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Caracteristicile geografice ale localităţii

Comuna Traian este situată în Nordul judeţului Ialomiţa, la limita cu județul
Brăila. Prin comună trece șoseaua județeană DJ211, care o leagă spre nord în județul
Brăila de Roșiori, Zăvoaia și Bordei Verde (unde se termină în DN2B), și spre sud
de Grivița.

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.

Distanţele faţă de principalele centre urbane: 

- 27  km faţă  de  municipiul  Slobozia  –  resedinţa  administrativă  a  judeţului
Ialomiţa 

- 74 km faţă de municipiul Brăila – resedinţa administrativă a judeţului Brăila
- 77 km faţă de municipiul Buzău – resedinţa administrativă a judeţului Buzău
- 42 km faţă de orasul Ţăndărei – judeţul Ialomiţa 

ceea ce poate constitui un avantaj strategic pentru comerţul de cereale.
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Relieful

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  nordestic  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.

Reţeaua hidrografică

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.

Clima

Clima  este  tipic  continentală  uşor  excesivă,  cu  diferenţe  de  temperatură
pronunţate  de  la  o  lună  la  alta  şi  de  la  un  an  la  altul,  şi  cu  diferenţe  mari  de
precipitaţii, anii cu precipitaţii deficitare fiind mai numeroşi decât anii ploioşi care
sunt mai  izolaţi  şi  apar mai rar.  Prin poziţie şi  relief întregul judeţ  Ialomiţa  este
expus iarna pătrunderilor de mase de aer rece continental de origine euro-asiatică, iar
vara maselor de aer foarte cald fierbinţi şi uscate din Asia ori Mediterana şi Africa,
ceea ce dă zonei o notă specifică de ariditate. Temperaturile medii anuale sunt de 10-
110  Celsius,   luna cea mai  rece a  anului  este  luna ianuarie cu temperaturi  medii
minime zilnice cuprinse între –5 şi –6  0  Celsius, iar august luna cea mai caldă cu
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maxime termice zilnice de 29-30 0 Celsius. Temperaturile pot coborî în luna ianuarie
până la – 30 0 Celsius, iar vara se poate ajunge la maxime termice de 40-410 .
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.

Populaţia

Populaţia totală a comunei este de 3796 locuitori. 
Populația stabilită pe grupe de vârstă și sexe se prezintă astfel: 1952 bărbați și 1844
femei.

POPULATIA
Total Sex

masculin
Sex

feminin
POPULATIA pe grupe de varstă 3796 1952 1844

Grupe de varsta - 0- 4 ani 206 95 111
Grupe de varsta - 5- 9 ani 158 81 77

Grupe de varsta - 10- 14 ani 215 105 110
Grupe de varsta - 15-19 ani 273 129 144
Grupe de varsta - 20-24 ani 264 142 122
Grupe de varsta - 25-29 ani 223 127 96
Grupe de varsta - 30-34 ani 223 129 94
Grupe de varsta - 35-39 ani 295 163 132
Grupe de varsta - 40-44 ani 326 178 148
Grupe de varsta - 45-49 ani 251 154 97
Grupe de varsta - 50-54 ani 199 122 77
Grupe de varsta - 55-59 ani 199 115 84
Grupe de varsta - 60-64 ani 172 80 92
Grupe de varsta - 65-69 ani 151 63 88
Grupe de varsta - 70-74 ani 162 72 90
Grupe de varsta - 75-79 ani 175 76 99
Grupe de varsta - 80-84 ani 136 58 78

Grupe de varsta - 85 ani si peste 168 63 105
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 PRIORITARE PRIVIND DEZVOLTAREA LOCALITATII 

DESCRIEREA METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI
SELECTARE A PROBLEMELOR PRIVIND DEZVOLTAREA 

COMUNEI TRAIAN

În vederea identificării, evaluării şi selectării problemelor cheie ale dezvoltării
durabile  a  localităţii  Traian  s-a  folosit  metoda  Grupului  de  Lucru  constituit  pe
principii  de parteneriat  între  sectorul  public,  privat  şi  societatea civilă  şi  metoda
sondării opiniei publice în vederea cunoaşterii dezideratelor dezvoltării de la baza
societăţii. 

La elaborarea strategiei s-a folosit o abordare: 
 axată  pe  zonă ca  teritoriu  omogen,  coeziv  din  punct  de  vedere  social,

caracterizat de tradiţii comune, identitate locală, cu nevoi şi aşteptări comune,
formând  zona  ţintă  pentru  punerea  în  practică  a  politicilor  de  dezvoltare.
Această abordare permite o mai bună adaptare a acţiunilor la nevoile reale, la
resursele  zonei  permiţând construirea unui avantaj  comparativ  faţă  de alte
localităţi; 

 de  jos  în  sus,  în  care  actorii  locali  participă  la  luarea  de  decizii  privind
strategia, la selectarea priorităţilor care trebuie urmărite;

 în partenariat  deoarece partenariatele consolidează dialogul şi  cooperarea
între  diferiţi  actori  locali,  care  în  zonele  rurale  au  puţină  experienţă  în
domeniul  abordării  strategice,  a  cooperării  şi  colaborării  intersectoriale,
facilitând  obţinerea  unor  soluţii  de  dezvoltare  negociate.  Parteneriatul  va
trebui să-şi  continue existenţa  şi  după elaborarea strategiei  constituindu-se
într-un factor activ al dezvoltării locale. 
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Dezvoltarea informaţiilor  la nivel local a fost realizată utilizând contribuţia
parteneriatului,  alături  de  toate  sursele  de  informaţii  disponibile,  în  special  a
rezultatelor sondajului de opinie privind nivelul de aşteptare al locuitorilor în ceea ce
priveşte direcţiile de dezvoltare ale comunităţii, contribuţia locală fiind esenţială în
elaborarea de analize economice şi sociale viabile.  

Analizele efectuate de către Grupul Local  de Lucru, au permis dezvoltarea
unei viziuni parteneriale asupra particularităţilor economice şi sociale ale localităţii,
prin identificarea arborelui problemelor şi efectuarea analizelor SWOT.

În  decursul  primei  întalniri  a  Grupului  Local  de  Lucru  au  fost  definite
viziunea Strategiei  de dezvoltare durabilă a localităţii, aceasta fiind:  ” Creşterea
nivelului de trai în efortul de aliniere a ruralului românesc la standardul de viaţă
european pentru toţi cetăţenii localităţii Traian ”, misiunea este de 
”  Implementarea  unui  proces  de  dezvoltare  locală  bazat  pe  dezvoltarea  în
parteneriat  şi  caracterizat  prin abordare  strategică,  flexibilitate  si  adaptabilitate
pentru o mai buna valorificare a resurselor locale, în special resurselor umane ”  în
vederea  atingerii  obiectivului  general,  şi  anume:  ”  Dezvoltarea  utilităţilor  şi
serviciilor  care  să  permită  cetăţenilor  Comunei  Traian  o  dezvoltare  socială  şi
economică cu utilizarea judicioasă a resurselor locale ”.

La  formularea  viziunii   şi  misiunii  au  stat  la  bază  principalele  valori  ale
localităţii identificate de către Grupul de lucru şi care trebuie mobilizate în vederea
atingerii obiectivului general, şi anume: 
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 responsabilitatea partenerilor din sectorul public şi privat, a reperezentanţilor
societăţii civile;

 promovarea partenariatului;
 transparenţa decizională; 
 utilizarea eficientă a resurselor;
 colaborarea inter-instituţională;
 abordarea strategică 

Analiza socio-economică

Capital natural 
Dezvoltare
economică Capital social 

Misiune Viziune Valori 

Obiectiv general 

La  elaborarea  strategiei  s-a  ţinut  cont  de  principalele  resurse  locale:  poziţia
geografică, potenţialul agricol, rezerva de terenuri intravilane destinate dezvoltării
economice şi urbanistice a localităţii. 
În urma realizării sondajului de opinie şi a prelucrării datelor obţinute s-a ajuns la
următoarele concluzii: 

 100 % dintre persoanele intervievate consideră că în ultimii 5 ani nivelul de
trai în localitatea Traian a înregistrat o evoluţie pozitivă;

 100 % consideră  că  evoluţia  pozitivă a  nivelului  de  trai  din  comunitate  a
condus  la  îmbunătăţirea  nivelului  de  trai  în  familia  personală,  toți  cei
intervieivați  consideră că această evoluţie s-a resimţit în viaţa personală;

 Niciuna dintre  persoanele  intervievate  nu consideră  că în  ultimii  5  ani  s-a
produs o scădere a nivelului de trai;

 Populaţia este interesată şi cunoaşte investiţiile publice sau private de interes
public realizate în comună în ultimii 5 ani, considerând investiţiile de asfaltare
drumuri  ca  fiind  cele  mai  importante,  urmate  de  pietruirea  de  drumuri,
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extinderea  și  modernizare  rețea  de  apă,  înființare  rețea  canalizare,
modernizarea sistemului  de învățământ  (  școală și  grădiniță),  modernizarea
iluminatului public, înființarea unor locuri de joacă pentru copii, modernizarea
căminului cultural, modernizarea statiilor de autobuz, platforma de gunoi;

 Cu  privire  la  lucrările  publice  prioritare  pentru  următorii  7  ani,  cetăţenii
consideră  de  ce-a  mai  mare  importanţă  reţeaua  de  transport  respectiv:
asfaltarea rețelei de drumuri publice din localitate, înființarea unei rețele de
drumuri de exploatare agricole;

 Înființarea rețelei de canalizare și a rețelei de gaze naturale sunt, de asemenea,
considerate o prioritate;

 Pentru serviciile de interes public cea mai mare prioritate o are modernizarea
cabinetelor  medicale,  realizarea  unor  instituţii  pentru  persoanele  vârstnice,
continuarea modernizării şcolilor dar şi crearea unor instituţii pentru copii;

 95 % dintre cetăţeni consideră cea mai importantă resursă ca fiind terenurile
agricole ceea ce în corelaţie cu numărul de respondenţi care recunosc reţelele
de  infrastructură  existente  în  localitate  ca  principal  avantaj,  respectiv  –  în
ordinea redată de cetăţeni: rețeaua de apă potabilă, disponibilul de forţă de
muncă şi poziţia geografică arată faptul că în comunitate pot fi realizate cu
rezultate deosebit de bune investiţiile în agricultură şi industria alimentară;

 Principalul  dezavantaj  este,  în  opinia  locuitorilor  comunei  Traian,  absenţa
resurselor  financiare  locale  la  care  se  adaugă  plecarea  tinerilor  şi  lipsa
planurilor de dezvoltare, precum şi nivelul de dezvoltare al infrastructurii, în
special al drumurilor. 

Pentru analiză au fost luate în considerare informaţiile cuprinse în următoarele
documente: 

 Programul  naţional pentru  dezvoltare  rurală  2014-2020  –Versiunea  1  iulie
2014

 Programul Operațional Regional – august 2014
 Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională – 2013 – draft 
 Planul de Dezvoltare Regională  al  regiunii  Sud – Muntenia  – draft  august

2014
 Programul operaţional sectorial ’’Infrastructură Mare’’- proiect – Versiunea I

- iunie 2014
 Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2014 –

2020
 Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2009-2020
 Planul Urbanistic General al comunei Traian
 Date şi statistici ale Institutului Naţional de Statistică 
 Planul Judeţean de amenajare a Teritoriului Ialomiţa 

Informaţiile analizate au fost din următoarele domenii:
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Încadrarea comunei Traian în regiune

Reţeaua de transport (rutier şi feroviar)
          Influenţa municipiului Slobozia asupra comunei Traian

Resursele umane 

Populaţia şi mişcarea demografică 
Forţa de muncă 

Infrastructura socială

Educaţie
Ocrotirea sănătăţii 
Asistenţa socială 

  Economia
 

Agricultura
Industria
Serviciile 

Infrastructură şi echiparea teritoriului
 

Gospodărirea apelor 
Alimentarea cu gaze naturale 
Alimentarea cu energie electrică 
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Managementul deşeurilor

Mediul înconjurător
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 Încadrarea comunei Traian în regiune

Traian este o comună din județul Ialomița, Muntenia, România, formată doar 
din satul de reședință. Comuna Traian este fostul sat aparţinător al comunei Griviţa 
înfiinţată ca unitate administrativ teritorială separată în anul 2003. 

Localitatea Traian este situată în nordul județului Ialomița, în sud-estul României, la
o distanţă  de  27 km de  reşedinţa  administrativă  a  judeţului  care  este  municipiul
Slobozia.  Judeţul  Ialomiţa  este  unul  dintre  cele   şapte  judeţe  (Argeş,  Călăraşi,
Dămboviţa,  Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman) care formează Regiunea de
Dezvoltare 3 Sud – Muntenia. 

Comuna se află în nordul județului, la limita cu  județul Brăila. Prin comună trece
șoseaua  județeană  DJ211,  care  o  leagă  spre  nord  în  județul  Brăila de  Roșiori,
Zăvoaia și Bordei Verde (unde se termină în DN2B), și spre sud de Grivița.

Teritoriul administrativ se învecinează 
- la vest cu comuna Griviţa şi judeţul Brăila;
- la nord cu judeţul Brăila;
- la est cu comuna Scânteia – sat Iazu;
- la sud cu comuna Griviţa.

Reţeaua de transport rutier

Localitatea este legată de reşedinţa de judeţ, prin intermediul DN 2C: Slobozia
– Buzău şi, din deptul localităţii Griviţa prin DJ 211. 
DJ211 – este o cale de circulaţie asfaltată, din categoria drumurilor judeţene, care se
află în prezent într-o stare de uzură avansată,  cu durată expirată şi ar trebui refăcută
integral. 
Accesul la reşedinţa judeţului Ialomiţa, municipiul Slobozia se poate face fie pe ruta:
Traian - Griviţa – Amara – Slobozia,  respectiv DJ 211 pînă în dreptul localităţii
Griviţa şi ulterior pe  DN 2C sau  fie pe ruta Traian – Smirna – Iazu – Slobozia,
respectiv DJ 211 până în dreptul localităţii Griviţa şi ulterior pe Griviţa – Smirna DJ
203F,  distanţa fiind de 27 km pe ruta Amara şi 35 de km pe ruta Iazu. 
Autorităţile  locale  doresc  asfaltare  drumului  comunal  DC  28  care  face  legătura
direct între comuna Traian şi satul Smirna – aparţinător comunei Griviţa. 
Localitatea  s-a  dezvoltat  longitudinal,  de-a  lungul  DJ  211,  din  care  se  dezvoltă
perpendicular şi paralel toate străzile comunei. 

Principalele disfuncţionalităţi ale sistemului rutier sunt:
- legăturile sunt făcute cu străzi pietruite în perioada 2007-2013;
-  în  anul  2015  a  început  asfaltarea  străzilor  care  fac  legătura  cu  DJ211  care
traversează localitatea, cu străzile care deservesc centrul administrativ al comunei;
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-  constrângerile  bugetare  au  dictat  realizarea  unor  împietruiri  şi  asfaltări  care  au
condus numai la modernizarea căilor de transport rutier nu şi al drumurilor pietonale
(trotuare)  adiacente; 
 -  absenţa  trotuarelor  amenajate  conduce la   incomodarea  circulaţiei  pietonale  şi
poate conduce la apariţia de incidente şi accidente. 

 Poziţionare  în  proximitatea  unei   axe  de  comunicaţie  unică  care  permite
accesul în localitate şi care se află într-o stare avansată de degradare;

 Modernizarea  DJ  211  este  de  o  importanţă  deosebită  pentru  creşterea
atractivităţii localităţii şi fructificarea avantajului geografic. 

Raporturile  comunei  Traian  cu  unităţile  administrativ  teritoriale
limitrofe şi municipiul Slobozia

- Comuna Griviţa – satele Griviţa şi Smirna
Este comuna  de care  a  aparţinut  satul  Traian  până în  anul  2003 fapt  care
conduce la păstrarea relaţiilor economice cu fostul  centru de comună. Cele
două comunităţi  au participat  în parteneriat  la susținerea,  implementarea şi
exploatarea  unor  proiecte  comune  –  gestionarea  centralizată  şi  selectivă  a
deşeurilor, ambele comune sunt membre ale GAL Ialomiţa Centrală. 

- Judeţul Brăila - comuna Roşiori
Chiar  dacă sunt  în  judeţe  diferite  cele  două unităţi  administrativ-teritoriale
sunt membre ale GAL Ialomiţa Centrală. 

- Comuna Scînteia – sat Iazu
Urmare a faptului că localitatea este membră a GAL – Dunărea de Jos nu
există raporturi instituţionale consacrate între cele două unităţi administrativ –
teritoriale.

Municipiul Slobozia 
Situat  la  o  distanţă  de  numai  27  km,  municipiul  Slobozia  este  principalul

centru  administrativ  şi  economic  al  judeţului  Ialomiţa  dar   şi  cel  mai  important
centru urban al Bărăganului alături de municipiul Călăraşi. 

Municipiul Slobozia exercită o influenţă importantă asupra comunei Traian
fiind principalul furnizor de locuri de muncă pentru populaţia comunei, ceea ce a
condus şi la dezvoltarea unei rute permanente de transport în comună. 

Existenţa unui trafic de persoane important între comuna Traian şi municipiul
Slobozia mai arată şi o dependenţă faţă de comerţ şi servicii. 
 

Principala problemă a legăturilor localităţii Traian cu localităţile limitrofe şi
municipiul Slobozia vine din faptul că legăturile se fac exclusiv prin intermediul DJ
211,  care  se  află  într-o  stare  avansată  de  uzură,  fapt  care  conduce  la  izolarea
localităţii în anotimpul rece, în special în perioadele cu ploi şi ninsori deosebit de
puternice.  Reducerea  riscurilor  de incidente  şi  accidente  în  perioadele  de izolare
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poate fi redus numai prin modernizarea principalei căi de transport, dar şi a drumului
DN 2C care este şi el într-o stare avansată de uzură pe tronsonul Amara – Griviţa.

Din analiza informaţiilor de mai sus rezultă următoarele: 

 Comuna Traian este situată într-un vast spaţiu rural  situat la limita judeţelor
Ialomiţa şi Brăila;

 Situarea geografică la distanţe relativ mici de centrele urbane din proximitate,
respectiv:  Slobozia 27 km, Amara 20 km, Ţăndărei  44 km, Brăila  86 km şi
Buzău 79 km.

RESURSELE UMANE 

1. Populaţia şi mişcarea demografică 

Conform ultimelor date centralizate de către Institutul Naţional de Statistică,
populaţia comunei Traian număra la 1 iulie 2014,  3.796 locuitori,  din care 1.844
femei și 1952 bărbați, încadrându-se după numărul de locuitori,  în localităţile rurale
mari din judeţul Ialomiţa. 

POPULATIA

 
Total

Sex masculin Sex feminin

POPULATIA pe grupe de varstă
3796 1952 1844

Grupe de varsta – 0- 4 ani 206 95 111

Grupe de varsta – 5- 9 ani 158 81 77

Grupe de varsta – 10- 14 ani 215 105 110

Grupe de varsta – 15-19 ani 273 129 144

Grupe de varsta – 20-24 ani 264 142 122

Grupe de varsta – 25-29 ani 223 127 96

Grupe de varsta – 30-34 ani 223 129 94

Grupe de varsta – 35-39 ani 295 163 132

Grupe de varsta – 40-44 ani 326 178 148

Grupe de varsta – 45-49 ani 251 154 97

Grupe de varsta – 50-54 ani 199 122 77

Grupe de varsta – 55-59 ani 199 115 84

Grupe de varsta – 60-64 ani 172 80 92

Grupe de varsta – 65-69 ani 151 63 88

Grupe de varsta – 70-74 ani 162 72 90

Grupe de varsta – 75-79 ani 175 76 99

Grupe de varsta – 80-84 ani 136 58 78

Grupe de varsta – 85 ani si peste 168 63 105
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Analiza populaţiei în ultimii cinci ani este prezentată în tabelul și graficul de
mai jos: 

An 2010 2011 2012 2013 2014
Populație – total 3722 3692 3764 3785 3796
Diferențe față de

perioada
anterioară % -0,81 1,95 0,56 0,29

Sporul natural în ultimii 5 ani:

An 2010 2011 2012 2013 2014
Nascuți vii 39 51 51 39 28
Decedați 46 43 51 48 34

Spor natural -7 8 0 -9 -6

Din analiza informaţiilor de mai sus rezultă următoarele:

 Spor natural negativ;

 Creştere constantă a populaţiei. 
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2. Forţa de muncă 

Conform  datelor  centralizate  de  către  Institutul  Naţional  de  Statistică  şi
centralizate  în  Fişa  Localităţii  se  observă  faptul  că  numărul  de  salariaţi  este
îngrijorător  de scăzut,  iar  din punctul  de vedere al  structurii  forţei  de muncă pe
activităţi  ale  economiei  naţionale,  se  observă  o  pondere  dominantă  a  sectorului
terţiar.  De asemenea se poate afirma că numeroase persoane trăiesc din veniturile
din agricultura de subzistenţă. 

Evoluţia forţei de muncă în perioada 2010 – 2014

Forța de
muncă/An

Populație
stabilă Angajați Șomeri 

  Bărbați Femei Total
2010 3722 140 204 103 307
2011 3692 124 203 118 321
2012 3764 124 199 101 300
2013 3785 122 245 170 75
2014 3796 122 183 99 282

În anul 2013, structura pe ocupații a angajaților a fost următoarea:
- 6,5% agricultură;
- 0,8 % producție;
- 35 % comerţ;
- 6,5 % transporturi;
- 3,9 % alimentaţie publică; 
- 36 % învăţământ;
- 8 % ocrotirea sănătăţii;
- 3,3 % alte domenii.

 Gradul de ocupare al populaţiei foarte scăzut;

 Rata  şomajului  mai  mare  decât  cea naţională,  dublată  de  un număr  foarte
redus de persoane, în special femei, înregistraţi ca şomeri.

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 
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EDUCAŢIA

Cei 460 de copii de vârstă şcolară , învaţă în şcoala din comuna Traian: Şcoala
Gimnazială Traian – şcoală care asigură învăţământul obligatoriu (clasele I-X). De
asemenea, în comunitate există şi o grădiniţă de copii.

Numărul de copii înscrişi în anul 2013 în unităţile de învăţământ din comuna Traian
a fost următoarea: 

- 100 de copii înscriși în învăţământul preşcolar;

- 149 de elevi ai cursurilor şcolii primare;

- 178 de elevi ai cursurilor gimnaziale;

- 33 de elevi în învăţământul liceal.

Cei 360 de elevi învaţă în 11 săli  de clasă şi  cabinete,  2 laboratoare şcolare, un
atelier, un teren de sport. La dispoziţia elevilor se află, în dotare 48 de computere
personale. 

 Interes crescut al comunităţii faţă de învăţământul local;

 Reţea consolidată a instituţiilor de învăţământ;

 Grad ridicat de cuprindere al elevilor în învăţământul primar. 

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

Necesitatea investiţiilor în ocrotirea sănătăţii, reprezintă principala prioritate
între serviciile de interes public subliniate de cetăţenii comunei Traian pe parcursul
etapei  de  consultare  a  populaţiei  materializată  în  necesitatea  de  extindere  şi
modernizare a cabinetelor medicale individuale aparţinând sectorului public în care
îşi desfăşoară activitatea doi medici de familie şi patru asistente medicale. 

În anul 2013 în comuna Traian a fost înfiinţat şi un punct farmaceutic unde
lucrează doi farmacişti.

 Nivel redus şi învechit al dotărilor dispensarului;

 Necesitatea înfiinţării unui cabinet stomatologic;

 Necesitatea modernizării cabinetelor de medicină de familie existente.

CULTURA

Serviciile culturale care funcţionează pe teritoriul comunei Traian sunt: 
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- o bibliotecă publică la care se adaugă biblioteca scolii, numărul de cititori activi
este de 150 în anul 2013, iar fondul de carte la dispoziţia cititorilor a fost de 3258
volume. 

Principalele evenimente culturale, dar şi personale sunt găzduite de căminul cultural
renovat şi dotat din fondurile bugetului local în perioada 2007-2013.

Începând din anul  2010  în localitate există reţea de internet şi televiziune prin cablu
care  poate  conduce  la  creşterea  nivelului  de  educaţie  şi  de  interes  faţă  de
evenimentele culturale care se desfăşoară în municipiul Slobozia, principalul centru
cultural al judeţului Ialomiţa. 
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 Menţinerea unui interes scăzut faţă de sursele convenţionale de informare: cărţi
şi alte publicații;  

 Bugetul de familie redus restricţionează accesul la cultură şi educaţie, direct
sau indirect. 

ASISTENŢA SOCIALĂ

Sistemul serviciilor de protecţie socială nu este suficient dezvoltat şi acoperă o
arie relativ restrânsă a grupurilor care necesită îngrijiri speciale. În ciuda tendinţei de
îmbătrânire a populaţiei şi a creşterii numărului bătrânilor care nu beneficiază de
sprijinul familiei nu există o instituţie de protecţie socială destinată persoanelor de
vârsta a treia, motiv care a dus la acordarea unei priorităţi mai mari,  în viziunea
persoanelor din comunitate care au fost consultate, realizării unui centru de ocrotire
a bătrânilor sau a unui centru de zi pentru batrâni care să poată sprijini prin oferirea
unor ajutoare materiale şi a unor mese zilnice, bătrâni fără sprijin. De asemenea, prin
desfăşurarea unor activităţi comune ale bătrânilor în cadrul unui centru de zi sau
permanent se poate realiza o scădere a maladiilor cronice datorate depresiei la vârsta
a treia. 

În localitate funcţionează o organizaţie de dezvoltare comunitară a rromilor,
care au o pondere de 16,41 % din populaţia localităţii şi care are ca scop dezvoltarea
unui centru social pentru minoritatea rroma.

Urmare crizei economice din ultimii ani, populaţia consideră necesară crearea
unui centru de zi pentru copii care să ofere condiţii de studiu copiilor din familiile
nevoiaşe.  

În  cadrul  administraţiei  publice  locale  funcţionează  un  serviciu  public  de
asistenţă socială care are ca obiective principale: 

- Acordarea de alocaţii, burse şcolare şi indemnizaţii de creştere copii;

- Acordarea de asistenţă socială specializată minorităţii rroma;

- Împiedicarea apariţiei fenomenului cerşetoriei şi celui al copiilor străzii; 

- Monitorizare persoane cu handicap şi persoane vârstnice;

- Acordarea ajutoarelor sociale impuse de venitul mediu garantat; 

- Măsuri de evitare a marginalizării sociale.
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ECONOMIA 

Economia  judeţului  Ialomiţa  se  structurează  în  jurul  principalei  activităţi
-agricultura ca furnizor de materii prime pentru industria alimentară. 

Urmare caracteristicilor climatice şi pedologice, sectorul agricol este bazat în
comuna Traian pe producţia de cereale, din păcate cu producţii relativ scăzute
pentru zona Bărăganului  deoarece  teritoriul  administrativ  al  localităţii  nu este
irigat.  Chiar  dacă  în  trecut  în  localitatea  se  făcea  remarcată  prin  creşterea
animalelor, în prezent şeptelul s-a diminuat urmare creşterii preţurilor la furaje,
dublate de scăderea preţurilor de achiziţie la lapte şi carne, precum şi introducerii
legislaţiei  sanitar  veterinare  aliniate  la  normele  şi  regulamentele  Uniunii
Europene. 

AGRICULTURA

Din  suprafața  totală  pe  care  se  dezvoltă  unitatea  administrativ  teritorială  a
comunei Traian, și anume de 4890 ha, suprafața agricolă este de 4681 ha în anul
2014, intravilanul fiind de 209 ha. Categoriile de folosință pot evidenția suprafețe
agricole (4472 ha teren arabil, 359 ha pășuni și 121 ha vii și pepiniere viticole) și
suprafețe neagricole (păduri, drumuri, curți, construcții, neproductiv).

La nivelul comunei,  92,6% din suprafață este ocupată de terenuri agricole, iar
cele neagricole sunt reprezentate în proporție de 7,4%.

Conform  datelor  de  la  Institutul  Național  de  Statistică,   în  localitate,  structura
agricolă a terenurilor aparținând unității administrativ teritoriale Traian este: 

19



AGRICULTURA 
2014

Suprafață agricolă după modul de 
folosință (ha) 4681
Suprafață arabilă (ha) 4472
Suprafață vii și pepiniere viticole (ha) 121
Livezi 0
Suprafață pasuni (ha) 359
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INDUSTRIA

Urmare  inexistenţei  dezvoltării  industriei  pe  teritoriul  comunei  Traian,
consiliul local a luat în seamă înființarea și  dezvoltarea canalizării  în comuna
Traian, pentru a crește atractivitatea zonei industriale pentru investitori, în special
pentru cei din industria alimentară, dublate de existenţa unui excedent de forţă de
muncă.

 Crearea  unor  condiții  favorabile  pentru  zona  industrială  şi  a  infrastructurii
necesare dezvoltării unei afaceri;

  Posibilitatea dezvoltării unor parcuri fotovoltaice.

SERVICII

Mediul  rural  din  Regiunea  Sud  Muntenia  este  caracterizat  de  o  cvasi
inexistenţă a serviciilor, în satele din Bărăgan existând numai magazine generaliste
şi unităţi de alimentaţie publică precare. 

Principalul  furnizor  de  servicii  este  Primăria  Traian  care  furnizează  apă
potabilă printr-o reţea de distribuţie aparţinând comunei Traian cu o lungime totală
de 21 km, capacitatea de productie a apei fiind de 508 mc/zi din care 38 mc/zi pentru
uz casnic. 

În ciuda acestei subdezvoltări a serviciilor, din anul 2009 în comuna Traian a
fost  dezvoltată  reţeua  de  Internet  şi  televiziune  prin  cablu,  rețea  privată  care  se
adaugă serviciilor poştale ale Poştei Române existente în localitate. 

Cetăţenii consideră serviciile publice ca fiind deosebit de importante, astfel,
satisfacţia  cetăţenilor  este  foarte  mare  faţă  de  lucrările  de  înfiinţare  a  reţelei  de
canalizare  dar  şi  faţă  de  dezvoltarea  acesteia  în  perioada  imediat  următoare  în
comuna acestora. 

Inexistenţa unor servicii precum: centre de reparaţii, frizerie-coafor, se poate
explica şi  urmare distanţei relativ redusă faţă orașul Amara,  dar și  de municipiul
Slobozia unde se găsesc principalele unităţi de prestări servicii din judeţul Ialomiţa. 

Serviciile  de  mecanizare  a  agriculturii,  precum  şi  cele  de  service  a
echipamentelor agricole sunt inexistente atât la nivel local dar şi la nivelul judeţului
Ialomiţa, în ciuda creşterii numărului de utilaje agricole achiziţionate în ultimii ani.

 Inexistenţa unor servicii poate crea oportunitatea dezvoltării unor mici afaceri.  
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INFRASTRUCTURĂ ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI

Principalele  lucrări  publice  de  infrastructură  realizate  în  localitatea  Traian  în
perioada 2007 – 2013 au fost: 

- Finalizarea sistemului de alimentare cu apă 
- Finalizarea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere 
- Pietruiri de drumuri 
- Înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii
- Modernizarea iluminatului public
- Generalizarea sistemului de alimentare cu apă în toată comuna.

Urmare finalizării sistemului de alimentare cu apă în localitate există posibilitatea
branşării pentru toate locuinţele existente, reţeaua are o lungime totală de 21 de km,
iar sistemul de producerea a apei potabile o capacitate zilnică de 508 mc/zi.

Principala arteră care traversează localitatea este DJ211, din categoria drumurilor
judeţene,  asfaltate,  aflat  într-o  stare  de  uzură  avansată.  Drumurile  laterale  sunt
integral pietruite, reţeaua de drumuri laterale este de circa 18  km, pietruite peste 95
% din  suprafaţă,  pe  alocuri  cu  împietruiri  uşoare,  a  căror  asfaltre  se  doreşte  în
perioada 2014-2020. 

În cursul anului 2014 au fost finalizate şapte case de locuit şi au fost eliberate
opt autorizaţii de construire  dintre care şapte pentru locuinţe de tip familial, ceea ce
arată  menţinerea  interesului  cetăţenilor  de  a  locui  în  comuna  Traian  şi  obligă
autorităţile  locale  să  facă  demersurile  necesare  creşterii  gradului  de  echipare  a
teriroriului şi dezvoltarea de servicii publice noi: canalizare sau servicii private noi:
alimentare cu gaze naturale.  

 Nivelul  dotărilor  tehnico  –  edilitare  este  redus  fiind  la  nivelul  de  dotare  a
localităţilor rurale ale judeţului Ialomiţa  

MEDIUL INCONJURĂTOR

RELIEF

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  în  direcţia  râului  Ialomiţa.  Relieful  prezintă  o  înclinare
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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.

SOLURILE

Pe teritoriul  comunei  Traian,  în  principal,  apar  cernoziomuri  propriu-zise.
Condiţiile  pedogenetice  în  care  s-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.
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 fostelor canale de irigaţie.
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ANALIZA SWOT 

Capitolul  prezintă  contextul  care  stă  la  baza  fundamentării  Strategiei  de
Dezvoltare Durabilă a Comunei Traian 2014-2020. Pe baza datelor şi concluziilor
rezultate din analiza socio-economică se urmăreşte furnizarea unei imagini clare a
punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi riscurilor caracteristice regiunii.

Analiza SWOT, nu este o simplă prezentare a factorilor care descriu situaţia
economică  şi  socială  curentă  şi  condiţiile  de  potenţial  ale  localităţii,  ea  fiind un
instrument  de  bază  în  procesul  de  identificare  a  celor  mai  importante  direcţii
strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică şi coeziunea socială
a regiunii în perioada 2014-2020.

La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi analiza socio-
economică prezentată în capitolul anterior, pe de altă parte informaţiile furnizate de
membrii  Grupului de Dezvoltare Locală şi opiniile cetăţenilor exprimate în perioada
de consultare  a  cetăţenilor.  De asemenea,  în  dezvoltarea  analizei  SWOT au fost
analizate şi dezbătute o serie de probleme specifice, în scopul identificării influenţei
acestora asupra performanţelor locale. 

Procesul  abordat  a  permis  membrilor  Grupului  de  Dezvoltare  Locală
identificarea unor  importante  concluzii  legate  de direcţiile  strategice care  trebuie
luate în considerare în vederea unei mai bune exploatări a potenţialului economic,
social şi de mediu al comunei Traian. 
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GRUPUL DE DEZVOLTARE LOCALA TRAIAN - Analiza SWOT A
SITUAŢIEI DE ANSAMBLU A COMUNITĂŢII

PUNCTE TARI

- Terenurile agricole;
- Infrastructura de apă potabilă;
- Drumurile comunale;
- Impozite locale moderate;
- Forţa de muncă disponibilă ;

PUNCTE SLABE

- Absența resurselor financiare;
-  Buget  de  familie  în  care  resursele  sunt
mult sub necesităţi; 
- Calitatea drumurilor ;
- Activităţi industriale cvasi inexistente;
- Sărăcia populaţiei;
- Lipsa calificării forţei de muncă;
- Absenta spiritului antreprenorial;

OPORTUNITĂŢI

- Disponibilul de resurse umane;
- Prelucrarea produselor agricole ;
- Dezvoltarea serviciilor pentru populatie;
-Posibilitatea  reinvierii  mestesugurilor
populare ;

AMENINŢĂRI

- Continuarea degardării drumului de acces
DJ 211;
-  Schimbarea  legislației  privind  obligarea
concesionării serviciilor publice;
- Plecarea tinerilor;
- Scăderea veniturilor,  dublată de creșterea

cheltuielilor la bugetul local;
-  Continuarea procesului  de îmbătrânire  a
populaţiei;
- Perpetuarea agriculturii de subzistenţă;
-Accentuarea/cronicizarea crizei economice
globale;
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GRUPUL DE DEZVOLTARE LOCALA TRAIAN - Analiza SWOT 
INFRASTRUCTURĂ - ECHIPARE EDILITARĂ 

PUNCTE TARI

-Reţea de apă care deserveşte întreaga 
comunitate;
- Capacitate de tratare a apei potabile care 
permite consumuri industriale;
- Plan urbanistic general actualizat;
- Sistem modern de distribuţie a energiei 
electrice;
- Transport public care face legătura cu 
localităţile limitrofe și municipiul Slobozia;

PUNCTE SLABE

-Starea precară a drumurilor din localitate 
-Accesul este realizat printr-un singur drum
judeţean DJ 211 aflat într-o stare avansată
de degradare;
-Lipsa unui sistem centralizat de canalizare
dublată de lipsa foselor septice;
-Inexistenţa unor proiecte de succes care să
emuleze mediul agricultorilor;

OPORTUNITĂŢI

- Accesarea unor finaţări europene sau ale
bugetului  de  stat   în  vederea  realizării
sistemului  centralizat  de  canalizare  şi  a
asfaltării stradale inclusiv a DC28 care face
legătura cu satul Smirna;
-  Refacerea  şi  modernizarea  DJ  211  de
către Consiliul judeţean Ialomiţa;
-  Identificarea  unui  investitor  interesat  de
înfiinţarea unei reţele de transport (Amara
–  Traian)  şi  de  distribuţie  a  gazelor
naturale;

AMENINŢĂRI

- Contaminarea pânzei de apă freatică;
- Imposibilitatea financiară a populaţiei de
a se branşa la reţelele edilitare;
- Incapacitatea atragerii de investitori;
-  Imposibilitatea  atragerii  şi  asigurării
cofinanţării  proiectelor  cu  finanțare
europeană sau de la bugetul de stat. 
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GRUPUL DE DEZVOLTARE LOCALA TRAIAN - Analiza SWOT 
ECONOMIE ŞI MEDIU DE AFACERI 

PUNCTE TARI

- Terenurile intravilan cu destinaţie de 
dezvoltare a serviciilor şi industriei;
- Taxe locale scăzute;
- Forţă de muncă disponibilă;
- Incapacitatea de a reînvia ocupaţiile 
tradiţionale;

PUNCTE SLABE

- Absența resurselor financiare şi implicit 
imposibilitatea asigurării cofinanţării în 
vederea obţinerii de finanţări 
nerambursabile;
-Absenţa capacităţilor antreprenoriale şi a 
viziunii strategice la nivelul antreprenorilor
locali;
- Buget de familie în care resursele sunt 
mult sub necesităţi care nu permite 
dezvoltarea serviciilor; 
- Activităţi industriale cvasi inexistente;
- Absenta spiritului antreprenorial;
- Calitatea drumurilor de acces;

OPORTUNITĂŢI

-  Existenţa  finanţărilor  europene  pentru
dezvoltarea  activităţilor  non-agricole  în
mediul rural; 
-  Implicarea  autorităţilor  în  atragerea  de
investitori;
-  Utilizarea  superioară  a  resurselor  din
agricultură; 
- Accesibilitate faţă de principalele puncte
de comercializare a cerealelor; 

AMENINŢĂRI

-Perpetuarea lipsei calificării forţei de 
muncă;
- Întârzierea tehnologică; 
- Incapacitatea formulării unor proiecte 
viabile, eligibile şi conforme în vederea 
obţinerii de finanţări nerambursabile.
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GRUPUL DE DEZVOLTARE LOCALA TRAIAN - Analiza SWOT 
DEZVOLTARE RURALĂ ŞI AGRICULTURĂ

PUNCTE TARI

- Ponderea arabilului în totalul terenului 
agricol; 
- Fertilitate ridicată a terenurilor;
- Infrastructura de apă potabilă;
- Drumurile comunale;
- Impozite locale moderate;
- Forţa de muncă disponibilă;

PUNCTE SLABE

- Agricultură de subzistenţă;
-Inexistenţa unui sistem de irigaţii;
-Inexistenţa  drumurilor  de  exploatare
agricole;
-Absenţa  capacităţilor  antreprenoriale  şi  a
viziunii strategice la nivelul managerilor de
exploataţii agricole;
-  Neaplicarea  tehnologiilor  moderne  din
domeniul  producţiei  de  cereale  şi
menţinerea  unor  producţii  inadecvate
calităţii solului;
-  Absenţa  resurselor  financiare  care  să
permită  finanţarea  sau  co-finanţarea  unor
proiecte de dezvoltare.

OPORTUNITĂŢI

-Existenţa  finanţărilor  europene  pentru
dezvoltarea activităţilor agricole în mediul
rural;
-  Înfiinţarea  unui  sistem  local  de  irigaţii
sau dezvoltarea sistemelor locale;
-Refacerea  şeptelului  şi  reînvierea
ocupaţiei  tradiţionale  de  crescători  de
animale;
-Atragerea  investiţiilor  în  domeniul
industriei alimentare;
- Crearea unor capacităţi locale de stocare a
cerealelor;

AMENINŢĂRI

-Incapacitatea  înfiinţării  unor  forme  de
cooperare în agricultură;
- Imposibilitatea apariţiei unor exemple de
bune practici în administrarea exploataţiilor
agricole;
- Reducerea fluxurilor de numerar urmare
neaplicării  tehnologiilor  moderne  în
domeniul producţiei de cereale; 
-Absenţa precipitaţiilor; 
-  Contaminarea  pânzei  freatice  urmare
inexistenţei  unui  sistem  centralizat  de
canalizare. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Traian este bazată pe concluziile
analizei  socio-economice  şi  SWOT,  pe  avantajele  comparative  ale  localităţii  pe
punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia prin structură şi conţinut urmăreşte
dezvoltarea economică şi echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia
de a se adapta şi a putea răspunde schimbărilor economice cheie, corelate cu Planul
Naţional  de  Dezvoltare  Rurală.  De  asemenea  prezenta  Strategie  reflectă  politica
României de dezvoltare regională, conform Legii  Dezvoltării Regionale 315/2004,
luând în considerare Planul de dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii 3 Sud
Muntenia, luând în considerare, totodată, Planurile Operaţionale Sectoriale care fac
referire la mediul rural. 

Prezenta  strategie  are  la  baza  principiile  documentului  strategic  Europa  2020  -
strategia Uniunii Europene de creştere economică până în 2020. Într-o lume aflată în
permanentă  schimbare,  Uniunea  Europeană  doreşte  să  devină  o  economie
inteligentă,  durabilă  şi  favorabilă  incluziunii.  Aceste  trei  priorităţi  se  sprijină
reciproc şi sunt în măsură să ajute Uniunea Europeană şi statele membre să obţină un
nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

Principiile strategice enunţate prin Europa 2020 se pot transforma în instrumente de
dezvoltare a comunităţii rurale din localitatea Traian.

Strategia Europa 2020 a Uniunii Europe este menită să atingă o creştere:

 inteligentă, prin dezvoltarea cunoştinţelor şi a inovării;

 durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea
resurselor şi mai competitivă;

 favorabilă  incluziunii,  vizând  consolidarea  ocupării  forţei  de  muncă,  a
coeziunii sociale şi teritoriale.

Strategia  Uniunii Europene propune o serie de obiective de atins până în 2020 cel
târziu:

 creşterea la 75 % a procentului din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi
64 de ani care are un loc de muncă;

 investirea a 3 % din Produsul Intern Brut (PIB) în cercetare şi dezvoltare;

 reducerea cu 20 % a emisiilor de dioxid de carbon (şi cu 30 % dacă există
condiţii favorabile), creşterea cu 20 % a procentului energiilor regenerabile şi
creşterea cu 20 % a eficienţei energetice;

 reducerea ratei abandonului şcolar la mai puţin de 10 % şi creşterea la 40 % a
procentului diplomelor de învăţământ superior;

 reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor ameninţate cu sărăcia.
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Programul  Uniunii  Europene  2020  include  şapte  iniţiative  emblematice care
trebuie puse în aplicare la nivel european şi în ţările UE:

Uniunea  inovării,  care  trebuie  să  sprijine  producerea  de  produse  şi  servicii
inovatoare, legate în special de schimbările climatice, eficienţa energetică, sănătate
şi îmbătrânirea populaţiei;

Iniţiativa Tineretul  în  mişcare,  care  trebuie  să  permită  îmbunătăţirea
performanţelor  sistemului  de  învăţământ,  învăţarea  neformală  şi  informală,
mobilitatea studenţilor şi a cercetătorilor, dar şi accesul tinerilor pe piaţa muncii;

Agenda  digitală  pentru  Europa,  care  trebuie  să  favorizeze  crearea  unei  pieţe
digitale unice, caracterizate printr-un nivel ridicat de securitate şi un cadru juridic
clar. În plus, internetul de mare viteză, apoi cel de foarte mare viteză, trebuie să fie
accesibil întregii populaţii;

Iniţiativa pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,
care trebuie să sprijine gestionarea durabilă a resurselor şi reducerea emisiilor de
dioxid de carbon, susţinând în acelaşi timp competitivitatea economiei europene şi
securitatea sa energetică;

Iniţiativa pentru o politică industrială adaptată erei globalizării, care trebuie să
ajute întreprinderile din sector  să  depăşească criza economică,  să  se  integreze în
comerţul mondial şi să adopte modalităţi de producţie mai ecologice;

Strategia pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, care trebuie să permită o
mai bună ocupare a forţei de muncă şi viabilitatea sistemelor sociale. Este vorba, în
principal, despre încurajarea strategiilor de flexicuritate (DE) (EN) (FR), formarea
lucrătorilor şi  a studenţilor, dar şi  a egalităţii de şanse între bărbaţi şi  femei şi  a
locurilor de muncă pentru persoanele în vârstă;

Platforma  europeană  de  combatere  a  sărăciei,  care  trebuie  să  sporească
cooperarea dintre statele  membre  şi  să  urmeze metoda deschisă  de coordonare în
materie de excluziune şi de protecţie socială. Obiectivul platformei trebuie să fie
coeziunea economică,  socială şi  teritorială a UE, precum şi  incluziunea socială a
persoanelor care se confruntă cu sărăcia.

Strategia Europa 2020 se adresează unei game largi de probleme economice, sociale
şi de mediu ale comunităţi Europene, care sunt relevante pentru a defini şi furniza
obiectivele necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice şi
sociale în comuna Traian.

Ea  urmăreşte  ghidarea  într-o  manieră  pragmatică  a  comunităţilor,  astfel  încât
intervenţiile şi activităţile necesare creării unei regiuni dinamice şi prospere să se
concentreze asupra domeniilor cheie de dezvoltare.

Scopul  ei  este  de  a  obţine  efecte  economice  şi  sociale  pozitive  în  beneficiul
comunităţii,  prezentând  într-o  abordare  integrată  direcţiile  strategice,  obiectivele
ţintite şi activităţile necesare îndeplinirii lor.
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Strategia nu trebuie privită ca un plan general, ci ca un cadru de planificare strategic
care defineşte viziunea, căile care conduc la obţinerea ei şi pe baza căruia sectorul
public şi privat poate acţiona eficient în ceea ce priveşte folosirea resurselor locale,
obţinerea de beneficii şi asigurarea unei valori adăugate reale.

Totodată,  aceasta  poate  constitui  baza  dezvoltării  planurilor  de  acţiune  pentru
administraţia  publică  locală  şi  organizaţiile  partenere  în  vederea  prezentării  de
proiecte  în  cadrul   programelor  de  finanţare  naţionale  şi  europene  care  sprijină
dezvoltarea locală. 

Concluzionând,  strategia  este  o  expresie  a  viziunii,  valorilor  şi  principiilor
identificate pe baza procesului de consultare şi furnizează  o abordare echilibrată şi
integrată privind dezvoltarea comunei Traian cu accent pe:

 îmbunătăţirea infrastructurii de bază sursă de locuri de muncă atât în faza de
dezvoltare cât şi în cea de exploatare;

 facilitarea creşterii economice urmare eliminării disparităţilor faţă de mediul
urban din România;

 promovarea dezvoltării echilibrate comunităţii prin accesul nediscriminatoriu
la infrastructură şi la serviciile publice;

 protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.

Strategia se concentrează pe provocările şi oportunităţile de dezvoltare caracteristice
şi  existente  la  nivel  local,  urmărind  totodată  eliminarea  barierelor  cu  privire  la
progresul economic şi social.

În  construirea  consensului  local  pentru  o  abordare  echilibrată  şi  coordonată  cu
privire la  dezvoltarea fizică şi  economică a comunei Traian ,  strategia răspunde
punctelor  de vedere ale comunităţii  referitoare la faptul  că  egalitatea şi  echitatea
trebuie să fie factori dominanţi ai dezvoltării pe termen lung. 

Elementele constitutive ale strategiei urmăresc obţinerea unei dezvoltări echilibrate a
comunei Traian şi oferirea de oportunităţi egale pentru toţi locuitorii acesteia. 

Suplimentar,  intenţia  este   de  a  creşte  potenţialul  localităţii  şi  de  a  optimiza
contribuţia  cetăţenilor   la  dezvoltarea  pe  ansamblu  a  localităţii  şi  la  obţinerea
coeziunii şi a dezvoltării societăţii civile şi a capacităţii sale de reacţie. 

Viziunea 

Viziunea  se  bazează  pe  recunoaşterea  faptului  că  viitorul  unei  comunităţi  este
dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de activităţile care
vor  fi  întreprinse  de  autorităţile  locale,  organizaţiile,  instituţiile  şi  parteneriate
dezvoltate  la  nivel  local.   Acestea  au  un  scop  şi  obiective,  dar  printr-un  efort
conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la obţinerea ei.  

Recunoaşterea beneficiilor pe care le poate aduce Grupul de dezvoltare Locală al
Comunei Traian, conduce la ideea că acesta este elementul cheie privind viziunea,
dezvoltarea şi implemntarea strategiei.
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În contextul de mai sus şi pe baza aportului grupului de dezvoltare, a fost dezvoltată
şi  definită  viziunea  pentru  comuna  Traian,  care  furnizează  cadrul  necesar
coordonării pe termen lung al gândirii, planificării şi activităţilor strategice comune
cu privire la dezvoltarea pe ansamblu a localităţii.

Conceptul  pentru  viitor  este  exprimat  în  următorul  angajament  care  constituie
viziunea strategică privind dezvoltarea comunei Traian:

” Creşterea  nivelului  de  trai  în  efortul  de  aliniere  a  ruralului  românesc  la
standardul de viaţă european pentru toţi cetăţenii localităţii Traian ”.

Atingerea viziunii 

Strategia  are  un rol  important  în  definirea iniţiativelor,  propunerilor  şi  politicilor
complementare necesare  pentru obţinerea viziunii. 

Problemele sociale complexe, cele economice şi de mediu caracteristice localităţii  şi
cărora  aceasta  trebuie  să  le  facă  faţă,  necesită  acţiuni  comune  ale  autorităţilor
publice,  organizaţiilor  şi  diverselor  agenţii  în  acord  cu  planurile  de  acţiune  şi
strategiile proprii.

În ansamblul  ei,  strategia subliniează necesitatea  dezvoltării  economiei  bazată pe
cunoaştere,  a  forţei  de  muncă  calificată,  construirea  şi  dezvoltarea  culturii
antreprenoriale, creşterea nivelului aspiraţiilor şi a ratei de ocupare.

Obţinerea viziunii locale necesită implicarea membrilor comunităţilor în dezvoltarea
de planuri, strategii şi programe la toate nivelurile, în scopul asigurării că punctele
lor de vedere sunt luate în considerare.

În contextul în care viziunea furnizează perspectivele de dezvoltare pe termen lung
ale localităţii Traian şi ghidează procesul de schimbare al acesteia, obţinerea ei nu
este un proces uşor, fiind necesară fundamentarea de priorităţi, luând în considerare
problemele şi necesităţile urgente.

Viitorul comunei Traian depinde de cei care locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în
cadrul acesteia: locuitori, autorităţi locale, asociaţii, organizaţii şi instituţii locale. 

În acest context şi pentru obţinerea viziunii de dezvoltare va fi necesară, printr-un
proces de consultare, coordonare şi  completare a acţiunilor care vor fi întreprinse şi
consensul tuturor structurilor implicate. 

Obţinerea viziunii implică o abordare realistă de către strategie în ceea ce priveşte
potenţialul disponibil al resurselor locale şi al oportunităţilor de dezvoltare. 
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Misiunea

În  vederea  atingerii  viziunii  a  fost  definită  misiunea  prezentei  strategii  ca
fiind: 

”  Implementarea unui  proces de dezvoltare locală bazat pe dezvoltarea în
parteneriat şi caracterizat  prin abordare strategică, flexibilitate si adaptabilitate
pentru o mai buna valorificare a resurselor locale, în special resurselor umane”.

Obiectivul general 
 

Considerarea  pe  mai  departe  a  viziunii,  necesită  stabilirea  scopului  şi
obiectivelor strategiei pentru a reflecta în context economic şi social abordările şi
schimbările urmărite. 

Pe termen lung, obiectivul strategic general de dezvoltare al comunei Traian este: 

” Dezvoltarea utilităţilor şi serviciilor care să permită cetăţenilor Comunei
Traian o  dezvoltare  socială  şi  economică cu utilizarea  judicioasă  a  resurselor
locale ”.

Acesta implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin creştere şi dezvoltare
economică bazată pe resurse şi pe respectarea mediului înconjurător.   

Obiectivul general reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru:

 îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei în vederea
creşterii economice;

 protejarea  şi  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  mediu  şi  creşterea  beneficiului
economic avănd la bază resursele zonale şi judeţene.

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR STRATEGICE 

Pe baza analizei SWOT au fost identificate problemele strategice care trebuie
rezolvate în vederea atingerii  viziunii,  au fost  determinate  şi  prioritizate de către
membrii grupului de dezvoltare locală.    

Din  păcate,  problema  centrală  este  ”sărăcia  populaţiei”,  care  conduce  la
scăderea adaptabilităţii pe piaţa muncii deosebit de săracă la nivel local şi elimină
spiritul antreprenorial dintre oportunităţile de dezvoltare ale comunităţii. 

Identificarea  problemelor  strategice  a  avut  la  bază  analiza  problemelor  şi
nevoilor şi este prezentată sub forma arborelui problemelor.  

Arborele problemelor este o procedură care permite: 

– analiza unei situaţii existente; 

– identificarea problemelor cheie în context;
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–  vizualizarea  problemelor  în  forma  unei  diagrame/arbore  (relaţie  cauza-
efect).

Principala problemă identificată în cadrul Analizei SWOT a situaţiei de ansamblu a
comunităţii:  Sărăcia  populaţiei, problemă care a fost analizată şi în jurul căreia au
fost stabilite relaţiile de cauzalitate şi efect. 

Efecte indirecte SCADEREA VENITURILOR                  CONTINUAREA 
LA BUGETUL LOCAL                           PROCESULUI DE
                                                                   ÎMBĂTRÂNIRE
                                                                   A POPULAŢIEI 

PERPETUAREA AGRICULTURII
DE SUBZISTENŢĂ

Efecte directe BUGET DE FAMILIE ÎN CARE RESURSELE SUNT MULT
SUB NECESITĂŢI

PLECAREA TINERILOR 
Problema  Sărăcia  populaţiei

Cauze directe ABSENTA RESURSELOR MATERIALE
Cauze indirecte ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE          ABSENŢA SPIRITULUI 

CVASI INEXISTENTE                        ANTREPRENORIAL
                                    LIPSA CALIFICĂRII 
                                    FORŢEI DE MUNCĂ 

Numai rezolvarea principalei probleme poate conduce la atingerea viziunii, misiunii
şi obiectivului general aşa cum au fost acestea afirmate şi unanim acceptate de către
membrii grupului de dezvoltare locală.
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OBIECTIVE STRATEGICE  

Strategia  de  dezvoltare  durabilă  pentru  perioada  2014-2020  derivă  din  analiza
problemelor  şi  este  concentrată  pe  cerinţele  economice,  sociale  şi  de  mediu
înconjurător necesare asigurării unei dezvoltării locale durabile în context regional. 

În termeni de dezvoltare economică, rezolvarea problemelor va implica dezvoltarea
unei abordări pe termen lung în contextul unui mediu economic schimbător şi pusă
în aplicare printr-o serie de mecanisme ce includ Programele Fondurilor Structurale
ale Uniunii Europene (Programele Operaționale Sectoriale şi Regionale); finanţări
ale  Uniunii  Europene  pentru  cooperare  interregională  (INTERREG);  Politica
Agricolă  Comuna  a  Uniunii  Europene  (PAC),  în  special  Programul  Naţional  de
Dezvoltare Rurală; Programe de Finanţare Naţionale şi alte programe de ajutor. 

În  urma  identificării  problemelor  strategice,   cadrul  grupului  de  lucru,  au  fost
formulate obiectivele,  măsurile şi activităţi indicative care vor fi  implementate în
vederea atingerii obiectivelor.   

Prioritatea 1

Dezvoltarea Infrastructurii

Obiectiv: Crearea  accesului
nediscriminat  la  o  infrastructură
modernă,  garanţie  a  unei  dezvoltări
durabile din punct de vedere economic şi
social,  parte  componentă  a  dezvoltării
zonale şi regionale

 

Probleme:

- Calitatea scăzută a drumurilor locale

- Legătura cu localităţile limitrofe se face
exclusiv  prin  DJ211  care  se  află  într-o
stare tehnică de degradare avansată;

-  Inexistenţa  unei  reţele  centralizate  de
canalizare;

- Inexistenţa unei reţele de distribuţie a
gazelor naturale;

-  Inexistenţa  drumurilor  de  exploatare
agricole;

Măsura: Creşterea confortului cetăţeanului  

Activităţi indicative 

1. Înfiinţarea reţelei de canalizare 

Măsura : Creșterea mobilității și accesibilității la rețeaua de drumuri 
Activităţi indicative 

1. Asfaltarera drumurilor comunale, în special a DC 28 care poate constitui 
alternativa la DJ211

2. Modernizarea şi refacerea DJ211  
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3. Înființarea unor rute ocolitoare a DJ201 și a unei rețele de drumuri de 
exploatare agricole

Prioritatea 2:

Întărirea mediului local de afaceri  

Obiectiv: Îmbunătăţirea  competitivităţii
şi  capacităţii  inovatoare a  economiei  în
vederea creşterii economice

 

Probleme:

- Activităţi industriale cvasi inexistente

- Sectorul serviciilor slab dezvoltat

-  Absenţa  resurselor  financiare  locale
pentru  finanţarea  sau  cofinanţarea
proiectelor

- Absenţa capacităţilor antreprenoriale şi
a  viziunii  strategice  la  nivelul
antreprenorilor locali;

Măsura: Facilități acordate investitorilor   
Activităţi indicative 
1. Crearea unei zone industriale şi de servicii prin PUG
2. Acordarea de facilităţi investitorilor din zona industrială 

3. Organizarea unor formări profesionale de competenţe antreprenoriale;

4. Organizarea de către administraţie a unor vizite la exploataţii agricole care pot
constitui exemple de bună practică 

Măsură: Sprijinirea  iniţiativelor antreprenoriale din domeniul serviciilor
Activităţi indicative 
1. Identificarea clădirilor/terenurilor din domeniul public și privat al comunei 

Traian
2. Concesionarea clădirilor și terenurilor în vederea dezvoltării unor unități de 

servicii
 

Prioritatea  3:  Dezvoltarea  spiritului
comunitar

Obiectiv:

Implicarea  comunității  în  procesul  de
guvernare locală/zonală/regională

Problemă:

-  Grad de  participare scăzut  al  socității
civile

Măsura: Participarea activă a comunităţii în procesul de dezvoltare locală
Activităţi indicative 
1. Incitarea participării membrilor comunității la activitățile GAL  și ADI
2. Identificarea unui spaţiu public pentru organizarea de acţiuni şi evenimente 

ale asociaţiei comunitare a rromilor

     Măsura: Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţiile care derulează
proiecte finanțate din Fondul Social European 

1. Promovarea incluziunii sociale în mediile defavorizate  
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2. Sprijinirea iniţiativelor și încurajarea parteneriatelor care vizează investiţia în 
creşterea calităţii resurselor umane 

3. Promovarea programelor de formare profesională continuă 
4. Promovarea programelor centrate pe dezvoltarea spiritului comunitar

Prioritatea 4: Dezvoltarea serviciilor şi
infrastructurii sociale

Obiectiv:

Creșterea  gradului  de  calificare  a
populației active

Probleme:

- Sărăcia
- Lipsa calificării  forţei de muncă

 

Măsura: Reducerea excluziunii sociale prin diversificarea serviciilor sociale
Activităţi indicative 
1. Continuarea investițiilor în rețeua educațională locală
2. Înfiinţarea unei instituţii sociale/centru de zi destinat oamenilor la vârsta a 

treia 
3. Înfiinţarea unui centru de zi pentru copii 

Măsura: Promovarea egalităţii de şanse şi eliminarea disparităţilor sociale
Activităţi indicative 
1. Modernizarea şi ameliorarea calităţii serviciilor sociale 
2. Promovarea programelor de combatere a sărăciei 
3. Sprijinirea proiectelor vizând înfiinţarea unui centru pentru comunitatea 

rroma;

Măsura: Ameliorarea calităţii vieţii prin creşterea venitului mediu pe locuitor 
Activităţi indicative 
1. Sprijin acordat implementării unor politici proactive de creştere a gradului de 

ocupare al populaţiei
2. Acordarea de către administraţia locală de facilităţi specialiştilor care îşi 

stabilesc reşediţa în comuna Traian
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Impactul implementării măsurilor şi a activităţiilor indicative: 
P

ri
or

it
at

e                                      Măsur
i

                                         Impa
ct

D
ez

vo
lt

ar
ea

 in
fr

as
tr

u
ct

u
ri

i

Creşterea confortului cetăţeanului

Creșterea  mobilității  și
accesibilității  la  rețeaua  de
drumuri

Creșterea  gradului  de  satisfacție  al
populației locale;
Creşterea  gradului  de  confort  şi
reducerea riscului de îmbolnăvire a
populaţiei  în  special  a  copiilor  din
școli;
Eliminarea  riscului  de  contaminare
a pânzei freatice;
 Dezvoltarea zonei  rezidențiale noi
în comuna Traian;
Creșterea  cifrei  de  afaceri  în
comerțul local;
Apariția de mici unități de servicii:
brutărie, coafură/frizerie, croitorie;

Eliminarea  discriminării  bazate  pe
accesibilitatea la DJ211;
Scăderea  consumului  de  carburanți
pentru locuitorii comunei;
Limitarea  pagubelor  în  caz  de
incidente și accidente prin reducerea
timpului de intervenţie;
Creşterea  gradului  de  atractivitate
pentru investiţii;
Dezvoltarea  legăturilor  comerciale
prin  accesul  la  DN2  B  prin
intermediul unui drum modernizat; 
Crearea unei alternative de acces în
localitate.
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e 

af
ac

er
i  Facilități acordate investitorilor   

Sprijinirea  iniţiativelor 
antreprenoriale din domeniul 
serviciilor

 

Valorificarea  terenurilor  din
intravilanul localității;
Valorificarea  potenţialului  agricol
prin  apariția  unor  unități  de
procesare;
Crearea de noi locuri de muncă;
Motivarea  populației  față  de
participarea la programe de formare
continuă;
Creşterea  veniturilor  la  bugetul
local;
Crearea unui mediu de afaceri local;

Utilizarea  resurselor  clădiri  și
terenuri  din  domeniul  public  și
privat al localității;
Incitarea spiritului antreprenorial; 
Creșterea atractivității localității față
de  cei  în  căutarea  unor  zone  de
reședință;  
Creșterea  cererii  de  servicii  locale
factor  motivant  al  ințiativei
antreprenoriale.

D
ez

vo
lt

ar
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 s
p

ir
it

u
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i c
om

u
n

it
ar Participarea activă a comunităţii 

în procesul de dezvoltare locală

Promovarea şi dezvoltarea 
parteneriatelor cu organizaţiile 
care derulează proiecte finanțate 
din Fondul Social European 

Facilitarea  transparentei  actului
decizional  și  implicit  a  participării
la luarea deciziilor;
 Adoptarea  deciziilor  privind
dezvoltarea  locală  în  acord  şi
împreună cu comunitatea; 
Menţinerea  şi  dezvoltarea
permanentă a identităţii comunitare;
 
Creşterea  gradului  de  pregătire
profesională prin formarea continuă;
Înţelegerea principiului egalităţii de
şanse şi eliminarea discriminării;
Creșterea  adaptabilității  pe  piața
muncii  urmare  câștigării  unor
abilități și competențe profesionale. 
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le Reducerea excluziunii sociale prin

diversificarea serviciilor sociale

Promovarea egalităţii de şanse şi 
eliminarea disparităţilor sociale

Ameliorarea calităţii vieţii prin 
creşterea venitului mediu pe 
locuitor 

Reducerea abandonului școlar;
Reducerea  impactului  bolilor
sărăciei;
Șanse  egale  pentru  copii  de  vârstă
școlară;
Şanse  egale  pentru  minoritatea
rroma;

Creşterea stabilităţii sociale;
Întărirea  solidarităţii  sociale  şi
îmbunătăţirea  dialogului  social
bazate  pe  cunoașterea  drepturilor
individuale;
Accesul la infrastructurile publice și
private  existente  în  localitate:  apă,
televiziune prin cablu și internet ;
Creșterea  cererii  de  servicii  care
conduce  la  incitarea  spiritului
antreprenorial. 
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Anexa 1 – Portofoliu de proiecte

1 Titlul proiectului Asfaltare drumuri comunale și vicinale în comuna Traian

2 Locația de desfășurare a 
proiectului

Comuna Traian 

3 Descrierea succintă a proiectului Proiectul propune asfaltarea drumurilor pietruite

4 Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ 
localitate

Proiectul îmbunătățește accesul rutier la DJ211 singura arteră de 
circulație care traversează localitatea contribuind totodată la:
- intensificarea relațiilor dintre localități limitrofe separate; 
- adaptarea sistemului rutier la nevoile reale ale populației;
- îmbunătățirea accesului auto indiferent de anotimp în special al 
autovehiculelor speciale de intervenții pe tot teritoriul localității; 
- reducerea riscului de apariție a accidentelor/incidentelor auto;
- reducerea poluării urmare îmbunătățirii condițiilor de trafic; 
- reducerea timpului petrecu în trafic.

5 Alte inițiative care 
complementează sau în care se 
integrează proiectul descris

Asfaltarea a două drumuri pietruite 
Pietruirea drumurilor de pâmânt în perioada 2007-2013 unde a fost 
creată infrastructura de apă potabilă, canalizare și distribuție gaze 
naturale.

6 Calendar indicativ (durata Durata proiectului 30 de luni: 6 luni de pregătire a documentației 
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proiectului şi perioada estimată 
de punere în aplicare)

necesare susținerii acestuia (semestrul al doilea 2016), 24 de luni 
implementare (2017-2018) 

7 Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

Comuna Traian/Consiliul Local Traian

8 Impactul estimat al proiectului 
(modificări socio-economice ca 
urmare a implementării 
proiectului)

- Creșterea nivelului de trai și al confortului locuitorilor;
- Reducerea impactului îmbolnăvirilor cauzate de poluarea aerului; 
- Creșterea atractivității localității pentru stabilirea reședinței pentru
tinerii care au părăsit pentru o perioadă localitatea.

9 Realizări-cheie 
Rezultate estimate (indicatori)

-Asfaltarea a 6 km de drum comunal;

10 Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale 
acestora.

Studiu topografic, Studiu geo, Expertiza tehnică de specialitate, 
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiții 
Sursă de Finanțare: Planul Național de Dezvoltare Rurală – Sub-
măsura 7.2 – Investiții în infrastructura de bază.

11 Riscuri estimate pentru 
implementarea proiectului

Incapacitatea de a obține o finanțare PNDR   
Scăderea veniturilor la bugetul local
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1 Titlul proiectului Înfiinţare rețea de canalizare şi staţie de epurare

2 Locația de desfășurare a 
proiectului

Comuna Traian

3 Descrierea succintă a proiectului Proiectul propune înfiinţarea reţelei de canalizare şi a staţiei de 
epurare în comuna Traian

4 Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ 
localitate

Respectarea regulamentelor europene și a legislației românești în 
domeniul apei uzate în aglomerațiile mei mari de 2000 de locuitori;
Eliminarea riscului de contaminare a pânzei freatice. 

5 Alte inițiative care 
complementează sau în care se 
integrează proiectul descris

Înființare rețea de apă potabilă în comuna Traian

6 Calendar indicativ (durata 
proiectului şi perioada estimată 
de punere în aplicare)

Durata proiectului 30 de luni: 6 luni de pregătire a documentației 
necesare susținerii acestuia (semestrul al doilea 2015), 24 de luni 
implementare (2016-2017) 

7 Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

Comuna Traian/Consiliul Local Traian

8 Impactul estimat al proiectului 
(modificări socio-economice ca 
urmare a implementării 
proiectului)

- Creșterea nivelului de trai și al confortului locuitorilor; 
- Reducerea poluării pânzei freatice și implicit a râului Ialomița;

9 Realizări-cheie 
Rezultate estimate (indicatori)

Înfiinţare reţea de canalizare.

10 Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale 
acestora.

Studiu topografic, Studiu geo, Studiu de Fezabilitate
Sursă de Finanțare: Planul Național de Dezvoltare Rurală – Sub-
măsura 7.2 – Investiții în infrastructura de bază pentru înfiinţarea 
reţelei de canalizare 
Înfiinţare staţie de epurare sursă alternativă Fondul de Mediu. 

11 Riscuri estimate pentru 
implementarea proiectului

Scăderea veniturilor la bugetul local
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1 Titlul proiectului Înființare after-school 

2 Locația de desfășurare a 
proiectului

Comuna Traian

3 Descrierea succintă a proiectului Proiectul propune înființarea unui after-school care să ofere elevilor
din localitate posibilitatea pregătirii lecțiilor  și petrecerii timpului 
liber, organizarea de spectacole într-o sală de festivități

4 Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ 
localitate

Crearea unor condiții de educație pentru populația de vârstă școlară
și a unei infrastructuri sociale de sprijin pentru elevii din familiile 
care trăiesc sub pragul sărăciei în comuna Traian

5 Alte inițiative care 
complementează sau în care se 
integrează proiectul descris

Modernizare Școală Gimnazială 

6 Calendar indicativ (durata 
proiectului şi perioada estimată 
de punere în aplicare)

Durata proiectului 30 de luni: 6 luni de pregătire a documentației 
necesare susținerii acestuia (semestrul al doilea 2017), 12 de luni 
implementare (2018) 

7 Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

Comuna Traian/Consiliul Local Traian

8 Impactul estimat al proiectului 
(modificări socio-economice ca 
urmare a implementării 
proiectului)

- Reducerea abandonului școlar în rândul elevilor din familiile 
nevoiașe – accesul la activitățile din after-school vor fi condiționate
de frecvență 100% a cursurilor școlare; 
- Posibilitatea petrecerii timpului liber prin activități cultural-
distractive;
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- Organizarea de serbări și evenimente în cadrul after- school.
9 Realizări-cheie 

Rezultate estimate (indicatori)
 -Înființare after-school pentru copii din familiile nevoiașe din 
comuna Traian 

10 Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale 
acestora.

Studiu topografic, Studiu geo, Studiu de Fezabilitate
Sursă de Finanțare: Planul Național de Dezvoltare Rurală – Sub-
măsura 7.2 – Investiții în infrastructura de bază.

11 Riscuri estimate pentru 
implementarea proiectului

Imposibilitatea de a finanța două proiecte în cadrul Sub-măsurii 7.2
– Investiții în infrastructura de bază a PNDR; 
Scăderea veniturilor la bugetul local.
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1 Titlul proiectului Înființare centru de bătrâni 

2 Locația de desfășurare a 
proiectului

Comuna Traian

3 Descrierea succintă a proiectului Proiectul propune înființarea unui centru de bătrâni cu activitate de 
zi şi posibilitatea de permanenţă pentru bătrânii care nu se mai pot 
îngriji singuri şi sunt dispuşi să-şi părăsească locuinţele

4 Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ 
localitate

Îmbătrânirea populaţiei, accentuarea sărăcirii bătrânilor abandonaţi 
de familie 

5 Alte inițiative care 
complementează sau în care se 
integrează proiectul descris

Servicii sociale acordate bătrânilor din localitate 

6 Calendar indicativ (durata 
proiectului şi perioada estimată 
de punere în aplicare)

Durata proiectului 30 de luni: 6 luni de pregătire a documentației 
necesare susținerii acestuia (semestrul al doilea 2017), 12 de luni 
implementare (2018) 

7 Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

Comuna Traian/Consiliul Local Traian

8 Impactul estimat al proiectului 
(modificări socio-economice ca 
urmare a implementării 
proiectului)

-Crearea unui cadru care să permită resocializarea persoanelor la 
vârsta a treia;
-Crearea unui sistem de sprijin adaptat nevoilor bătrânilor din 
zonele rurale de tip centru de zi care să conducă la realizarea unor 
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economii care să le permit accesul la medicamente şi servicii de 
sănătate.

9 Realizări-cheie 
Rezultate estimate (indicatori)

Înfiiţare centru de bătrâni

10 Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale 
acestora.

Studiu topografic, Studiu geo, Studiu de Fezabilitate
Sursă de Finanțare: Programul Operaţional Regional - Prioritatea 6 
– Susținerea sănătății și asistenței sociale

11 Riscuri estimate pentru 
implementarea proiectului

Neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale POR;
Scăderea veniturilor la bugetul local

1 Titlul proiectului Înființare centru comunitar al comunităţii rroma 

2 Locația de desfășurare a 
proiectului

Comuna Traian

3 Descrierea succintă a proiectului Proiectul propune înființarea unui centru comunitar care să sprijine 
identificarea unor iniţiative din rândul comunităţii rroma

4 Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ 
localitate

Ponderea minorităţii rroma; 
Eliminarea riscului de excluziune social prin adâncirea diferenţelor 
de nivel de trai între populaţia minoritară şi majoritară.

5 Alte inițiative care 
complementează sau în care se 
integrează proiectul descris

Servicii sociale acordate minorităţii rroma 

6 Calendar indicativ (durata 
proiectului şi perioada estimată 
de punere în aplicare)

Durata proiectului 30 de luni: 6 luni de pregătire a documentației 
necesare susținerii acestuia (semestrul al doilea 2016), 12 de luni 
implementare (2017) 

7 Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

ONG al minorităţii rroma în parteneriat cu Comuna 
Traian/Consiliul Local Traian

8 Impactul estimat al proiectului 
(modificări socio-economice ca 
urmare a implementării 
proiectului)

-Crearea unui cadru care să permită inserţia sau reinserţia socială a 
rromilor 
-Crearea unui sistem de sprijin bazat pe măsuri proactive şi 
valorificarea iniţiativelor din cadrul comunităţii;
-Crearea unui cadru instituţional şi a unei baze materiale pentru 
implementarea proiectelor FSE destinate minorităţii rroma;
-Crearea unui cadru care să permit organizarea unor activităţi 
educaţionale de tip a doua şansă.

9 Realizări-cheie 
Rezultate estimate (indicatori)

Înfiiţare centru comunitate rroma

10 Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale 
acestora.

Studiu topografic, Studiu geo, Studiu de Fezabilitate
Sursă de Finanțare: Programul Operaţional Regional - Prioritatea 6 
– Susținerea sănătății și asistenței sociale

11 Riscuri estimate pentru 
implementarea proiectului

Incapacitatea asigurării cofinanţării;
Neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale POR;
Scăderea veniturilor la bugetul local.
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1 Titlul proiectului Înfiinţare reţea de distribuție gaze 

2 Locația de desfășurare a 
proiectului

Comuna Traian

3 Descrierea succintă a proiectului Proiectul propune înfiinţarea reţelei de gaze 

4 Justificarea proiectului: nevoi 
identificate în regiune/ judeţ/ 
localitate

Creşterea gradului de confort a cetăţeanului;
Crearea premizelor atragerii de investitori. 

5 Alte inițiative care 
complementează sau în care se 
integrează proiectul descris

Înființare rețea de distribuție gaze naturale 

6 Calendar indicativ (durata 
proiectului şi perioada estimată 
de punere în aplicare)

Durata proiectului 18 de luni: 6 luni de pregătire a documentației 
necesare susținerii acestuia (semestrul al doilea 2015), 12 de luni 
implementare (2016) 

7 Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

Comuna Traian/Consiliul Local Traian și concesionar distribuție 
gaze natural 

8 Impactul estimat al proiectului 
(modificări socio-economice ca 
urmare a implementării 
proiectului)

- Creșterea nivelului de trai; 
- Creșterea atractivității față de stabilirea reședinței în localitate.
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9 Realizări-cheie 
Rezultate estimate (indicatori)

Înființare rețea distribuție gaze natural 

10 Activităţi de pregătire necesare şi
sursele posibile de finanţare ale 
acestora.

Studiu de prefezabilitate si fezabilitate;
Sursă de Finanțare: Buget concesionar/Programul Operațional 
Sectorial Infrastructură Mare 

11 Riscuri estimate pentru 
implementarea proiectului

Scăderea interesului față de conectarea la rețelele de distribuție a 
gazelor natural, urmare creșterii prețului acestora și a apariției unor 
soluții alternative (centrale termice cu lemne/resturi vegetale/peleți)
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