare a comunei Traian şi orientării viitoare a dezvoltării 

acesteia. 

Printre obiectivele cele mai importante se numără:

• Măsurarea satisfacţiei  locuitorilor  comunei  Traian faţă 

de serviciile publice şi oportunităţile existente în zonă;

•  Măsurarea  satisfacţiei  faţă  de  nivelul  de  trai  şi  a 

optimismului privind viitorul comunei;

•  Gradul  de  implicare  al  membrilor  comunităţii  în 

problemele acesteia, dar şi vizibilitatea acţiunilor Primăriei în 

cadrul membrilor comunei;

•  Identificarea  celor  mai  importante  probleme  ale 

comunei din punctul de vedere al membrilor acesteia;

•  Intenţiile  membrilor  comunităţii  privind  deschiderea 

unei noi afaceri şi schimbarea locului de muncă.
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1.2. Metodologie

Eşantionul  folosit  pentru  interviu  a  fost  unul  de  tip 

probabilist, reprezentativ pentru populaţia adultă a comunei. 

Selecţia subiecţilor s-a făcut folosind listele electorale la 

care s-a adăugat un eşantion de tineri  între 18-20 de ani, 

proporţional  cu categoria de vârstă din populaţie,  pentru a 

compensa absenţa acestei  categorii  din listele electorale ce 

datează din anul 2004.

Tipul  interviului  a  fost  faţă  în  faţă,  la  domiciliul 

subiecţilor.

Structura  eşantionului  a  cuprins  61,11%  bărbaţi  şi 

38,89% femei. Structura pe vârste a eşantionului a fost de 

47,22% persoane din categoria de vârsta de până la 44 de 

ani  şi 52,78% persoane din categoria de vârsta de peste 45 

de ani. 

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 103 -



CAPITOLUL II - INTERPRETAREA DATELOR 

2.1. Raport

2.1.1. Nivelul de trai

La prima întrebare din chestionar, şi anume « Cât de 

mulţumit  sunteţi  de  felul  în  care  trăiţi »,  majoritatea 

locuitorilor comunei Traian , respectiv 76,39%, menţionează 

un grad scăzut de satisfacţie privind nivelul propriu  de trai.

Procentul  celor  mulţumiţi  este  destul  de   scăzut, 

23,61%.  Este  de  remarcat  că  cea  mai  mare  parte  a 

locuitorilor, respectiv 76,39%, nu sunt mulţumiţi de nivelul de 

trai.

Cât de multumiti sunteti de felul în care traiti?

0,00% 23,61%

0,00%

76,39%

Foarte mutumit
Multumit
Nu prea mutumit
Deloc mutumit

Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul 

de trai general al comunei, 81,25% consideră că acest nivel 
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este  unul  destul  de  scăzut  şi  18,75%  consideră  comuna 

având un nivel de trai foarte scăzut. 

Dupa parerea dumneavoastra care este nivelul de trai 
al oamenilor din comuna?

18,75%

0,00%
0,00%

81,25%

Foarte ridicat
Ridicat
Destul de scazut
Foarte scazut

Cu toate că, pe ansamblu, oamenii sunt nemulţumiţi de 

nivelul de trai al comunei, mai mult de jumătate, respectiv 

53,47%  dintre  persoanele  intervievate,  consideră  că 

localitatea este mai dezvoltată decât alte zone rurale din ţară, 

27,08%  dintre  respondenţi  consideră  că  localitatea  Traian 

este la fel de dezvoltată, iar 19,44% cred că localitatea lor 

este mai puţin dezvoltată. 

Coroborând cele două întrebări de mai sus, deşi marea 

majoritate este nemulţumită de nivelul de trai , faptul că, în 

acelaşi  timp,  consideră  că  localitatea  este  mai  dezvoltată 

decât  altele  din  ţara  conduc  la  ideea  ca  aceştia  nu  şi-ar 

schimba domiciliul pentru a lucra în altă localitate.
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Comparativ cu alte zone din România, cum credeti ca 
este comuna în care traiti?

27,08%

19,44%

53,47%

Mai dezvoltata

La fel

Mai putin dezvoltata

În  ceea  ce  priveşte  nivelul  de  dezvoltare  al 

comunei, se constată ca 67,36% din persoanele intervievate 

consideră ca localitatea va fi mai dezvoltată peste 5 ani.

Cealaltă parte a persoanelor intervievate (32,64%) 

consideră că localitatea va fi la fel de dezvoltată peste 5 ani, 

nu sunt persoane care să considere că localitatea va fi mai 

puţin dezvoltată în următorii 5 ani.

Cum credeti ca va arata comuna dumneavoastra peste 5 
ani?

67,36%

32,64%

Mai  dezvoltata decît
acum

Va fi la fel

Mai putin dezvoltata
decît acum
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Pe ansamblu,  în  ceea ce priveşte  nivelul  de trai, 

locuitorii comunei consideră că au un nivel de trai scăzut şi 

cred că în următorii 5 ani situaţia va fi mai bună sau la fel de 

bună, considerând că situaţia de sărăcie se înregistrează în 

toată ţara, situaţia din comună fiind totuşi mai bună decât a 

celorlalte localităţi din ţară.

2.1.2. Serviciile din localitate

Alimentare cu apă, gaz, sistemul de canalizare

Majoritatea  locuitorilor  comunei  folosesc  apa  pentru 

gospodăria  proprie din  reţeaua de apă curentă,  în  această 

situaţie fiind peste 68%% dintre persoanele intervievate.

De unde folositi apa pentru gospodaria proprie?

68,06%

31,94%

Reteaua de apa
curenta

Fântâna

Foarte puţine persoane folosesc apă din fântânile 

proprii,  marea  majoritatea  a  persoanelor  declarându-se 

mulţumite sau foarte mulţumite de calitatea apei.

SC Consult Invest SRL 
Nr. ord. Reg. Com. J21/301/2006
CIF RO18783606
Tel: 0243/266.813

- 107 -



Calitatea apei potabile din comuna

25,00%

70,83%

4,17%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit

În  ceea  ce  priveşte  sistemul  de  canalizare, 

comuna Traian  nu  deţine  un  astfel  de  sistem şi  nici 

sistem de alimentare cu gaz,  persoanele intervievate 

semnalând aceasta în cadrul chestionarelor aplicate.

Starea drumurilor

Starea drumurilor care fac legatura cu orasul

27,08%

45,14%

27,78%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

În ceea ce priveşte starea drumurilor care fac legătura 

cu oraşul, 45,14% dintre persoanele intervievate se declară 
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nici mulţumite, nici nemulţumite de starea acestora, în timp 

ce  27,08% sunt  mulţumite,  se  mai  înregistrează  persoane 

nemulţumite (27,78%),  nu acelaşi  lucru se poate spune şi 

despre starea drumurilor şi a trotuarelor din sat.

Starea drumurilor din comuna

17,36%

64,58%

18,06%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit

Starea drumurilor din comună se prezintă destul de 

bine,  respectiv  17,36% dintre  persoanele  intervievate  sunt 

foarte mulţumite de starea acestora, în timp ce majoritatea 

locuitorilor (64,58%) se declară mulţumiţi  de drumurile din 

comună, numai  18,06% dintre respondenţi  declară că sunt 

nici  mulţumiţi,  nici  nemulţumiţi  de  starea  drumurilor  din 

comună.
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Starea trotuarelor din comuna

66,67%

25,00%

8,33%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

Se constată un procent mare, aproximativ 66,67%, al 

celor  nici  mulţumiţi,  nici  nemulţumiţi  atât  de  starea 

trotuarelor  din  comună,  25%  dintre  cel  intervievaţi  sunt 

nemulţumiţi  de  starea  trotuarelor,  8,33%  fiind  foarte 

nemulţumiţi.

Transportul public

Transportul public

8,24%

19,78%

4,40%

2,20%

65,38%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit
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Procentul celor mulţumiţi de transportul public este unul 

destul de mare (60,42%), iar 39,58% sunt nici mulţumiţi, nici 

nemulţumiţi.

Din analiza efectuată pe grupe de vârstă se constată ca 

marea majoritate a celor mulţumiţi de transportul public sunt 

persoane peste 50 de ani.

Accesul la telefonia fixă şi mobilă

Accesul la telefonia fixa

10,42%

89,58%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Majoritatea  persoanelor  intervievate  se  declară 

mulţumite sau foarte mulţumite de accesul la telefonia fixă şi 

telefonia mobilă. 
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Accesul la telefonia mobila

91,67%

8,33%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Accesul la electricitate

 Electricitate

86,81%

13,19%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

86,81% din  persoanele  intervievate  se  declară  foarte 

mulţumite,  iar  13,19%  mulţumite  de  accesul  la  energia 

electrică.

Curăţenia străzilor şi strângerea gunoiului
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Curatenia strazilor

22,22%

77,78%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit

Cea  mai  mare  parte  a  persoanelor  intervievate  se 

declară  mulţumite  de  curăţenia  străzilor  din  localitate, 

77,78%. 

Există un procent de 22,22% persoane nici mulţumite, 

nici nemulţumite, acestea fiind în mare parte persoane care 

au gospodăriile situate în centrul localităţii.

Procentele de mai sus sunt aproape similare şi în cazul 

satisfacţiei faţă de strângerea gunoiului.
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Strângerea gunoiului

40,28%

59,72%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit

Iluminatul public

Iluminatul public

31,94%

68,06%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit

Cele  mai  multe  dintre  persoanele  intervievate  se 

declară  mulţumite  de  iluminatul  public,  procentul  acestora 

fiind  de  68,06%,  un  procent  de  31,94%  din  persoanele 

intervievate declarându-se foarte mulţumite.

Serviciile medicale şi serviciile de poştă din comună
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Serviciile medicale

24,31%

21,53%

54,17%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Majoritatea  persoanelor  intervievate  se  declară 

mulţumite  de  serviciile  medicale  din  comună,  respectiv 

54,17% din persoane sunt mulţumite de serviciile medicale, 

24,31%  persoane  nici  mulţumite,  nici  nemulţumite  iar 

21,53%% nemulţumite de acestea.

O  situaţie  foarte  bună  se  înregistrează  la  întrebarea 

referitoare  la  posibilitatea  de  a  cumpăra  medicamente  din 

comună, 96,53% din persoanele intervievate declarându-se 

mulţumite,  3,47% se  declară  foarte  mulţumite  de  această 

facilitate.
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Posibilitatea de a cumpara medicamente din comuna

3,47%

96,53%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Serviciile de posta

47,22%

52,78%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Serviciile de poştă sunt apreciate pozitiv de majoritatea 

locuitorilor comunei,  47,22% dintre aceştia declarându-se 

foarte mulţumiţi sau mulţumiţi de aceste servicii. 

Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună
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10,42%

89,58%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau 

foarte mulţumite de posibilitatea de a face cumpărăturile din 

comună,  dintre  aceştia  10,42%  sunt  foarte  mulţumiţi  de 

această posibilitate. 

Posibilitatea găsirii unui loc de muncă în comună

100%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Nu există

Toate  persoanele  intervievate (100%) menţionează că 

localitatea nu oferă posibilitatea găsirii unui loc de muncă.

Posibilitatea de a petrece timpul liber în comună
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38,19%

61,81%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

Nu exista

61,81%  dintre  persoanele  intervievate  se  declară 

nemulţumite,  38,19%  dintre  respondenţi  se  declară  nici 

mulţumiţi, nici nemulţumiţi. Majoritatea celor care se declară 

nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi sunt persoane tinere sau 

foarte tinere.

Posibilitatea de a valorifica produsele în comună

100%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Nu există

Toate  persoanele  intervievate  declară  că  nu  au 

posibilitatea de a-şi valorifica produsele fără a se deplasa la 

oraş.

Învăţământul
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Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din 

comună este ridicat, 79,86% dintre persoanele intervievate 

declarându-se  mulţumite,  iar  un  procent  de  20,14%  din 

respondenţi  se  declară  nici  mulţumiţi,  nici  nemulţumiţi  de 

calitatea învăţământului în comuna.

Calitatea învatamântului în comuna

20,14%

79,86%
Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

Dintre persoanele intervievate, majoritatea, 85,42% se 

declară foarte mulţumite felul în care arată şcoala. 14,58% 

dintre persoane fiind mulţumite de felul în care arată şcoala.

Felul în care arata scoala

85,42%

14,58%

Foarte multumit

Multumit

Nici, multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Legat de aspectul grădiniţei, 90,97% dintre persoanele 

intervievate se declară foarte mulţumite faţă de felul în care 
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arată  grădiniţa,  iar   9,03% se declară mulţumite  de acest 

aspect.

Felul în care arata gradinita

9,03%

90,97%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,
nici nemultumit

Nemultumit

Foarte
nemultumit

Siguranţa cetăţeanului

Siguranta cetateanului

6,25%
93,75%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici
nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

Majoritatea locuitorii (93,75%) sunt mulţumiţi de felul în 

care  este  asigurată  siguranţa  cetăţenilor  în  comună,  iar 

6,25%  se  declară  nici  mulţumiţi,  nici  nemulţumiţi  de 

siguranţa cetăţeanului.

2.1.3. Vizibilitatea şi transparenţa acţiunilor primăriei
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În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de 

Primărie,  peste  90%  dintre  persoanele  intervievate 

menţionează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani.

Vizibilitatea activitatii primariei

92,36%

54,17%

86,81%

68,06%

Primarie

Apa potabila

Pietruirea
strazilor

Iluminatul public

Astfel,  92,36%  menţionează  renovarea  primăriei, 

54,17% reţea de apă curentă, 86,81% pietruirea străzilor şi 

68,06% amintesc de iluminatul public.

Majoritatea celor care au menţionat proiecte derulate de 

Primărie se declară „destul de mulţumiţi” de aceste proiecte.

Doar  o  parte  a  persoanelor  intervievate,  şi  anume 

7,64%, nu au putut menţiona nici un proiect desfăşurat de 

Primărie.

Cât de multumit sunteti de aceste proiecte?

6,25%

9,72%

84,03%

Foarte multumit

Destul de
multumit

Nu prea multumit

Deloc multumit
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Din total persoane intervievate foarte puţine nu au dorit 

să răspundă legat de proiectele primăriei. De remarcat, însă, 

procentul foarte ridicat al mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de 

proiectele derulate de Primărie.

2.1.4. Principalele probleme ale localităţii

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Traian cele 

mai importante probleme ale comunei sunt:

- Poduri şi podeţe pentru localitate, menţionată de 

83,33% dintre persoanele intervievate;

- Extindere reţea de apă, menţionată de 68,75%;

- Cămin cultural, menţionată de 88,19%;

- Drumuri, menţionată de 91,67%;

- Canalizare, menţionată de 77,78%;

- Reţea de alimentare cu gaze, 61,81%.

Principalele probleme ale localitatii

61,81%

77,78%

91,67%

88,19%

68,75%

83,33%

gaze

canalizare

drumurile

camin cultural

extindere retea apa

poduri si podete

Trebuie menţionat că întrebarea a vizat obţinerea unei 

liste  a  priorităţilor  privind  rezolvarea  problemelor  comunei. 

Astfel, procentele mai mici înregistrate de unele probleme nu 
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trebuie  interpretate  ca  nivel  ridicat  de  satisfacţie  privind 

serviciile  respective,  ci  ca  având  o  prioritate  scăzuta  în 

ordinea rezolvării.

Problemele 

localităţii

Procent

Gaze 61,81%

Canalizare 77,78%

Drumurile 91,67%

Reabilitare camin cultural 88,19%

Extindere retea apa 68,75%

Poduri si podete pentru 
localitate 83,33%

2.1.5. Implicarea în problemele comunităţii

La întrebarea dacă au participat vreodată la o întâlnire 

comunală unde să se discute problemele localităţii cele mai 

multe  dintre  persoanele  intervievate  au  răspuns  că  da,  în 

timp ce numai 65,97% au răspuns că au participat la o astfel 

de întâlnire.
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Ati participat vreodata la o întâlnire sateasca unde 
sa se discute problemele localitatii?

65,97%

34,03%

Da

Nu

2.1.6. Intenţii de afaceri

Dintre  persoanele  intervievate,  numai  2,78%  ar 

intenţiona  să-şi  înceapă  o  activitate  pe  cont  propriu/să-şi 

deschidă o afacere, în timp ce 97,22% nu intenţionează acest 

lucru.

Ati dori sa va deschideti o afacere în comuna?

2,78%

97,22%

Da

Nu

Dintre persoanele care ar dori să-şi înceapă o afacere, 

cele  mai  multe  ar  face  aceasta  în  domeniul  agricol  şi  de 

creştere a animalelor, meserii tradiţionale în mediul rural.
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Ati dori sa lucrati în comuna, în alt domeniu decât cel în 
care lucrati în prezent?

3,47%

96,53%

Da

Nu

Dacă  ar  avea  oportunitatea,  numai  3,47%  dintre 

persoanele intervievate ar fi  dispuse să-şi schimbe locul de 

muncă cu un altul, tot în comună, dar într-un domeniu diferit. 

Aceştia ar prefera să lucreze în orice alt domeniu decât cel în 

care lucrează în prezent.
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2.2. CONCLUZII 

Pe ansamblu, oamenii sunt nemulţumiţi de nivelul  

de  trai  al  comunei,  mai  mult  de  jumătate,  respectiv  

53,47% dintre  persoanele  intervievate,  consideră  că  

localitatea este mai dezvoltată decât alte zone rurale  

din  ţară,  27,08%  dintre  respondenţi  consideră  că  

localitatea Traian este la fel de dezvoltată, iar 19,44% 

cred că localitatea lor este mai puţin dezvoltată.

În  ceea  ce  priveşte  vizibilitatea  activităţii  

desfăşurate de Primărie, peste 90% dintre persoanele  

intervievate menţionează lucrări efectuate de Primărie  

în ultimii ani.

Din  punctul  de  vedere  al  locuitorilor  comunei 

Traian cele mai importante probleme ale comunei sunt:  

Poduri  şi  podeţe  pentru  localitate,  menţionată  de 

83,33% dintre persoanele intervievate; Extindere reţea 

de  apă,  menţionată  de  68,75%;  Cămin  cultural,  

menţionată  de  88,19%;  Drumuri,  menţionată  de 

91,67%; Canalizare, menţionată de 77,78%; Reţea de  

alimentare cu gaze, 61,81%.

Dintre  persoanele  intervievate,  numai  2,78%  ar 

intenţiona  să-şi  înceapă  o  activitate  pe  cont 

propriu/să-şi deschidă o afacere, în timp ce 97,22% nu  

intenţionează acest lucru.

Dacă ar avea oportunitatea,  numai 3,47% dintre 

persoanele  intervievate  ar  fi  dispuse  să-şi  schimbe 

locul de muncă cu un altul, tot în comună, dar într-un 

domeniu diferit. Aceştia ar prefera să lucreze în orice 

alt domeniu decât cel în care lucrează în prezent.
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