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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

 
 
 “O strategie este un plan de acţiune complet şi condiţionat, care dispune de câte 
o alternativă de acţiune, ţintită pentru fiecare posibilă situaţie de decizie, în care 
poate ajunge un planificator pe parcursul unui proces de luare a deciziei” 
(Szyperski/Winand 1980) 
 
 Strategia de dezvoltare locală a comunei Plesoi pentru perioada 20014-2020 este 
un document complex, care are la bază Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, și definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de 
operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală și le-a asumat pentru 
orizontul de timp 2020. 
 Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter 
programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. 
Strategia va permite focalizarea și ajustarea continuă a eforturilor administrației 
publice locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei Plesoi, către 
creșterea calității vieții acestora, bazate pe promovarea identității locale. 
 Strategia de dezvoltare al unei localitati este un instrument util autorității 
publice locale din mai multe perspective, si anume: 

 Reprezintă o diagnoză a inventarului public și privat  
 Permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potențialului de 

dezvoltare a zonei 
 Permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcționarea acestora către 

prioritățile de dezvoltare stabilite in cadrul comunitatii sub coordonarea 
liderilor locali. 

 Permite identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă și 
operaționalizarea acestora 

 Permite atragerea de fonduri din surse rambursabile și/sau 
nerambursabile 

 Permite transparența decizională, elaborarea strategiei implicând un 
proces de consultare publică. 
 

Planificarea strategică la nivel European, național, regional 
 
 Elementele strategiei de dezvoltare locală se fundamentează ținând cont de 
orientările strategice privind politica de coeziune la nivel european și național, de 
prioritățile determinate de Strategia Europa 2020, de prioritățile stabilite în Cadrul 
Strategic Comunitar pentru perioada 2014-2020, precum și de planificarea strategică 
națională și regională. 
 Strategia a fost astfel concepută pe tipologia socio-economică, nevoile și 
potențialul de dezvoltare ale comunei Plesoi, evidențiind corespondența cu prioritățile 
europene și naționale, precum și cu tendințele de dezvoltare pentru perioada post 
2013, la nivel național, regional și județean. 
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Cardul strategic european de dezvoltare durabilă 
 
 EUROPA 2020 – O strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii. 
 La data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a dat publicității Comunicarea 
EUROPA 2020- o strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 
incluziunii. Strategia europeană de creștere economică pentru deceniul 2011-2020 a 
apărut pe fondul unei crize economic-financiare profunde și al intensificării 
provocărilor pe termen lung (globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor, 
îmbătrânirea populației). 
 Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene în 
deceniul 2011-2020 pentru ieșirea din criză, care “… să transforme UE într-o economie 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o 
imagine de ansamblu a economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea”. 
 Strategia Europa 2020 propune 3 priorități care se susțin reciproc: 

- creșterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare 
- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive 
- creșterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 
 Pentru definirea direcției de evoluție până în anul 2020, Comisia propune 
următoarele 5 obiective principale ale UE, interconectate și cruciale: 
1. ocuparea forței de muncă – 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani 
ar trebui să aibă un loc de muncă 
2. cercetare și dezvoltare – 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare 
3. schimbările climatice și utilizare durabilă a energiei – respectiv: o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră majorată la 20%, sau chiar 30% dacă există condiții 
favorabile în acest sens, fața de nivelurile înregistrate în 1990; creșterea ponderii 
surselor de energie regenerabilă până la 20%; creșterea eficienței energetice cu 20% 
4. educație – rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și ar 
trebui atinsă o rată de cel puțin 40% absolvenți de studii superioare, din totalul 
generației tinere 
5. lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale – numărul persoanelor amenințate de 
sărăcie ar trebui redus cu cel puțin 20 de miliarde. 
 Cele 5 obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziția pe care UE 
dorește să o atingă în 2020 și orientările integrate stabilesc orientările de politică pe 
termen mediu. In vederea obținerii de rezultate a fost pusă în aplicare o guvernanță 
economică mai puternică. Ea traduce prioritățile tematice și obiectivele strategice 
Europa 2020 într-un ciclu anual de supraveghere multilateral axată pe rapoartele 
naționale și recomandările specifice pe fiecare țară. 
 Acestea sunt transpuse în obiective naționale, pentru a reflecta circumstanțele 
fiecărui stat membru în parte.  
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 O reflectare în oglindă a transpunerii acestor obiective indică liniile care trebuie 
urmate și de România în calitate de stat membru al UE. 
 

Obiectivul  Ținta UE  Ținta 
României 

Ocuparea forței de muncă 75% 70% 

Cercetare și dezvoltare 3% 2% 

Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei  

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră -20% -19% 

Creșterea ponderii surselor de energie 
regenerabilă 

20% 24% 

Creșterea eficienței energetice 20% 10% 

Educație 

Părăsirea timpurie a școlii 10% 11.3% 

Invățământ terțiar 40% 26.7% 

Lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale 20.000.000 580.000 

 
 Astfel, cele 3 priorități reprezentative sunt structurate în 7 inițiative 
emblematice, pentru a stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv 
prioritar: 

 “O Uniune a inovării” pentru a îmbunătății condițiile-cadru și accesul la 
finanțările pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea 
transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și 
locuri de muncă 

 “Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și 
pentru a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii. 

 “O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de 
internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață 
digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor. 

 “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a 
permite decuplarea creșterii economice de utilizare a resurselor, pentru a 
sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește 
utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul 
transporturilor și a promova eficiența energetică 

 “O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de 
afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale 
solide și durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial. 

 “O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza 
piețele muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea 
competențelor acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de 
participare pe piața muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în 
materie de forța de muncă, inclusiv prin mobiliatatea profesională. 
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 “Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea 
socială și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii locurilor de muncă să fie 
distribuite echitabil, iar persoanele care se confruntă cu sărăcia și ecluziunea 
socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol 
activ în societate. 
 
Cadrul strategic comun (CSC) 2014-2020 
 

 Atingerea țintelor din Strategia 2020 presupune contribuția tuturor politicilor 
comune, inclusiv a politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe 
sprijinul reciproc.  Cadrul Strategic Comun (CSC) răspunde acestei necesitați 
fundamentale de sinergii politice, și transpune obiectivele priorităților UE pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru viitoarele 
Fonduri Structurale. Dispunând de o serie de pre-conditionalități (un cadru integrat 
pentru investiții, un sistem de aplicare verificat, asumarea responsabilității la fața 
locului, un parteneriat progresiv și abordări intersectoriale), fondurile CSC pot contribui 
la succesul Strategiei Europa 2020. 
 Conform analizei anuale a creșterii din 2012, statele membre trebuie să acorde 
o atenție specială stabilirii de priorități pentru cheltuielile care favorizează creșterea 
în domeniile educației, cercetării, inovării și energiei, precum și asigurării eficienței 
acestor cheltuieli. 
 O atenție deosebită trebuie acordată pentru menținerea sau consolidarea 
extinderii și eficacității serviciilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor active 
pe piața muncii, cu accent asupra șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru 
facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare. 
 Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind 
dispozițiile comune sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea 
integrată în ceea ce privește programarea în vederea coordonării și obținerii de sinergii 
în timpul punerii în aplicare. Conform regulamentului, sunt prevăzute 2 mecanisme 
pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la nivel local și sub-regional: dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea comunității și investițiile teritoriale integrate 
pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune. 
 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată pe 
experiența inițiativei LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacității 
și a eficienței strategiilor de dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a 
deciziilor și de punere în aplicare către un parteneriat local format din actorii din 
sectorul public și cel privat, și din actorii societații civile. Definirea ascendentă a 
nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor și direcțiilor de acțiune locale trebuie să țină 
cont de prioritațile stabilite în documentele programatice naționale și regionale. 
 Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai 
presupune investiții teritoriale integrate pentru FEDR, FSE si FC. O investiție teritorială 
integrată (ITI) este un instrument care prevede acorduri de realizare integrate pentru 
investițiile care aparțin mai multor axe prioritare ale unuia sau mai multor programe 
operaționale. Finanțările provenind din mai multe axe și programe prioritare pot fi 
grupate într-o stategie de investiții integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu 
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funcțional. Aceasta poate lua forma unei strategii integrate pentru dezvoltarea urbană, 
dar și pentru cooperarea intermunicipală în anumite teritorii, permitând autoritaților 
de management să delege punerea în aplicare a unor părți ale mai multor axe. 
 Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare 
Durabilă, pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică 
unitară și coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții 
pentru generațiile prezente și viitoare prin crearea unor comunități sustenabile, 
capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice 
potențialul de inovare ecologică și socială al economiei în vederea asigurării 
prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 
 Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamenul Strategiei 
Naționale a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona și se dorește a 
fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici publice și pentru opinia publică, în 
scopul schimbării comportamentului în societatea europeană și, respectiv, în societatea 
românească și implicării active a factorilor decizionali, publici și privați, precum și a 
cetățenilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea obiectivelor dezvoltării 
durabile. 
 Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru 
trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare 
generator de valoare adaugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și 
inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor 
dintre ei în armonie cu mediul natural. 
 Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective 
strategice pe termen scurt, mediu și lung: 

 Orizont 2014: încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat 
membru al UE 

 Orizont 2020: atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile 

 Orizont 2030: apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an 
al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Plesoi pentru perioada 2014-2020 își 

propune dezvoltarea locală pe baze durabile prin: 

 Asigurarea implicării cetățenilor și educării în spiritul consultării și participării 
în planificarea resurselor pentru dezvoltarea comunei, precum și pregătirea pentru 
procesul de monitorizare a implementării 

 Pregătirea actorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza 
conștientizării valorilor, a potențialului local, a mândriei locale 

 Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu 
cele de dezvoltare teritorială 

 Asigurarea condițiilor pentru protejarea patrimoniului natural și cultural al 
comunității și valorificarea durabilă a acestuia în proiecte intersectoriale și integrate 
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 Asumarea rolurilor la nivel teritorial și inițierea unei noi relații urban-rural cu 
unitățile administrative teritoriale din aria de influență reciprocă. 
 Conceptul de dezvoltare durabilă conține în egală măsură, considerații asupra 
prezentului și viitorului, asupra priorității pe termen lung și scurt, precum și asupra 
analizei în ansamblu și nu doar pe părți. 
 
 
Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
 
 Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020 
(propunerea privind CFM) stabilește cadrul bugetar și principalele orientări ale politicii 
agricole comune (PAC). Pe această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care 
stabilesc cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020, precum și o evaluare a 
impactului unor scenarii alternative privind evoluția politicii. 
 Actualele propuneri de reformă se bazează pe Comunicarea privind PAC în 
perspectiva anului 2020 care a evidențiat opțiunile de politică generală destinate să 
raspundă provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura și zonele rurale și să 
îndeplinească obiectivele stabilite pentru PAC, și anume: 
1. producția alimentară fiabilă 
2. gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicilor climatice 
3. dezvoltarea teritorială echilibrată. 
 Orientările reformei prezentate în comunicare s-au bucurat până în prezent de 
un sprijin amplu atât în cadrul dezbaterilor interinstituționale, cât și în cadrul 
consultărilor cu părțile interesate, desfășurate în contextul evaluării impactului. 
 O temă comună, recurentă pe parcursul întregului proces, s-a dovedit a fi 
necesitatea de a promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii pentru agricultură și zonele rurale din UE, 
în concordanță cu strategia Europa 2020, menținând structura PAC în jurul a doi piloni 
care utilizează instrumente complementare pentru atingerea acelorași obiective. 
 Pilonul I acoperă plățile directe și măsurile de piață, oferind fermierilor din UE 
un ajutor anual pentru venitul de bază și sprijin în caz de perturbări specifice ale pieței, 
în timp ce pilonul II acoperă dezvoltarea rurală, oferind statelor membre un cadru 
comun pentru elaborarea și cofinanțarea unor programe multianuale. 
 Prin reforme succesive, PAC a accentuat orientarea spre piață a agriculturii, 
asigurându-le totodată producătorilor un ajutor pentru venit, a ameliorat integrarea 
cerințelor de mediu și a consolidat sprijinul pentru dezvoltare rurală ca politică 
integrată pentru dezvoltarea zonelor rurale din întreaga UE. 
 Acest proces de reformă a dat naștere unor exigențe cu privire la o mai bună 
distribuire a sprijinului între statele membre și în interiorul acestora, precum și la o 
mai bună orientare a măsurilor destinate să abordeze provocările legate de mediu și să 
combată mai bine volatilitatea tot mai mare a piețelor. 
 In trecut, reformele răspundeau în principal unor provocări endogene, de la crize 
provocate de surplusuri enorme la crize legate de siguranța alimentară, și s-au dovedit 
a fi utile pentru UE atât pe plan intern, cât și la nivel internațional. Insă majoritatea 
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provocărilor actuale sunt cauzate de factori exteriori agriculturii, necesitând astfel o 
reacție mai complexă la nivel de politici. 

Se preconizează că veniturile agricole vor rămâne în continuare sub presiune, 
întrucât fermierii se confruntă cu mai multe riscuri, cu încetinirea ritmului de creștere 
a productivității și cu o reducere a marjei de profit din cauza creșterii costurilor de 
producție; prin urmare, este necesar să se mențină ajutorul pentru venit și să se 
consolideze instrumentele existente în vederea unei mai bune gestionări a riscurilor și 
a unei reacții mai eficiente la situațiile de criză. 

O agricultură puternică este vitală pentru industria alimentară din UE și pentru 
securitatea alimentară la nivel mondial. 

In același timp, sectorul agricol și zonele rurale sunt invitate să își intensifice 
eforturile în scopul atingerii ambițioaselor obiective legate de schimbările climatice și 
de energie, precum și în vederea punerii în practică a strategiei în domeniul 
biodiversității, care fac parte din agenda Europa 2020. Fermierii, care, împreună cu 
silvicultorii, sunt principalii gestionari ai terenurilor, vor avea nevoie de sprijin pentru 
adoptarea și menținerea sistemelor și practicilor agricole care contribuie în mod 
deosebit la atingerea obiectivelor legate de mediu și de schimbările climatice, 
deoarece furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în prețurile pieței. De 
asemenea, va fi esențial să se valorifice la maximum potențialul variat al zonelor rurale, 
contribuind astfel la creșterea favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii. 

In consecință, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deși 
esențială, a economiei UE, ci va deveni și o politică de importanță strategică pentru 
securitatea alimentară, pentru mediu și pentru echilibrul teritorial. In aceasta constă 
valoarea adaugată, specifică UE, a unei politici cu adevarat comune care utilizează în 
modul cel mai eficient resursele bugetare limitate cu scopul de a menține o agricultură 
sustenabilă pe întreg teritoriu al UE, de a aborda aspecte transfrontaliere importante, 
precum schimbările climatice, și de a consolida solidaritatea între statele membre, 
permițând totodată procesului de implementare să rămână flexibil pentru a răspunde 
necesităților la nivel local. 

In conformitate cu cadrul prevăzut de propunerea privind CFM, PAC trebuie să-
și mențină structura bazată pe doi piloni, în care bugetul alocat fiecărui pilon va fi 
menținut în termeni nominali la nivelul din 2013, iar accentul se va pune în mod clar 
pe obținerea de rezultate în privința priorităților-cheie ale UE. Plățile directe trebuie 
să promoveze o producție durabilă prin alocarea a 30% din pachetul lor bugetar către 
măsuri obligatorii benefice pentru climă și mediu. Nivelurile plăților trebuie să devină 
treptat convergente, iar plățile către marii beneficiari să facă obiectul unei plafonări 
progresive. Dezvoltarea rurală trebuie inclusă într-un cadru strategic comun împreună 
cu alte fonduri cu gestionare partajată ale UE, cu o abordare consolidată orientată spre 
rezultate și sub rezerva îndeplinirii unor condiții ex-ante mai bune și mai clare. In 
sfârșit, în ceea ce privește măsurile de piață, finanțarea PAC trebuie consolidată cu 
două instrumente din afara CFM: 
1. o rezervă de urgență pentru a face față situațiilor de criză 
2. extinderea domeniului de aplicare al Fondului European de ajustare la globalizare. 
 Pe această bază, principalele elemente ale cadrului legislativ al PAC pentru 
perioada 2014-2020 sunt stabilite în următoarele regulamente: 
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-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 
norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune 
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
unei organizări comune a piețelor produselor agricole 
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală 
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune 
-propunere de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea 
anumitor ajutoare și restituiri legate de organizarea comună a piețelor produselor 
agricole 
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului nr. 73/2009 în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru 
fermieri în anul 2013 
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului nr. 1234/2007 în ceea ce privește regimul schemei de plată unică și 
sprijinul acordat viticultorilor. 
 Regulamentul privind dezvoltarea rurală se bazează pe o propunere prezentată 
de Comisie la 6 octombrie 2011 care stabilește norme comune pentru toate fondurile 
care funcționează într-un cadru strategic comun. Va urma un regulament privind 
schema pentru personale cele mai defavorizate, pentru care finanțarea este finanțată 
în prezent în cadrul unei alte rubrici a CFM. 
 In plus, pentru a găsi modalitatea optimă de reconciliere a principiului 
transparenței cu dreptul beneficiarilor la protecția datelor cu caracter personal, sunt 
în curs de elaborare și norme noi privind publicarea informațiilor referitoare la 
beneficiari, care țin seama de obiecțiile exprimate de Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene. 
 FEADR contribuie la strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale 
durabile în întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii 
agricole comune, a politicii de coeziune și a politicii comune în domeniul pescuitului. 
FEADR contribuie la realizarea în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct 
de vedere teritorial și ecologic, mai benefic pentru climă, mai resilient și mai inovator. 
 
Obiective  
 In cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la 
atingerea următoarelor obiective: 
1. competitivitatea agriculturii 
2. gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 
3. o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale. 
 
Prioritățile Uniunii privind dezvoltarea rurală 
 
 Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin 
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intermediul următoarelor 6 priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care 
transpun obiectivele tematice ale CSC: 
1. încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte: 
-încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
-consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și 
inovare, pe de altă parte 
-încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 
agricol și forestier 
2. creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității 
exploatațiilor, cu accent pe următoarele aspecte: 
-facilitarea restructurării exploatațiilor care se confruntă cu probleme structurale 
majore, în special a celor cu un nivel redus de participare la piață 
-a exploatațiilor orientate spre piața din anumite sectoare și a exploatațiilor care au 
nevoie să își diversifice activitățile agricole 
-facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol 
3. promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu 
accent pe următoarele sectoare: 
-o mai bună integrare a producătorilor primari în lanțul alimentar prin intermediul 
schemelor de calitate, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de 
aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 
-sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor. 
4. refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și 
de silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte: 
-refacerea și conservarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 
activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene 
-ameliorarea gestionării apelor 
-ameliorarea gestionării solului. 
5. promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte: 
-eficientizarea utilizării apei în agricultură 
-eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar 
-facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei 
-reducerea emisiilor de oxizi de azot și de metan din agricultură 
-promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură 
6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte: 
-facilitarea diversificării, a înființării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de 
muncă 
-încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
-sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în zonele rurale. 
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 Toate aceste priorități contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea. 
 
 Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), Fondul social European (FSE), 
Fondul de coeziune (FC), Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
viitorul Fond European pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) urmăresc obiective 
politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele membre și 
Comisie. Prin urmare, este important să se maximizeze eficacitatea tuturor 
instrumentelor structurale în ceea ce privește realizarea obiectivelor și țintelor 
stabilite în programe și să se optimizeze sinergia și eficiența diferitelor instrumente. 
Acest lucru se va obține prin crearea unui cadru politic, de reglementare și instituțional 
solid pentru fonduri, prin orientarea către rezultate și prin monitorizarea progreselor 
către obiectivele și țintele stabilite în programe, precum și prin armonizarea, cât mai 
mult posibil, a normelor privind punerea în aplicare și a cerințelor privind controlul. 
 Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii, un 
cadru strategic comun transpune obiectivele și țintele strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru fondurile 
CSC. 
 Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual prevede o suma de 
376 miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială în perioada 2014-
2020. 
 
Analiza socio-economică a dezvoltării rurale în România 
 
 România se bucură de un potențial de dezvoltare important, deși insuficient 
exploatat. Cu o suprafață totală de 238 mii km2 și o populație de 19,04 milioane de 
locuitori, România, este ca mărime, cel de-al doilea nou stat-membru al Uniunii 
Europene, după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafața totală a UE și 4% din populația 
acesteia. România este unul din statele europene care se bucură de o bună înzestrare 
în ceea ce privește resursele de teren, apă și resurse umane. Cu toate acestea, până în 
prezent, aceste avantaje au avut doar o influență limitată în ceea ce privește generarea 
unei dezvoltări semnificative și restructurări în agricultură și zonele rurale. 
 România a evoluat în condiții puternic marcate de manifestarea virulentă a crizei 
financiare și economice globale. La debutul crizei, economia românească parcursese o 
perioadă de mai mulți ani de creștere economică în ritmuri înalte, dar însoțită de 
acumularea unui deficit extern relativ important, precum și de majorarea datoriei 
externe pe termen scurt. Cu un mic decalaj s-au manifestat și repercusiunile 
deteriorării climatului economic extern asupra economiei românesti. 
 Datorită acestor factori, România a semnat acorduri de finanțare cu Fondul 
Monetar Internațional și cu UE. Aceste acorduri asigură finanțarea corespunzătoare a 
deficitului de cont curent și transmit o credibilitate sporită politicilor economice și 
financiare. 
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 Incepând cu anul 2009, impactul crizei financiare și economice globale asupra 
economiei românești se manifestă din ce în ce mai pronunțat pe culoarul indirect și 
anume pe acela al lichidității externe și al deteriorării condițiilor macroeconomice. 
 Creșterea consistentă din anii anteriori ai activității economice a fost urmată de 
o contracție puternică în anii 2009 și 2010. Pe fondul crizei actuale, scăderea 
economică a condus la dezinvestiții și majorarea importantă a șomajului, ceea ce 
periclitează procesul de convergență reală și starea financiară a companiilor și 
populației. 
 Investițiile și competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie 
îmbunătățite, pentru a reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea unei 
convergențe a veniturilor cu cele din UE. In anul 2011, România deținea puțin peste 1% 
din PIB-ul Comunității Europene, înregistrând 47% în 2010 la nivel național și 33,4% în 
rural. 
 Contribuția agriculturii la PIB a fost întotdeauna ridicată. Valoarea adaugată 
brută (VAB) a agriculturii a reprezentat 6,5% din totalul VAB. Cu toate acestea, ea 
ramane scazută, având în vedere resursele neutilizate. La nivel național VAB a 
înregistrat o valoare de 114.744,8 milioane Euro în anul 2012. 
 Populația angajată în agricultură și silvicultură, de exemplu, are o pondere mult 
mai mare, reflectând șomajul și o productivitate redusă a muncii. Restructurarea 
agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei rurale în general, având în 
vedere ca agricultura continuă să ramână cea mai importantă activitate din spațial rural 
și o sursă esențială de venit pentru gospodării. 
 Restructurarea activităților la nivelul fermelor și intensificarea capitalului 
pentru fermele comerciale va duce inevitabil la utilizarea unei forțe de muncă mai 
scazute, pentru îmbunătățirea competitivității. Experiența din alte sisteme agricole, 
din statele membre sau din alte țări, reprezintă o dovadă importantă în acest sens. 
 Zonele rurale dispun de un potențial de creștere substanțial și au un rol social 
vital. Conform definiției din legislația națională, zonele rurale din România acoperă 
87,1% din teritoriul țării, cuprinzând 47,2% din populație, și anume 8,98 milioane de 
locuitori în anul 2011 comparativ cu 9,65 milioane în anul 2009. Densitatea medie a 
populației din zonele rurale a rămas relativ constantă de-a lungul anilor. In 
conformitate cu metodologia OCDE pentru noțiunea de ruralitate conduce la cifre ușor 
diferite, însă permite comparațiile pe plan internațional. Astfel se constată că teritoriul 
României este în conformitate cu această definiție 59,8% rural, 39,4% intermediară și 
doar 0,8% urbană. (Eurostat 2012) 
 Deși asemănătoare din punctul de vedere al distribuției în teritoriu, populația 
României are un nivel de ruralitate mult mai pronunțat, ponderea populației rurale din 
România reflectă incidența mai mare a acesteia față de alte țări din UE, unde așezările 
rurale sunt mai puțin populate și la scară mai redusă ca alternativă față de concentrările 
urbane. Multe dintre aceste comunități rurale contribuie, într-o mică măsură, la 
creșterea economică, însă își păstrează structura socială și modul tradițional de viață. 
 La nivelul UE, conform cercetărilor Eurostat, riscul de sărăcie și de excluziune 
socială este mult mai ridicat în zona statelor Europei de Est, comparativ cu media UE 
sau cu media UE16. In România, din 2007 până în anul 2011 s-a înregistrat o scădere a 
riscului de sărăcie și de excluziune socială de la 45,9% în anul 2007 din populație până 



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

14 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

la 40,3% în anul 2011. In media UE procentul se ridică până la 24,4% în 2007 și coboară 
cu un procent până în 2010. 
 Capitalul uman prezintă importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. 
Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al 
cunoștințelor și calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al 
infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a 
mediului rural, formarea profesională reprezintă “motorul” pentru o bună dezvoltare. 

Conceptul de Dezvoltare Durabilă 

 Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în 
prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta 
înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia 
mediului înconjurător.  Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează 
obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi 
de mediu, toate fiind inseparabile.  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 mediul înconjurător, economic 
sau social. 

 Definiţia dezvoltării durabile cel mai des uzitată aparţine lui Lester Brown: 
„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile nevoi" 

 De ce este nevoie de o Strategie de Dezvoltare Locală? 

Necesitatea strategiei pentru dezvoltarea comunităţii locale 

• Stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi 
potenţialul local al fiecărei localităţi şi în armonie cu dezvoltarea economică a 
celorlalte comunităţi adiacente 
• Planificarea proiectelor de investiţii, conform necesităţilor populaţiei locale 
• Elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind amenajarea eficientă a teritoriului 
• Stabilirea politicilor publice de acţiune privind protejarea mediului 
• Elaborarea şi aplicarea unor politici publice în domeniul social, care să asigure 
evoluţia pozitivă în domeniul demografic, fixarea şi dezvoltarea forţei de muncă 
locale 
• Stabilirea politicilor publice de acţiune privind siguranţa populaţiei 

Necesitatea strategiei pentru implementare 
 
• Strategia oferă cadrul orientativ de dezvoltare durabilă integrată şi asigură prin 
proiectele pe domenii de dezvoltare un plan concret de acţiune pentru fiecare 
localitate 
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Necesitatea strategiei pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune 
 
• Strategia reprezintă viziunea şi planul de acţiune concretă pentru dezvoltarea 
grupurilor de comunităţi şi este baza de justificare a propunerilor de finanţare 
•  Strategia este un document indispensabil pentru justificarea finanţării proiectelor, 
indiferent de sursa de finanţare 
• Localizează în timp şi spaţiu proiectul pentru care se solicită finanţare şi 
demonstrează legătura cu alte proiecte, cu elementele dezvoltării comunităţii şi cu 
dezvoltarea regională 
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II. Profilul comunei Plesoi 
 
 

Localizare geografica 
 
 Pleșoi este o comună în județul Dolj, Oltenia, România, formată din satele 
Cârstovani, Frasin, Milovan și Pleșoi (reședința). 
 Comuna este amplasata in partea de centru-vest a judetului, la NV de 
municipiul resedinta de judet, Craiova, fata de care se afla la o distanta de circa 25 
km pe DJ 606 – Craiova – Predesti – Brabova. 
 Comuna Plesoi se invecineaza cu urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 
1.la Nord: Comuna Sopot; 
2.la Est: Comuna Predesti; 
3.la Sud: Comuna Terpezita; 
4.la vest: Comuna Brabova. 
 Comuna Plesoi este o unitate administrativa-teritoriala a judetului Doj, situate 
in regiunea de SV a Romaniei, desprinsa din comuna Predesti in anul 2004, care are in 
componenta sa 4 localitati: 
– Satul Plesoi (satul resedinta a comunei), satul Cartovani, satul Frasin si satul 
Milovani. – Satele Predesti, Bucicani si Predestii Mici au ramas in teritoriul 
administrativ al comunei Predesti. 
 Circulatia si transportul cuprind traseele de drumuri judetene si comunale care 
asigura legaturile in teritoriu cu celelalte localitati, inclusiv cu municipiul Craiova. 
Comuna este accesibila prin DJ 606 Craiova-Brabova-Cleanov, DC 76 Milovan-Plesoi, 
DC 77 Predesti-Predestii Mici-Carstovani si DC 75 Pietroaia-Plesoi. 
 
Harta judetului Dolj 
 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oltenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2rstovani,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frasin,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Milovan,_Dolj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ple%C8%99oi,_Dolj
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Repere urbanistice 
 
 Conform recensământului din anul 2011, comuna Plesoi deține un număr de 709 
locuințe, cu un total de 1762 camere de locuit, însumând 19101 mp. 
 
Demografie 
 
 Conform recensamantului efectuat in anul 2011, populatia comunei Plesoi se 
ridica la 1395 locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din anul 2002, cad 
se inregistrasera 1475 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (96.99%).  
 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi (96.99%). 
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Structura populatiei pe varste, in anul 2011 
 

Grupa de varsta Masculin Feminin Total  

0-4 ani 38 48 86 24.44% 

5-9 ani 32 33 65 

10-14 ani 43 50 93 

15-19 ani 47 50 97 

20-24 ani 60 31 91 22.87% 

25-29 ani 35 30 65 

30-34 ani 38 34 72 

35-39 ani 48 43 91 

40-44 ani 59 39 98 21.94% 

45-49 ani 40 18 58 

50-54 ani 37 34 71 

55-59 ani 33 46 79 

60-64 ani 45 37 82 24.23% 

65-69 ani 33 40 73 

70-74 ani 38 59 97 

75-79 ani 35 51 86 

80-84 ani 26 37 63 6.52% 

85 ani si peste 8 20 28 

TOTAL 695 700 1395 
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Fenomene demografice si migratorii 
 

Miscarea naturala 2011 2012 2013 2014 

Nascuti vii 25 12 16 22 

Decedati  24 22 26 13 

Spor natural 1 -10 -10 9 

Casatorii  6 2 10 5 

Divorturi  - - 1 - 

Stabiliri de domiciliu in localitate 28 24 33 37 

Plecari cu domiciliu din localitate 28 24 21 29 

Stabiliri de resedinta in localitate la 1 ianuarie-pers 14 13 41 6 

Plecari cu resedinta din localitate la 1 ianuarie-pers 9 5 12 3 

 
 Rata scazuta a natalitatii are cauze multiple, dar dintre ele se detaseaza starea 
precara a calitatii vietii, inexistenta certitudinii zilei de maine, situatie care va 
persista pana cand va creste standardul de viata. 
 Pentru comuna miscarea migratorie este practic neglijabila, stabilirile de 
domiciliu in localitate fiind aproximativ la egalitate cu plecarile. 
 Numarul de nascuti vii din comuna a inregistrat o scadere in intervalul 2011-
2014. 
 Cel mai mare numar de decese s-a inregistrat in anul 2013, respectiv 26 si cel 
mai mic in anul 2014, respectiv 13. 
 
Forta de munca in perioada 2011-2014: 
 

Salariati  2011 2012 2013 2014 

Numarul mediu al salariatilor-total 46 50 49 50 

Numarul mediu al salariatilor in agricultura, silvicultura si 

pescuit 

4 4 4 5 

Numarul mediu al salariatilor in comertul cu ridicata si cu 

amanuntul, repararea şi autovehiculelor şi motocicletelor 

- persoane 

1 1 1 1 

Numărul mediu al salariaţilor în transport şi depozitare 1 1 1 1 

Numarul mediu al salariatilor in tranzactii imobiliare     

Numărul mediu al salariaţilor în administraţia publică si 

apărare, asigurări sociale din sistemul public 

12 13 12 12 

Numărul mediu al salariaţilor în învăţământ 22 23 23 23 

Numărul mediu al salariaţilor în sănătate şi asistenţă 

socială 

6 8 8 8 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 16 44 55 71 
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Activitatea intreprinderii 
 

 2011 2012 2013 2014 

Numarul unitatilor active-total, din care, pe clase 
de marimi: 

5 4 6 5 

- 0-9 salariati 4 4 6 5 

- 10-49 salariati 1 - - - 

- 50-249 salariati - - - - 

- 250 si peste - - - - 

Cifra de afaceri-total, din care, pe clase de marimi-
lei 

227729 333942 596983 320082 

- 0-9 salariati 182729 333942 596983 320082 

- 10-49 salariati 45000 - - - 

- 50-249 salariati - - - - 

- 250 si peste - - - - 

 
Activitatea economica 
 
 Activitatile specifice zonei detereminate de conditiile geografice si climaterice 
favorabile sunt cresterea animalelor, cultura plantelor (cereale si legume)  si 
pomicultura. 
 Fondul funciar reprezinta totalitatea suprafetelor de teren aflate in limitele unei 
unitati administrative-teritoriale. In conformitate cu datele furnizate de rapoartele 
statistice locale, fondul funciar al comunei Plesoi este de 3962 ha si cuprinde: 
 

SPECIFICARE U.M 
               Comuna Plesoi 

Suprafaţa 

TEREN AGRICOL TOTAL din care: ha 3739 

Suprafața arabila ha 2588 

Livezi ha 574 

Vii ha 15 

Păşuni ha 544 

Fanete  ha 18 

TEREN NEAGRICOL TOTAL din care: ha 223 

Păduri şi vegetaţie forestieră ha 47 

Ape ha 12 

Construcții  ha 96 

Cai de comunicatii ha 64 

Alte suprafețe ha 4 

TOTAL TERITORIU ha 3962 
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 Terenurile agricole ocupa cel mai mare procent din suprafata totala a comunei 

94,37%, reprezentand 3739 ha. Sunt utilizate pentru cultura cerealelor, plantelor 

tehnice, furajere, legumicole, pomicole, etc. 

 

 
  
 
 Agricultura este activitatea economica care valorifica fondul funciar existent, 
axata atat pe cultura plantelor cat si pe cresterea animalelor. 
 Modelul structural al fondului funciar agricol ofera posibilitati de dezvoltare a 
economiei rurale, prin practicarea unei agriculture diversificate, cu largi posibilitati de 
imbinare a ramurilor si de dezvoltare a unei agriculture complexe. Dupa ponderea 
terenului agricol din suprafata totala a comunei, comuna Plesoi si incadreaza in 
categoria comunelor cu o pondere mare a terenurilor agricole. 

Efectivul de animale 

 O contributie importanta la dezvoltarea zootehniei in comuna Plesoi o are 
suprafata de pasune existent de 544 ha. In ciuda faptului ca interesul locuitorilor din 
mediul rural fata de activitatea de crestere a animalelor a scazut in ultimii ani, in 
comuna inca exista effective substantiale, sustinute de existent pasunii si de suprafata 
de fanete. 
 Statisticile realizate la nivel local arata ca efectivele de animale ale populatiei 
din comuna Plesoi la recensamantul general agricol din anul 2010 se prezinta astfel: 

 Bovine 644 capete 

 Ovine 1892 capete 

 Caprine 1781 capete 

Suprafata agricola

Arabil

Livezi

Vii

Pasuni

Fanete

Paduri

Ape

Constructii

Cai de comunicatii

Alte suprafete
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 Porcine 1194 capete 

 Pasari 8913 capete 

 Cabaline 124 capete 

 Familii de albine 171 

 In comuna Plesoi sunt inregistrate 5 societati comerciale, din care 3 activeaza 
in domeniul comercial, 1 in consultanta si inginerie si 1 in domeniul imobiliar (agentie 
imobiliara). 

Echiparea tehnica 

 Standardul de viata din comuna este redus dat fiind faptul ca dotarea cu 
infrastructura de mediu este deficitara. 
 Din totalul de 709 cladiri de locuit, doar 3 locuinte dispun de alimentare cu apa 
in locuinte si au canalizare din reteaua publica sau sistem propriu, 686 au instalatie 
electrica, 527 locuinte au bucatarie si doar 3 baie interioara. 
 Strategia de dezvoltare locala ia in calcul realizarea retelei de alimentare cu apa 
in toate satele comunei si introducerea sistemului de canalizare si realizarea retelei de 
gaz. 
 Problema deseurilor aruncate la intamplare va fi rezolvata prin realizarea unei 
platforme pentru colectarea gunoiului si achizitionarea unei masini pentru colectare si 
transport. 
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Infrastructura serviciilor sociale si educationale 
 
 In comuna Plesoi functioneaza o singura unitate de invatamant, in cadrul careia 
activeaza : 

- 51 copii inscrisi in gradinite 

- 62 elevi inscrisi in invatamantul primar 
- 59 elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 

- Personal didactic in invatamantul prescolar 3 
- Personal didactic in invatamantul primar 5 

- Personal didactic in invatamantul gimnazial 11 
  
 Baza materiala a scolii cuprinde 10 Sali de clasa si cabinet scolare, 2 laboratoare, 
o singura sala de gimnastica, un teren de sport si 12 calculatoare. 
 Exista o singura biblioteca care cuprinde un numar de 4000 volume si 95 cititori 
activi. 
 In prezent nu exista spatii special amenajate pentru recreere, odihna, 
agreement sau tratament in comuna. 
 Din datele existente rezulta ca in comuna Plesoi exista infrastructura de baza 
necesara furnizarii serviciilor medicale catre populatie. Cu toate acestea, deoarece 
exista un singur cabinet medical individual de familie cu un singur medic si 2 asistenti, 
putem spune ca numrul unitatilor sanitare este relative redus in raport cu necesitatile 
populatiei. 
 Cetatenii comunei se pot orienta catre Municipiul Craiova, care dispune de 
servicii medicale specializate, atat asistenta primara cat si asistenta ambulatorie de 
specialitate si asistenta medicala in unitati medicale cu paturi (spitale clinice 
universitare, spitale judetene, clinici, policlinici, etc). 
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Clima 

 Din punct de vedere climatic comuna Plesoi este localizata intr-o zona temperat-
continentala, caracterizata printr-o temperatura medie anuala de 10.5 gr Celsius, o 
minima absoluta de -30 gr Celsius si o maxima absoluta de 41 gr Celsius. 
 Temperatura medie anuala in zona a fost in 2009 de 12.5 gr Celsius, temperatura 

medie lunara cea mai scazuta s-a inregistrat in luna ianuarie (-1 gr Celsius), iar cea mai 

ridicata in luna iulie de 24.2 gr Celsius. 

 Numarul zilelor cu temperaturi peste 30 gr Celsius este de 50 zile/an, iar al celor 

cu temperaturi sub 0 gr Celsius este de 90. 

 Primul inghet se inregistreaza la sfarsitul lui octombrie si ultimul la inceputul 

lunii aprilie, ceea ce inseamna peste 200 zile fara inghet, anual. 

 Cantitatea medie de precipitatii anuala este de cca. 600 l/an. 

 In ultimii 15 ani s-au produs modificari climatice importante in toate regiunile 

lumii. Acestea au avut ca efect secetele si ploile abundente tot mai frecvente, cu 

consecinte asupra culturilor agricole.Directia vantului dominant este de E-NE – V-NV. 

Vanturile cele mai frecvente sunt cele care vin din directia E, cu exceptia verii cand 

predomina vanturile dinspre V. 

 

Solul si relieful 

 Relieful comunei cuprinde zona de câmpia și zona de deal. Altitudinea crește de 
la 50 la 350 m față de nivelul mării, din sudul spre nordul comunei, formând un larg 
amfiteatru deschis spre soare, este strabatul de Paraul Plesoi, care a dat numele acestei 
asezari . 
 Comuna Plesoi este localizata in bazinul hidrografic al Jiului, in subzone sudica 
a Podisului Getic, in zona de campie colinara – Campia Balacitei, la o altitudine de peste 
200 m fata de nivelul marii. 
 Relieful caracteristic este de platform inalta, strabatuta de vaile afluentilor 
Jiului pe directia E-NV si E-V. Localitatile componente ale comunei s-au dezvoltat in 
lungul acestor vai (paraul Meretel, affluent principal al Jiului si Plesoi, affluent indirect, 
paraie cu cursuri intermitente care necesita lucrari de regularizare). 
 Studiile geologice au evidentiat o structura alcatuita din depozite aluvionare 
cuaternare – luturi rosii – avand la baza depozite de pietrisuri Levantine. 
 Solul caracteristic este solul aluvial si solul brun de padure. 
 Resursele de apa subterana au vulnerabilitate moderata si sunt mai mari decat 
resursa medie pe tara.  
 Pe teritoriul comunei nu sunt zone naturale protejate. 
 

Flora si fauna 

 Flora spontana a suferit unele schimbari in ultimele doua secole de pe urma 

disparitiei padurilor de pe suprafete mari, in scopul cultivarii terenurilor. 
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 Zona este caracterizata de prezenta habitatelor de stepa si silvostepa. Vegetatia 

inalta este reprezentata de padurile de cer si garnita, in unele locuri fiind prezent 

stejarul brumariu si stejarul pufos. 

 Fauna zonei este de asemenea specifica zonei de stepa: soarecele de camp, 

popandaul, dihorul, nevastuica, lupul, vulpea, prepelita, potarnichea, presura, 

prigoria, lastunul, privighetoarea, mierla, pitigoiul. 

 La nivelul judetului Dolj a fost estimat un numar de 75 specii de plante si 50 de 

animale rare sip e cale de disparitie. 

 Cadrul natural descris mai sus asigura premisele dezvoltarii economice a comunei 

Plesoi. Solurile sunt propice culturilor agricole mari, plantatiilor de pomi si vita de vie. 

Colinele deluroase au fost in mare parte terasate si plantate cu pomi fructiferi si vita 

de vie, iar pe platouri se cultiva cereale.  

Evenimente locale si obiective turistice 

 În data de 20 iulie, în fiecare an are loc sărbătoarea "Întâlnirea Fiiilor Satului", 
în localitatea Pleşoi. 
 Obiective turistice: Biserica Sf.Nicolae si Sf.Ioan Botezatorul (1780, refacuta in 
1815), aflata pe Lista Monumentelor de Arhitectura din judetul Dolj, aprobata in 2010 
prin Ordin al Ministrului Culturii si Cultelor. 
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III. Viziunea cetatenilor 

 
 
 Strategia de dezvoltare locala a comunei Plesoi pe perioada 2016-2020 s-a 
realizat cu ajutorul comunitatii locale. Viziunea cetatenilor este in spiritual dezvoltarii 
localitatii din punct de vedere economic si socialprin valorificarea resurselor locale, 
atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor si punerea in valoare a 
patrimoniului istoric si turistic, cu respectarea conditiilor oferite de mediul 
inconjurator si crearea infrastructurii necesare. 
 Atat strategia, cat si mecanismele de implementare trebuie sa tina seama de 
interesele comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si 
se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 
 Consultarea publica s-a realizat prin aplicarea de chestionare in toate satele 
comunei pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare in 
urmatorii ani, si in perspectiva. 
 Chestionarul a cuprins 26 de intrebari, si a fost aplicat pe un numar de 41 
persoane. La fiecare intrebare respondentii și-au spus punctul de vedere asupra 
nivelului de prioritate, acesta fiind grupat pe 5 clase de prioritate, cu ordinea 
importanței de la 1 la 5. 
 Intrebarile chestionarului si analiza raspunsurilor primite la acestea sunt 
prezentate mai jos: 
1. Intretinerea si modernizarea drumurilor comunale 
Raspuns: 
36 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
2 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
 
2. Realizarea sistemului de alimentare cu apa 
Raspuns:  
34 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
3. Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate 
Raspuns:  
35 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
2 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
4. Realizarea retelei de gaz 
Raspuns:  
7 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
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7 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
7 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
13 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
7 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
5. Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole 
Raspuns:  
39 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
1 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
 
6. Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara 
si transportul deseurilor 
Raspuns:  
36 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
 
7. Realizarea unei platforme pentru colectarea gunoiului 
Raspuns:  
36 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
 
8. Achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului menajer 
Raspuns:  
36 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
 
9. Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public 
Raspuns:  
31 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
2 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
 
10. Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta 
Raspuns:  
40 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
 
11. Informatizarea serviciilor publice locale 
Raspuns:  
9 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
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5 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
11 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate      
12 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate     
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
12. Realizarea de alei pietonale si a unei piste pentru biciclete 
Raspuns:  
17 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
2 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate 
9 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
6 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate 
5 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
2 persoane nu au raspuns la aceasta intrebare 
 
13. Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii comunei 
Raspuns: 
34 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate   
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
 
14. Construirea si dotarea unui complex social (care sa cuprinda un camin-azil pentru 
batrani) 
Raspuns:  
38 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate     
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate       
1 persoana nu a raspuns la aceasta intrebare 
 
15. Construirea si dotarea unui centru de permanenta 
Raspuns:  
40 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate 
 
16. Construirea unui complex turistic si de agreement 
Raspuns:  
6 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate     
2 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate      
14 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate   
10 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate        
8 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate                
1 persoana nu a raspuns la aceasta intrebare 
 
17. Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale 
Raspuns:  
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11 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate       
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
18 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate               
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate       
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
18. Reabilitarea unor cladiri din domeniul public si transformarea acestora in centre 
multifunctionale, cu spatii atat pentru activitati sociale, cat si pentru alte activitati 
necesare dezvoltarii comunei si cresterea eficientei energetice a cladirilor publice 
Raspuns:  
17 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate      
1 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
18 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate               
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate       
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate       
1 persoana nu a raspuns la aceasta intrebare 
 
19. Amenajarea si dotarea unor baze sportive 
Raspuns:  
15 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate       
5 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
15 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate      
4 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate       
2 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
20. Amenajarea si dotarea unui dispensar uman 
Raspuns:  
40 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
21. Reabilitare scoli si gradinite 
Raspuns:  
40 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate       
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
22. Infiintarea unei regii locale de transport in comun 
Raspuns:  
36 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate       
3 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate       
1 persoana a acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
23. Reabilitarea bisericilor si construirea unei biserici noi 
Raspuns:  
12 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
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6 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
9 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate       
9 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate       
5 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
24. Construirea de capele in satele comunei 
Raspuns:  
9 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate       
5 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 2 de prioritate       
9 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 3 de prioritate       
10 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 4 de prioritate       
8 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 5 de prioritate 
 
25. Reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului egal la 
invatamantul de calitate 
Raspuns:  
41 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
 
26. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 
comunitatile marginalizate din zona rurala 
Raspuns:  
41 persoane au acordat acestui obiectiv gradul 1 de prioritate 
 
 Problemele prioritare pentru comunitatile satesti care trebuie sa fie in atentia 
autoritatilor locale si care vor fi incluse in prezenta strategie sunt urmatoarele: 

- Reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului egal la 
invatamantul de calitate 

- Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 
din comunitatile marginalizate din zona rurala 

- Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgent 
- Construirea si dotarea unui centru de permanenta 

- Amenajarea si dotarea unui dispensar uman 
- Reabilitare scoli si gradinite 
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IV. Analiza SWOT 

 
 

 Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategic in ceea ce 
priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 
administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irrational 
resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele 
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si 
cand exista o coordonare la nivel strategic. 
 Procesul de planificare strategic a vizat definirea reperelor strategice de 
dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale au 
fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii aspura 
dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice 
principale si articularea documentului strategic. 
 Principiile care au stat la baza procesului de planificare au fost asigurarea 
validatii stiintifice, implicarea comunitatii, transparent, obiectivitatea, coerenta si 
continuitatea demersului. 
 Planificarea strategica trebuie sa fie insotita de promovarea la nivelul 
administratiei publice a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil 
sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficial comunitatii. 
  Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 
(oportunitati), Threats (riscuri). 
 Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si 
de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre 
mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona 
in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, 
performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 
 Unele oportunitati si amenintari vor aparea din punctele tari si punctele slabe 
ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 
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Populatia comunei Plesoi numara 1395 persoane 
Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor 
Forta de munca relativ ieftina 
57% din populatia comunei este activa, cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 ani 
Potential agricol ridicat 
Resursa umana cu disponibilitate de munca 
Asezarea in apropierea orasului Craiova 
Retea de telefonie mobile 
Supportul administratiei locale oferit investitorilor 
Existenta fortei de munca in comuna 
Existenta in comuna de unitati scolare pentru invatamantul prescolar, primar 
si gimnazial 
Existenta unei biblioteci  
Existenta in comuna a unui dispensar medical 

P
U

N
C
T
E
 S

L
A
B
E
 

Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si 
provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei 
profesionale, in special 
Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a 
celor cu pregatire profesionala inalta 
Situatie financiara precara si/sau modesta pentru un procent substantial al 
locuitorilor zonei 
Fragmentarea suprafetelor agricole la diversi producatori individual ice 
conduce la practicarea unei agriculture traditionale slab competitive economic 
Productivitatea relative scazuta a muncii in agricultura ca urmare a lipsei 
posibilitatilor material si a mijloacelor de productie a acestor producatori 
Existenta unor suprafete cu destinatie agricola necultivate 
Investitii insuficiente in agricultura 
Imbatranirea fortei de munca in agricultura 
Drumuri nemodernizate 
Lipsa retelei de alimentare cu apa, a retelei de canalizare si de gaz 
Lipsa unei piste pentru biciclisti 
Lipsa unei platforme pentru colectarea gunoiului 
Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si 
produselor 
Informarea succinta cu privire la normele europene 
Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sustinerea si promovarea 
unor investitii 
Lipsa unui centru de colectare a produselor agricole 
Populatia scolara in continua scadere 
Inexistenta unui centru de zi pentru persoanele varstnice 
Inexistenta unui serviciu de ingrijire medicala la domiciliu 
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Atragerea de programe cu finantare europeana pentru stimularea ocuparii 
fortei de munca 
Organizarea de cursuri de formare si reconversie profesionala in comuna 
Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesionala a persoanelor 
active din comuna 
Cresterea nivelului de pregatire profesionala a fortei de munca 
Existenta programelor de finantare a spatiului rural si a agriculturii prin 
instrumente structural precum FEADR, FEDR, POR 
Existent oportunitatilor de finantare a tinerilor fermieri, in vederea stabilirii 
lor in mediul rural 
Modernizarea infrastructurii rutiere a comunei 
Infiintarea retelei de canalizare, apa, gaze 
Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate 
Reabilitarea retelei de iluminat public 
Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta 
Oportunitati multiple de finantare oferite prin programele derulate in cadrul 
fondurilor comunitare pentru domeniile economice-pregatirea resursei umane, 
infiintarea de activitati generatoare de venit 
Posibilitati de dezvoltare a exploatatiilor bio 
Diversificarea activitatilor economice 
Amenajarea unor baze sportive 
Reabilitarea bisericilor 
Construirea de capele in satele comunei 
Reabilitare scoli si gradinite 
Dotarea cu volume noi si material didactice a bibliotecii 
Existenta oportunitatilor de finantare a unor obiective din domeniul sanatatii 
Construirea si dotarea unui complex social 
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A
M
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N
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Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata 
activa 
Cresterea somajului in randul absolventilor de liceu 
Migrarea fortei de munca 
Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, 
economiei locale si asistentei sociale in perspectiva 
Degradarea solurilor 
Frecventa ridicata a perioadelor secetoase in agricultura 
Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene 
Rezistenta la schimbare si mentalitatile invechite ale populatiei varstnice 
Aparitia starii de degradare a cladirilor 
Fondurile insuficiente in acoperirea contributiilor locale in cadrul proiectelor 
pot determina reducerea accesului la finantarile europene 
Instabilitate legislativa 
Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia 
Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii 
Conditii meteorologice nefavorabile 
Motivarea salariala redusa a cadrelor didactice 
Buget insuficient alocat invatamantului public 
Subfinantarea la nivel national a domeniului cultural 
Subfinantarea sistemului medical 
Deficitul de cadre medicale la nivel national 
Costuri ridicate in sistemul public/privat de sanatate 
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V. Programul de investitii 

 

 La nivelul administrațiilor publice locale, există o plajă variată de surse de 

finanțare pentru proiectele de investiții de interes local.  

 Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții 

dezvoltare la nivel local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a 

legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente 

fondurilor UE, precum și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale.  

 Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, puntem considera una sau mai 

multe surse de de finanțare:  

a) Bugetul local  

b) Bugetul județului Dolj  

c) Bugetul de stat  

d) Programe guvernamentale  

e) Fonduri Europene Structurale si de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR)  

 Pe măsură ce sunt identificate surse de finanțare ce pot asigura finanțarea de 

proiecte, trebuie întreprinse măsuri rapide de a pregăti sau adapta proiectele tehnice 

la cerințele finanțatorului și în continuare pregătirea cererii de finanțare cu toate 

anexele necesare.  

 Practica a demonstrat că un proiect cu finanțare nerambursabilă nu poate fi 

pregătit în timpul alocat lansării finanțării deoarece timpul alocat nu este suficient 

pentru pregătirea proiectului și depunerea acestuia în cadrul calendarului stabilit.  

 In aceste condiții, factorii de răspundere trebuie să se preocupe în timp util cu 

pregătirea proiectelor, și acestea trebuie depuse în perioada lansării sesiunilor de 

primire proiecte, și din aceste considerente este necesar ca situațiile 1-3 să reprezinte 

un suport  de informație important pentru primărie si sa fie actualizat ori de câte ori 

este necesar, corelate cu situația și oportunitățile finanțatorilor și totodată cu 

capacitatea Primăriei de a pregăti proiecte pentru a fi lansate la momentul oportun, 

de a avea asigurate documentații privind PUG, cadastru, studii geo, topo, expertize, 

etc.  

 Programul de investiții pe termen mediu și lung aprobat de consiliul local, și 

prezentat în situațiile 1-3 trebuie să reprezinte agenda de bord a primarului și respectiv 

a consiliului local.  

 Permanent aceste entități trebuie să cunoască în orice moment care este situația 

și stadiul infrastructurii publice în special, și să acționeze cu prioritate pentru 

asigurarea localității cu servicii de calitate prin care să le asigure cetățenilor minimul 

de confort prevăzut de standarele comunitare.  
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 De asemenea, programul de investiții trebuie corelat cu sursele de finanțare 

potențiale, astfel încât permanent să existe oportunitatea pentru Consiliul Local de a 

avea pregătite proiecte și pe măsură ce sursele de finanțare devin active și 

operaționale, acesta să poată trece la depunerea acestora.  

 In funcție de nevoia de investiție a comunitații, nevoie exprimată în planul de 

investiții prezentat în situația 1, consiliul local pe de-o parte și Primarul pe de alta 

parte, vor identifica și întreprinde acțiuni pentru atragere de surse de finanțare cu 

menținerea actualizată a situațiilor 2-3.  

 Din situația nr.1, privind programul de investiții prognozat pe perioada 2016-

2020 se evidențiază:  

- Prezentarea denumirii obiectivului  

- UM: exprimă unitatea de măsură a capacității fizice a obiectivului din inventar  

- Capacitatea fizica: valoarea care se regaseste in inventar si valoarea care se propune 

a se moderniza/extinde/reabilita, etc  

- Anul dobandirii  

- Stadiul actual: reflecta stadiul și nivelul actual al documentației de avizare-proiectare 

sau al execuției lucrărilor de modernizare-extindere  

- Lucrări propuse: este prezentată o scurtă descriere a lucrărilor propuse a se realiza 

prin programul de investiții  

- Investiția specifica: reprezintă investiția specifica raportată la unitatea de masură a 

capacității obiectivului. Are rol indicativ in dimensionarea estimativa a volumului de 

investitii  

- Valoarea estimativă a investiției se poate estima din studii de SF sau PT dacă există 

sau pe baza investiției specifice din standard de cost similare realizate.  

 Din situația nr. 2, programul de investiții pe surse de finanțare pe perioada 2016-

2020, se evidențiază programul de investiții al perioadei, defalcat pe posibile surse 

preliminate a fi realizată investiția.  

 Din sursele potențiale de finanțare, evidențiem dacă bugetul local dispune de o 

capacitate redusă de finanțare. Din veniturile totale realizate de localitate, ponderea 

cea mai ridicată este alocată funcționării și întreținerii în funcție a activităților curente 

ale comunității.  Alocare de investiții din bugetul local pentru programul de investiții 

este foarte mică și acoperirea acestora rămâne pe seama bugetului de stat și a accesării 

de proiecte pe fonduri europene nerambursabile sau pe cooperări în limitele legislației 

în vigoare.  

 Ca politică strategica locală se va aborda includerea în programul de acțiune 

pentru perioada următoare si includerea în buget a cheltuielilor necesare pentru 

pregătirea de proiecte de investiții, astfel încât acestea să corespundă cu cerințele de 



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

37 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

prezentare a documentațiilor privind cerințele de finanțare. In acest sens se impun a fi 

realizate:  

- teme și studii de prefezabilitate  

- studii geologice și ridicări topografice  

- expertize tehnice  

- cadastru funciar și imobiliar  

- studii de impact  

- studii pentru avize, acorduri, necesare autorităților avizate  

- studii de fezabilitate specializate și profilate pe structura fondului ce va fi propus 

pentru accesare  

- cererea de finanțare ce presupune pregătirea și asamblarea întregii documentații 

necesare accesării fondurilor de finanțare  

 Situatia nr.3 , programul de investiții defalcat pe ani  

 O investiție, în funcție de natura, complexitatea și sursa de finanțare, se poate 

realiza pe un an sau pe mai mulți ani. De regulă, majoritatea investițiilor de 

infrastructură rurală se realizează pe parcursul mai multor ani, în funcție și de 

capacitatea sursei de finanțare și totodată de capacitatea de mobilizare a 

constructorului și a modului de asigurare a avizelor de către beneficiar.  

 Repartizarea programului de investiții pe ani depinde de următorii factori:  

- de perioada maximă a acordării sprijinului financiar asigurată de fondul finanțator. 

De regulă, perioada de implementare a unui proiect este cuprinsă între 2-3 ani  

- de perioada de început condiționată de existența tuturor avizelor, acordurilor și 

autorizațiilor de construcții  

- de durata autorizației de construcții  

- de modul de asigurare a surselor de finanțare pe parcursul executării lucrărilor, de 

existența permanenta a unui cash flow pozitiv al proiectului  

- de capacitatea tehnică și financiară a executantului, de a nu se bloca pe parcursul 

execuției proiectului, fiind necesară reeșalonarea graficului de execuție.  

 Printr-un mod de fundament cât mai realist a celor 3 situații se poate aprecia 

care este:  

- capacitatea tehnică și financiară a unităților administrativ teritoriale de a asigura un 

program de investiții astfel încât să conducă la asigurarea bunăstării comunității  

- la nivel UAT trebuie organizată capacitatea de pregătire și promovare proiecte pentru 

obiectivele din inventar ce necesită modernizare-dezvoltare  

- permanent să se cunoască de conducerea UAT programele de depunere, cereri de 

finanțare pe specificul obiectivelor din inventar  
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- UAT să facă parte dintr-un GAL finanțat prin programul LEADER, program lansat de 

FEADR, unde se pot accesa fonduri atât pentru investiții publice, cât și investiții private, 

în sprijinul dezvoltării durabile a localității.   

 Programul de investiții aferent inventarului public prognozat pe perioada 2016-

2020, la data elaborării stategiei mai are unele necunoscute și estimari nedefinite 

privind modul de asigurare a surselor potențiale de finanțare prezentate în situația nr. 

2 precum și a perioadei de realizare a programului de investiții pe ani calendaristici.  

 Astfel, programul de investiții, pe măsură ce consiliul local va identifica și stabili 

sursele de finanțare, programe locale, alocări financiare, bugetare, proiecte aprobate 

pe fonduri nerambursabile sau din alte surse, va deveni un instrument de lucru pentru 

dezvoltarea localității. 
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SITUATIA 1 
Programul de investitii prognozat intre perioada 2016-2020 

 

Nr. crt Denumire 
obiective 

U.M Capacitate fizica Stadiul 
actual 

Lucrari 
propuse prin 
programul de 
investitii 

Investitie 
specifica 
euro/UM 

Valoare 
estimativă 
investitie-
euro 

Observatii  

Din 
inventar 

Propusa spre 
realizare/ 

modernizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5*8 10 

1.  Intretinerea si 
modernizarea 
drumurilor 
comunale si a 
drumurilor de 
interes local 

km  Propusa spre 
modernizare 

Intentie  Intretinere si 
modernizare 

 Cf 
studiului 
de fezab 

 

2.  Sistem de 
alimentare cu 
apa 

km  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare  Cf 
studiului 
de fezab 

 

3.  Retea de 
canalizare si 
statie de 
epurare a 
apelor uzate 

km  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare  Cf 
studiului 
de fezab 

 

4.  Retea de gaz   Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

5.  Sistem de 
canalizare a 
apelor pluviale 

km  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 
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prin santuri si 
rigole 

6.  Organizarea 
sistemului de 
colectare 
selective, a 
spatiului de 
depozitare 
temporara si 
transportul 
deseurilor 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

7.  Realizarea 
unei platforme 
pentru 
colectarea 
gunoiului 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

8.  Achizitionarea 
unei masini 
pentru 
colectarea 
gunoiului 
menajer 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

9.  Reabilitarea 
si/ 
modernizarea 
retelei de 
iluminat public 

km  Propusa spre 
modernizare 

Intentie  Reabilitare/ 
Modernizare 

 Cf 
studiului 
de fezab 

 

10.  Dotari pentru 
interventii in 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

Achizitionarea 
unei 
autospeciale si 
alte 
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caz de situatii 
de urgenta 

echipamente 
de interventie 
pentru 
stingerea 
incendiilor la 
nivelul 
comunei si a 
satelor 
componente 

11.  Informatizarea 
serviciilor 
publice locale 

  Propusa spre 
modernizare 

Intentie  Modernizare  Cf 
studiului 
de fezab 

 

12.  Realizarea de 
alei pietonale 
si a unei piste 
pentru 
biciclete  

km  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

13.  Amenajarea si 
dotarea unui 
centru de 
joaca si 
recreere 
pentru copiii 
comunei 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

14.  Construirea si 
dotarea unui 
complex 
social-care sa 
cuprinda un 
camin azil 
pentru batrani 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 
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15.  Construirea si 
dotarea unui 
centru de 
permanenta 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

16.  Construirea 
unui complex 
turistic si de 
agrement 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

17.  Reabilitarea, 
modernizarea 
si dotarea 
caminelor 
culturale 

mp  Propusa spre 
modernizare 

Proiect 
existent 
Lucrari in 
desfasura
re 

Reabilitare, 
modernizare, 
dotare 

 Cf 
studiului 
de fezab 

 

18.  Reabilitarea 
unor cladiri 
din domeniul 
public si/ sau 
transformarea 
acestora in 
centre 
multifunctiona
le cu spatii 
atat pentru 
activitati 
sociale, cat si 
pentru alte 
activitati 
necesare 
dezvoltarii 
comunei si 

mp  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Reabilitare   Cf 
studiului 
de fezab 

Una dintre 
cladirile 
publice 
reabilitate si 
modernizate 
este sediul 
Primariei 
Plesoi 
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cresterea 
eficientei 
energetice a 
cladirilor 
publice 

19.  Amenajarea si 
dotarea unor 
baze sportive 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie Infiintare  Cf 
studiului 
de fezab 

 

20.  Amenajarea si 
dotarea unui 
dispensar 
uman 

  Propusa spre 
modernizare 

Intentie  Modernizare, 
dotare 

 Cf 
studiului 
de fezab 

 

21.  Reabilitare 
scoli si 
gradinite 

  Propusa spre 
modernizare 

Intentie  Reabilitare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

22.  Infiintarea 
unei regii 
locale de 
transport in 
comun 

  Propus spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 

 

23.  Reabilitarea 
bisericilor si 
construirea de 
biserici noi 

mp  Propus spre 
modernizare/ 
realizare 

Intentie Reabilitare / 
construire 

 Cf 
studiului 
de fezab 

 

24.  Construirea de 
capele in 
satele 
comunei 

  Propus spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf 
studiului 
de fezab 
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25.  Reducerea si 
prevenirea 
abandonului 
scolar si 
promovarea 
accesului egal 
la 
invatamantul 
de calitate 

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf cererii 
de 
finantare 

 

26.  Reducerea 
numarului de 
personae 
aflate in risc 
de saracie si 
excluziune 
sociala din 
comunitatile 
marginalizate 
din zona rurala  

  Propusa spre 
realizare 

Intentie  Infiintare   Cf cererii 
de 
finantare 
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SITUATIA  NR. 2 

Programul de investitii pe surse de finantare pe perioada 2016-2020 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

obiectiv 

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz, al 

darii in 

folosinta 

Valoare 

estimativa 

investitie – 

euro 

Surse potentiale de finantare Obs  

Buget 

local 

Buget de 

stat 

Fonduri 

structurale 

Credite 

bancare 

Parteneri/sponsorizari  

1.  Intretinerea si 
modernizarea 
drumurilor 
comunale si a 
drumurilor de 
interes local 

 Cf studiului 
de fezab 

      

2.  Sistem de 
alimentare cu 
apa 

 Cf studiului 
de fezab 

      

3.  Retea de 
canalizare si 
statie de epurare 
a apelor uzate 

 Cf studiului 
de fezab 

      

4.  Retea de gaz  Cf studiului 
de fezab 

      

5.  Sistem de 
canalizare a 
apelor pluviale 

 Cf studiului 
de fezab 
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prin santuri si 
rigole 

6.  Organizarea 
sistemului de 
colectare 
selective, a 
spatiului de 
depozitare 
temporara si 
transportul 
deseurilor 

 Cf studiului 
de fezab 

      

7.  Realizarea unei 
platforme pentru 
colectarea 
gunoiului 

 Cf studiului 
de fezab 

      

8.  Achizitionarea 
unei masini 
pentru 
colectarea 
gunoiului 
menajer 

 Cf studiului 
de fezab 

      

9.  Reabilitarea si/ 
modernizarea 
retelei de 
iluminat public 

 Cf studiului 
de fezab 

      

10.  Dotari pentru 
interventii in caz 
de situatii de 
urgenta 

 Cf studiului 
de fezab 
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11.  Informatizarea 
serviciilor 
publice locale 

 Cf studiului 
de fezab 

      

12.  Realizarea de 
alei pietonale si 
a unei piste 
pentru biciclete  

 Cf studiului 
de fezab 

      

13.  Amenajarea si 
dotarea unui 
centru de joaca 
si recreere 
pentru copiii 
comunei 

 Cf studiului 
de fezab 

      

14.  Construirea si 
dotarea unui 
complex social-
care sa cuprinda 
un camin azil 
pentru batrani 

 Cf studiului 
de fezab 

      

15.  Construirea si 
dotarea unui 
centru de 
permanenta 

 Cf studiului 
de fezab 

      

16.  Construirea unui 
complex turistic 
si de agrement 

 Cf studiului 
de fezab 

      

17.  Reabilitarea, 
modernizarea si 
dotarea 

 Cf studiului 
de fezab 
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caminelor 
culturale 

18.  Reabilitarea unor 
cladiri din 
domeniul public 
si/ sau 
transformarea 
acestora in 
centre 
multifunctionale 
cu spatii atat 
pentru activitati 
sociale, cat si 
pentru alte 
activitati 
necesare 
dezvoltarii 
comunei si 
cresterea 
eficientei 
energetice a 
cladirilor publice 

 Cf studiului 
de fezab 

      

19.  Amenajarea si 
dotarea unor 
baze sportive 

 Cf studiului 
de fezab 

      

20.  Amenajarea si 
dotarea unui 
dispensar uman 

 Cf studiului 
de fezab 

      

21.  Reabilitare scoli 
si gradinite 

 Cf studiului 
de fezab 
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22.  Infiintarea unei 
regii locale de 
transport in 
comun 

 Cf studiului 
de fezab 

      

23.  Reabilitarea 
bisericilor si 
construirea de 
biserici noi 

 Cf studiului 
de fezab 

      

24.  Construirea de 
capele in satele 
comunei 

 Cf studiului 
de fezab 

      

25.  Reducerea si 
prevenirea 
abandonului 
scolar si 
promovarea 
accesului egal la 
invatamantul de 
calitate 

 Cf cererii de 
finantare 

      

26.  Reducerea 
numarului de 
personae aflate 
in risc de saracie 
si excluziune 
sociala din 
comunitatile 
marginalizate din 
zona rurala  

 Cf cererii de 
finantare 
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* Programul de investiții aferent inventarului public prognozat pe perioada 2016-

2020, la data elaborării stategiei mai are unele necunoscute și coordonate nedefinite 

privind modul de asigurare a surselor potențiale de finanțare prezentate în situația 

nr. 2 precum și a perioadei de realizare a programului de investiții pe ani 

calendaristici. 

 Astfel, programul de investiții, pe măsură ce consiliul local va identifica și 

stabili sursele de finanțare, programe locale, alocări financiare, bugetare, proiecte 

aprobate pe fonduri nerambursabile sau din alte surse, va deveni un instrument de 

lucru pentru dezvoltarea localității. 
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                    SITUATIA NR. 3 

Program de investiții defalcat pe ani 

Nr. 

crt 

Denumire obiective Valoarea 

estimativă 

euro 

Din care : perioada preliminata pe anii 

2016 2017 2018 2019 2020 In continuare 

1.  Intretinerea si 
modernizarea 
drumurilor comunale 
si a drumurilor de 
interes local 

Cf studiului de 
fezab 

      

2.  Sistem de alimentare 
cu apa 

Cf studiului de 
fezab 

      

3.  Retea de canalizare 
si statie de epurare a 
apelor uzate 

Cf studiului de 
fezab 

      

4.  Retea de gaz Cf studiului de 
fezab 

      

5.  Sistem de canalizare 
a apelor pluviale prin 
santuri si rigole 

Cf studiului de 
fezab 

      

6.  Organizarea 
sistemului de 
colectare selectiva, 
a spatiului de 
depozitare 
temporara si 
transportul 
deseurilor 

Cf studiului de 
fezab 
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7.  Realizarea unei 
platforme pentru 
colectarea gunoiului 

Cf studiului de 
fezab 

      

8.  Achizitionarea unei 
masini pentru 
colectarea gunoiului 
menajer 

Cf studiului de 
fezab 

      

9.  Reabilitarea si/ 
modernizarea retelei 
de iluminat public 

Cf studiului de 
fezab 

      

10.  Dotari pentru 
interventii in caz de 
situatii de urgenta 

Cf studiului de 
fezab 

      

11.  Informatizarea 
serviciilor publice 
locale 

Cf studiului de 
fezab 

      

12.  Realizarea de alei 
pietonale si a unei 
piste pentru 
biciclete  

Cf studiului de 
fezab 

      

13.  Amenajarea si 
dotarea unui centru 
de joaca si recreere 
pentru copiii 
comunei 

Cf studiului de 
fezab 

      

14.  Construirea si 
dotarea unui 
complex social-care 
sa cuprinda un camin 
azil pentru batrani 

Cf studiului de 
fezab 
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15.  Construirea si 
dotarea unui centru 
de permanenta 

Cf studiului de 
fezab 

      

16.  Construirea unui 
complex turistic si 
de agrement 

Cf studiului de 
fezab 

      

17.  Reabilitarea, 
modernizarea si 
dotarea caminelor 
culturale 

Cf studiului de 
fezab 

      

18.  Reabilitarea unor 
cladiri din domeniul 
public si/ sau 
transformarea 
acestora in centre 
multifunctionale cu 
spatii atat pentru 
activitati sociale, cat 
si pentru alte 
activitati necesare 
dezvoltarii comunei 
si cresterea 
eficientei energetice 
a cladirilor publice 

Cf studiului de 
fezab 

      

19.  Amenajarea si 
dotarea unor baze 
sportive 

Cf studiului de 
fezab 

      

20.  Amenajarea si 
dotarea unui 
dispensar uman 

Cf studiului de 
fezab 

      



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

54 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

21.  Reabilitare scoli si 
gradinite 

Cf studiului de 
fezab 

      

22.  Infiintarea unei regii 
locale de transport 
in comun 

Cf studiului de 
fezab 

      

23.  Reabilitarea 
bisericilor si 
construirea de 
biserici noi 

Cf studiului de 
fezab 

      

24.  Construirea de 
capele in satele 
comunei 

Cf studiului de 
fezab 

      

25.  Reducerea si 
prevenirea 
abandonului scolar si 
promovarea 
accesului egal la 
invatamantul de 
calitate 

Cf cererii de 
finantare 

      

26.  Reducerea numarului 
de personae aflate in 
risc de saracie si 
excluziune sociala 
din comunitatile 
marginalizate din 
zona  

Cf cererii de 
finantare 
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* Programul de investiții aferent inventarului public prognozat pe perioada 2016-2020, la data elaborării stategiei mai are unele 

necunoscute și coordonate nedefinite privind modul de asigurare a surselor potențiale de finanțare prezentate în situația nr. 2 

precum și a perioadei de realizare a programului de investiții pe ani calendaristici. 

 Astfel, programul de investiții, pe măsură ce consiliul local va identifica și stabili sursele de finanțare, programe locale, 
alocări financiare, bugetare, proiecte aprobate pe fonduri nerambursabile sau din alte surse, va deveni un instrument de lucru 
pentru dezvoltarea localității.
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VI. Surse de finantare nerambursabila pentru proiecte incadrate in strategia de 

dezvoltare a localitatii 

 

 

 

O strategie de dezvoltare a localității pentru o anume perioadă devine și mai 

atractivă în implementare dacă există surse de finanțare pentru proiectele 

previzionate a se realiza. 

 Desigur, România, membră a Uniunii Europene are alocat prin programul 

2014-2020 circa 37 mil EUR, alocări ce se vor acorda potențialilor solicitanți pe baza 

de proiecte depuse la agențiile finanțatoare în conformitate cu ghidurile 

solicitantului, aferente fiecărei direcții de acțiune (măsuri/submăsuri ale 

programului). 

 Proiectele depuse vor intra în procesul de evaluare/selecție organizate pe 

sesiuni de depunere proiecte și odată ce un proiect este selectat, solicitantul devine 

“beneficiar” de fonduri în baza contractului de finanțare semnat între Agenția 

finanțatoare și solicitant iar proiectul depus devine anexa la contractul de finanțare, 

ce va trebui implementat în următorii 2-3 ani. 

 Comuna Plesoi, reprezentată de Consiliul Local are posibilitatea ca prin 

proiecția strategiei de dezvoltare a localității să-și mobilizeze inițiativele și forțele 

locale în abordarea unui program de dezvoltare bazat pe surse proprii ale bugetului 

local, bugetului național, fonduri nerambursabile oferite de U.E. , credite etc. 

 Insă toate aceste oportunități privind posibile surse de finanțare trebuie 

cunoscute, studiate și bine armonizate, astfel încât acestea să devină un instrument 

de lucru al consiliului local, pentru a contribui la creșterea bunăstării economico- 

sociale a localității. 

 Nu ne gasim în situația în care în bugetele naționale și ale Uniunii Europene 

să fie fonduri suficiente pentru toți potențialii solicitanți. Insă nu trebuie să nu 

vedem ca un procent ridicat din fondurile europene oferite pentru România nu au 

fost accesate și ceea ce s-a accesat nu au fost consumate în totalitate.  

 Acest fenomen în fapt se datorează în principal a doi factori: 

 Nu avem proiecte suficiente și convingatoare; 

 Nu reușim să întelegem procedurile și mecanismele de accesare a fondurilor 

nerambursabile unde finanțatorul face regula pe care utilizatorul trebuie să 

o respecte, fără concesii și derogari. 

 Pentru o valorificare cât mai bună a strategiei de dezvoltare a localității 

Plesoi, aceasta trebuie să devină un instrument de lucru și de decizie  al  Consiliului 

Local. In acest scop situațiile prezentate mai jos vin în sprijinul factorilor de 

execuție și de decizie de a se informa și conștientiza în sensul fructificării 

oportunităților existente pe piața finanțărilor nerambursabile, astfel: 
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Situația nr. 4 prezintă “Surse de finanțare prin accesare fonduri nerambursabile 

pentru proiecte cuprinse în strategia localității 2014-2020” pentru  Sector public 

Situația nr. 5 prezintă “Surse de finanțare prin accesare fonduri nerambursabile 

pentru proiecte cuprinse in strategia localității 2014-2020” pentru  Sector privat 

Situația nr. 6 prezintă “Alocații privind procentul de cofinanțare nerambursabilă 

pe structura de exploatații, prin submăsura exploatații agricole” 

Situatia nr. 7 prezinta ”Surse de finantare prin accesare fonduri nerambursabile 

prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Marine pentru proiecte 

cuprinse in strategia localitatii 2014-2020” 

Situatia nr. 8 prezinta “Surse de finantare prin accesare fonduri nerambursabile 

prin POR pentru proiectele cuprinse in strategia localitatii 2014-2020” 

Situatia nr. 9 prezinta “Surse de finantare Programul Operational Capital Uman 

2014-2020”.
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Situatia nr. 4 

Surse de finantare prin accesare fonduri nerambursabile pentru proiecte cuprinse in strategia localitatii 2014-2020 

Sector public 

Nr 

crt 

Proiecte de investitii Surse de finantare 

(program, masura, 

submasura) 

Valoarea alocata 

(EUR) 

Nivelul de 

cofinantar

e neramb. 

(%) 

Observatii 

MI

N 

MAX 

1 Reabilitare drum comunal PNDR Submăsura 7.2 - 

Investiţii în crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază 

la scară mică 

 1.000.000/com. 100% Pentru 

proiecte 

negenerat. de 

venit 

2 Reabilitare drum agricol PNDR Submăsura 4.3.A - 

Investiții pentru 

dezvoltarea, 

moderniz. sau adapt. 

infrastructurii agricole 

şi silvice - Infrastructura 

de acces AGRICOLĂ 

 1.000.000 100% Beneficiari: 

UAT si/sau 

asociatii ale 

acestora 

3 Reabilitare drum forestier PNDR Submăsura 4.3.S - 

Investiții pentru 

dezvoltarea, 

moderniz. sau adapt. 

infrastructurii agricole 

şi silvice - Infrastructura 

de acces SILVICĂ 

 1.500.000 100% Beneficiari: 

Unități 

administrativ 

teritoriale 

și/asociații ale 

acestora, 

proprietari 
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de pădure; 

Administratorul 

fondului 

forestier 

proprietate 

publică a 

statului  

4 Reabilitare statii SPP pentru irigatii PNDR Submăsura 4.3.I 

- Investiții pentru 

dezvoltarea, 

moderniz. sau adapt. 

infrastructurii agricole 

şi silvice - Componenta 

infrastructura de 

IRIGAȚII 

 1.000.000 100% Beneficiari : 

OUAI/FOUAI 

5 Reabilitare camin cultural PNDR Submăsura 7.6 

- Investiţii asociate cu 

protejarea 

patrimoniului cultural 

 500.000 100% Pentru 

proiecte 

negeneratoare 

de venit 

6 Reabilitare gradinita after-school PNDR Submăsura 7.2 - 

Investiţii în crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază 

la scară mică 

 500.000 100% Pentru 

proiecte 

negeneratoare 

de venit 

7 Reabilitare biserici, muzee, obiective 

de cult 

PNDR Submăsura 7.6 

- Investiţii asociate cu 

 500.000 100% Pentru 

proiecte 
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protejarea 

patrimoniului cultural 

negeneratoare 

de venit 

8 Inființarea 

infrastructurii integrate de apă și apă 

uzată 

PNDR Submăsura 7.2 - 

Investiţii în crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază 

la scară mică 

 2.500.000/com

una 

100% Pentru 

proiecte 

negeneratoare 

de venit 

9 Inființarea unei componente și 

extinderea celeilalte componente 

complementare (apă sau apă uzată) 

PNDR Submăsura 7.2 - 

Investiţii în crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază 

la scară mică 

 2.000.000/com

una 

100% Pentru 

proiecte 

negeneratoare 

de venit 

10 Investiții care 

vizează un singur tip de sprijin ( apă 

sau apă uzată) 

PNDR Submăsura 7.2 - 

Investiţii în crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază 

la scară mică 

 1.000.000/com

una 

100% Pentru 

proiecte 

negeneratoare 

de venit 

11 Restaurarea, protecția și valorificarea 

patrimoniului cultural 

POR Axa Prioritară 5 – 

Conservarea, protecția 

și valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului cultural 

 Valoare alocată 

– 300 mil euro 

FEDR 

 Potențiali 

beneficiari 

– autorități 

publice locale 

– autorități 

publice 

centrale 

– ONG – uri 



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

61 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

– unități de 

cult 

– parteneriate 

12 – reabilitarea şi modernizarea reţelei 

de drumuri judeţene care asigura 

conectivitatea, directa sau indirecta cu 

reteaua TEN T 

– construcţia / reabilitarea / 

modernizarea şoselelor de centură cu 

statut 

de drum judeţean aflate pe traseul 

drumului judetean respectiv 

POR Axa Prioritară 6 – 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de 

importanță regională și 

locală 

 Valoare alocată 

– 900 mil euro 

FEDR 

 Potențiali 

beneficiari 

– autorități 

publice locale 

(CJ) 

13 – valorificarea economică a 

potențialului turistic balnear 

– valorificarea economică a 

potențialului turistic cu specific local 

– infrastructură turistică publică de 

agrement 

POR Axa Prioritară 7 – 

Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a 

turismului 

 Valoare alocată 

– 95 mil euro 

FEDR 

 Potențiali 

beneficiari 

– autorități 

publice locale 

– parteneriate 

14 – construcţia de spitale regionale 

– reabilitarea/modernizarea/ dotarea 

cu echipamente a spitalelor judeţene 

de urgenţă 

– 

reabilitarea/modernizarea/extinderea

/dotarea infrastructurii de servicii 

POR Axa Prioritară 8 – 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

sănătate și 

sociale 

 Valoare alocată 

– 400 mil euro 

FEDR 

 Potențiali 

beneficiari 

– autorități 

publice locale 

– furnizori de 

servicii sociale 

de drept public 

și privat, 
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medicale (ambulatorii, unităţi de 

primiri urgenţe) 

– 

construirea/reabilitarea/modernizarea

/ dotarea centrelor comunitare de 

intervenţie integrată 

– reabilitare/ modernizarea/ dotarea 

infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială 

– construcţie/reabilitare de locuinţe de 

tip familial, apartamente de tip 

familial, locuinţe protejate etc. 

acreditați 

conform legii 

– parteneriate 
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Situatia nr. 5 

Surse de finantare prin accesare fonduri nerambursabile pentru proiecte cuprinse in strategia localitatii 2014-2020 

Sector privat 

Nr 

crt 

Proiecte de investitii Surse de finantare (program, 

masura, submasura) 

Valoarea alocata (EUR) Nivelul de 

cofinantare 

nerambursabila 

(%) 

Observatii 

MIN MAX 

1 Investiții în înființarea, 

extinderea şi/ sau 

modernizarea fermelor 

zootehnice*  

 

PNDR SubMăsura 4.1 

- Investiții în 

exploatații agricole 

 >500.000 SO 

1.500.000 eur 

30% SO- “standard 

output” 

(productia 

standard totala 

SO 2010) 

masoara 

dimensiunea 

economica a 

unei exploatatii 

<500.000 SO 

1.500.000 eur 

50% 

2 Investiții în înființarea, 

extinderea şi/ sau 

modernizarea fermelor 

vegetale, inclusiv 

capacități de stocare, 

condiționare, sortare, 

ambalare a producției 

vegetale*  

PNDR SubMăsura 4.1 

- Investiții în 

exploatații agricole 

 >500.000 SO 

1.000.000 eur 

30% SO- “standard 

output” 

(productia 

standard totala 

SO 2010) 

masoara 

dimensiunea 

economica a 

unei exploatatii 

<500.000 SO 

1.000.000 eur 

50% 
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3 Investiții în procesarea 

produselor agricole la 

nivel de fermă, precum și 

investiții în vederea 

comercializării). 

Investitiile de procesare 

la nivelul fermei vor fi 

realizate doar împreună 

cu investitiile în 

modernizarea/dezvoltarea 

fermei * 

 

PNDR SubMăsura 4.1 

- Investiții în 

exploatații agricole 

 >500.000 SO 

2.000.000 eur 

30% SO- “standard 

output” 

(productia 

standard totala 

SO 2010) 

masoara 

dimensiunea 

economica a 

unei exploatatii 

<500.000 SO 

2.000.000 eur 

50% 

4 Investiții pentru creșterea 

competitivității 

exploatațiilor pomicole 

prin dotarea cu utilaje și 

echipamente, înfiinţarea, 

modernizarea 

și/ sau extinderea 

unităţilor de procesare, 

înființarea de plantații 

pomicole, reconversia 

plantațiilor existente și 

creșterea suprafețelor 

ocupate de pepinierele 

pomicole. 

PNDR Submăsura 4.1a - 

Investiții în exploatații 

pomicole 

 Ferme mici  

450.000 eur 

 

50%  

Ferme medii 

900.000 eur 

 

Ferme mari 

1.050.000 eur 

Forme 

asociative 

1.050.000 eur 
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5 Investiții corporale și 

necorporale pentru 

procesarea și marketingul 

produselor agricole 

cuprinse în Anexa I la 

Tratatul de Instituire a 

Comunității Europene, cu 

excepția produselor 

pescărești. 

PNDR Submăsura 4.2 - Sprijin 

pentru investiții în 

prelucrarea/ comercializarea 

și/ sau dezvoltarea 

de produse agricole 

 1.000.000 

eur/proiect 

50%  IMM, fara lant 

alimentar 

integrat 

1.500.000 

eur/proiect 

40% Alte 

intreprinderi 

fara lant 

alimentar 

integrat 

2.500.000 

eur/proiect 

50% (IMM si 

forme 

asociative) 

40% (alte 

intreprinderi) 

Cu lant 

alimentar 

integrat 

6  Investitii in noi tehnologii 

şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse 

neagricole sau de o 

calitate superioară; 

PNDR sM 4.2 - Procesare 

produse agricole >> 

Schemele GBER și de 

minimis 

 

 1.000.000 

eur/proiect 

50%  IMM, fara lant 

alimentar 

integrat 

1.500.000 

eur/proiect 

40% Alte 

intreprinderi 

fara lant 

alimentar 

integrat 

2.500.000 

eur/proiect 

50% (IMM si 

forme 

asociative) 

40% (alte 

intreprinderi) 

Cu lant 

alimentar 

integrat 

http://portal.afir.info/content.aspx?lang=RO&item=2209
http://portal.afir.info/content.aspx?lang=RO&item=2209
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200.000 eur 

(minimis) 

 Pentru 

finantarea 

costurilor 

generale ale 

proiectului dupa 

semnarea 

contractului de 

finanțare 

aferent schemei 

GBER 

7 Investiții corporale și 

necorporale în cadrul 

întreprinderilor de 

prelucrare și 

comercializare a fructelor 

și marketingul produselor 

din fructe. 

PNDR Submăsura 4.2a - 

Investiții în procesarea/ 

marketingul produselor din 

sectorul pomicol 

 Intreprinderi 

micro si mici 

900.000 eur 

50%  

Intreprinderi 

mijlocii 

1.100.000 eur 

50% 

Intreprinderi 

mari 

1.500.000 

50% 

8 Investiții de sprijinire 

a stabilirii pentru prima 

dată a tinerilor 

fermieri ca șefi/ 

conducători unici ai unei 

exploatații agricole 

PNDR Submăsura 6.1 - Sprijin 

pentru instalarea tinerilor 

fermieri 

 50.000 eur 100% 75% la primirea 

deciziei de 

finantare 

25% in maxim 

trei ani de la 

primirea 
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deciziei de 

finantare 

9 Investiții  prin înființarea 

și dezvoltarea de 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în 

sectorul non-agricol din 

zonele rurale 

PNDR Submăsura 6.2 - Sprijin 

pentru înființarea de 

activități neagricole în zone 

rurale 

 70.000 

Euro/ proiect în 

cazul 

activităților de 

productie, 

servicii 

medicale, 

sanitar-

veterinare și 

de agroturism 

50.000 

Euro/ proiect în 

cazul altor 

activități; 

100% 70% din 

cuantumul 

sprijinului la 

primirea 

deciziei de 

finanțare; 

30% din 

cuantumul 

sprijinului se va 

acorda cu 

condiția 

implementării 

corecte a 

Planului de 

Afaceri fără a 

depăsi 5 ani de 

la data semnării 

Deciziei de 

Finanțare. 

10 Investiții pentru creșterea 

competitivității 

exploataților agricole prin 

dotarea cu utilaje și 

echipamente performante 

PNDR Submăsura 6.3 - Sprijin 

pentru dezvoltarea fermelor 

mici 

 15.000 

eur/exploatatie 

100% Beneficiari : 

ferme mici 

8000-11999 SO 

75% din 

cuantumul 
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în raport cu structura 

agricolă actuală, precum 

și investițiile pentru 

modernizarea fermei (în 

special cele de dimensiuni 

medii și asocieri de ferme 

mici și medii) și 

îmbunătățirea calității 

activelor fixe. 

sprijinului la 

primirea 

deciziei de 

finanțare; 

25% din 

cuantumul 

sprijinului în 

maximum 3 ani 

de la primirea 

deciziei de 

finanțare; 

11 Investiții de sprijin pentru 

microîntreprinderi şi 

întreprinderi mici din 

mediul rural, care își 

creează sau dezvoltă 

activități non-agricole în 

zonele rurale 

PNDR Submăsura 6.4 - 

Investiții în crearea și 

dezvoltarea de activități 

neagricole 

 200.000 

eur/beneficiar/3 

ani fiscali 

90%  

12 Construirea, 

modernizarea, extinderea 

spațiului de producție/ 

prestare servicii 

 

POR 2014-2020 

Axa prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Prioritatea de investiții 2.1 – 

Promovarea spiritului 

25.000 200.000 100% Beneficiari: 

microintreprind. 



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

69 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

antreprenorial, în special 

prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și 

prin încurajarea creării de 

noi întreprinderi, inclusiv 

prin incubatoare de afaceri 

Nota: *) detalieri suplimentare privind submasura 4.1 sunt prezentate in Situatia nr.



 

 

Situatia nr.6 

Specificații UM Exploatații agricole Cooperativa 

/ grup 

producători 

Obs. 

 

Dimensiunea economica a 

fermei: valoare producție 

standard SO: 

 

 

EUR 

Ferma 

mica 

 

Ferma medie 

 

Ferma mare   

8000 – 

11.999 

12.000 – 

250.000 

250.000 – 

500.000 

>500.00

0 

  

        

1.1 Proiecte ce prevăd achiziții 

simple 

EUR 100.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000  

1.2 Proiecte ce prevăd 

construcții pentru sectorul 

vegetal 

EUR 200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.00

0 

2.000.000  

1.3 Proiecte cu CM sere sau 

zootehnie 

EUR 300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.00

0 

2.000.000  

1.4 Proiecte ce creează lanțuri 

alimentare integrate la nivelul 

exploatației agricole 

EUR 400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00

0 

2.000.000  

2 Co-finanțare nerambursabila 

standard 

- alocări suplimentare la 

cofinanțare standard  in funcție 

de: 

% 50 50 50 30 50  

2.1 investiții realizate de tineri 

<40 ani (acționar, acționar 

majoritar, administrator) 

% +20 +20 +20 - -  
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2.2 Proiecte ce integrează doua 

masuri 

% +20 +20 +20 +20 +20  

2.3 Proiecte ce vizează 

operațiuni PEI 

% +20 +20 +20 +20 +20  

2.4 Acțiuni de agro-mediu si 

agricultura ecologica 

% +20 +20 +20 - +20  

2.5 Investiții in localitati cuprinse 

in zone defavorizate 

% +20 +20 +20 +20 +20  

3. Co-finanțare maxima alocata 

in funcție de criteriile 

îndeplinite 

% 90 90 70 50 90  

4. Simulare încadrare pentru 

extindere exploatației 

beneficiarului 

%       

5. Simulare încadrare pentru 

înființarea unei exploatații noi 
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Alocații privind procentul de cofinanțare nerambursabilă pe structura de 

exploatații, prin submăsura exploatații agricole 4.1 

 

Cateva exemple de calcul pentru valoarea producției standard: 

 

 Valoarea producției standard pentru o cultură de 7,5 hectare de sfeclă de zahăr 

este de 9.339,3 euro și s-a calculat înmulțind numărul de hectare al exploatației (7,5) 

cu SO 2010 euro/hectar din tabelul Coeficienți de Producție Standard 2010 (1.245,24 

euro/hectar pentru sfecla de zahăr). 

 

 Valoarea producției standard pentru o cultură de 1,5 hectare de legume 

proaspete în sere sau solarii este de 55.813,85 euro și s-a calculat înmulțind numărul 

de hectare al exploatației (1,5) cu SO 2010 euro/hectar din tabelul Coeficienți de 

Producție Standard 2010 (37.209,23 euro/hectar pentru legume proaspete în sere sau 

solarii) 

 

 Valoarea producției standard pentru o fermă de 25 vaci pentru lapte este de 

25.835,75 euro și s-a calculat înmulțind numărul de capete de animale din specia 

crescută de fermă (25) cu SO 2010 euro/cap din tabelul Coeficienți de Producție 

Standard 2010 (1.033,43 euro/cap în cazul vacilor pentru lapte). 
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Situatia 7 

Surse de finantare prin accesare fonduri nerambursabile prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime  pentru proiecte cuprinse in strategia localitatii 2014-2020 

Nr 

crt 

Masura Obiectiv specific Limitele 

minime si 

maxime a 

valorii totale 

eligibile a 

proiectului 

precum și a 

valorii 

maxime a 

investiției 

(acolo unde 

este cazul) 

Nivelul de 

cofinantare 

nerambursabil

a (%) 

Beneficiari Teritoriu 

1 Măsura I.6: 

Diversifica

rea 

veniturilor 

și noi 

forme de 

venit 

Obiectiv specific 1.4 - 

Creșterea competitivității și 

a viabilității întreprinderilor 

din domeniul pescuitului, 

inclusiv a flotei costiere la 

scară mică și îmbunătățirea 

siguranței sau a condițiilor 

de lucru 

Max 

150.000eur 

50% pescari  

2 Măsura 

:II.2 

Investiții 

productive 

Obiectiv specific 2.2 

Sporirea competitivităţii şi a 

viabilităţii întreprinderilor 

din 

Max 

2.000.000 eur 

50% pt 

microintrep., 

intreprinderi 

mici si 

Intreprinderi din 

domeniul 

acvaculturii 
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în 

acvacultur

ă 

sectorul acvaculturii, 

inclusiv îmbunătăţirea 

siguranţei sau a condiţiilor 

de lucru, în 

special ale IMM-urilor. 

mijlocii+ONG-

uri 

30% pt 

intreprinderi 

mari 

3 Măsura: 

IV.4 

Prelucrare

a 

produselor 

pescărești 

și de 

acvacultur

ă 

Obiectiv specific 5.2: 

Încurajarea investiţiilor în 

sectoarele de marketing şi 

procesare 

Max 

1.000.000 eur 

50% IMM-urile din 

domeniul 

procesării 

produselor 

pescărești și de 

acvacultură 

 

4 Masura 

III.1 

Sprijinul 

pregatitor 

pentru 

infiintarea 

parteneria

telor 

public-

private si 

elaborarea 

strategiilor 

de 

Obiectiv specific 4: 

Promovarea cresterii 

economice, a incluziunii 

sociale si a crearii de locuri 

de munca si furnizarea de 

sprijin pentru cresterea 

sanselor de angajare si a 

mobilitatii fortei de munca 

in cadrul comunitatilor 

costiere si interioare, 

dependente de pescuit si 

acvacultura, inclusiv 

diversificarea. 

20.000 eur pt 

parteneriate 

public private 

cu sau fara 

pers juridical 

care au primit 

finantare prin 

POP 2007-

2013 

100% Parteneriatele 

public-private 

infiintate in baza 

OG 26/2000 

(GAL in 

domeniul 

pescuitului) si 

parteneriatele 

public-private 

fara 

personalitate 

juridica 

 

25.000 eur pt 

parteneriate 

public private 

cu sau fara 
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dezvoltare 

locala 

integrate a 

zonelor 

pescaresti 

pers juridical 

care nu au 

primit 

finantare prin 

POP 2007-

2013 
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Situatia 8 

Surse de finantare prin accesare fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional pentru proiecte 

cuprinse in strategia localitatii 2014-2020 

Sector public si privat 

Mediul rural 

Nr 

crt 

Axa 

prioritara 

Prioritatea 

de investitii 

Limitele minime si 

maxime a valorii 

totale eligibile a 

proiectului precum 

și a valorii maxime a 

investiției (acolo 

unde este cazul) 

Nivelul de 

cofinantare 

nerambursa

bila (%) 

Beneficiari Teritoriu 

1  Axa 

prioritara 1  

- Promov. 

transferului 

tehnologic  

1.1 - 

promovarea 

investițiilor 

în C&I, 

dezvoltarea 

de legături și 

sinergii între 

întreprinderi, 

centrele de 

cercetare și 

dezvoltare și 

învățământul 

superior, în 

special 

promovarea 

investițiilor 

Valoare minimă 

eligibilă : 100 000 

euro 

Valoare maximă 

eligibilă : 3 mil euro 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

Institute Naționale de 

Cercetare și Dezvoltare, 

institute de învăţământ 

superior, institute ale 

academiei, alte instituţii 

publice, societăţi comerciale 

care desfăşoară activităţi de 

cercetare-dezvoltare şa.), 

organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii 

profesionale, camere de 

comerţ şi industrie şa 

Rural, cu 

excepţia 

regiunii de 

dezvoltare 

Bucuresti 

Ilfov 
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în 

dezvoltarea 

de produse și 

de servicii, 

transferul de 

tehnologii, 

inovarea 

socială, 

ecoinovarea 

și aplicațiile 

de servicii 

publice, 

stimularea 

cererii, 

crearea de 

rețele și de 

grupuri și 

inovarea 

deschisă prin 

specializarea 

inteligentă, 

precum și 

sprijinirea 

activităților 

de cercetare 

tehnologică 

și aplicată, 

liniilor-pilot, 
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acțiunilor de 

validare 

precoce a 

produselor, 

capacităților 

de producție 

avansate și 

de primă 

producție, în 

special în 

domeniul 

tehnologiilor 

generice 

esențiale și 

difuzării 

tehnologiilor 

de uz 

general. 

2 Axa 

prioritara 2   

-Îmbunăt. 

competitivi

tăţii 

întreprinde

rilor mici şi 

mijlocii 

2.1 - 

Promovarea 

spiritului 

antreprenoria

l, în special 

prin 

facilitarea 

exploatării 

economice a 

ideilor noi și 

A. Pentru 

construcția/ 

modernizarea 

și extinderea 

spațiului de 

producție/serv

icii 

microintreprin

derilor, 

inclusiv dotare 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

Incubatoare și Acceleratoare 

de afaceri 

(ex. Autoritatea publică a 

administrației publice locale; 

Instituția sau consorțiul de 

instituții de învațământ 

superior acreditate; 

Institutele, centrele și 

stațiunile de cercetare-

dezvoltare; Camerele de 

Rural 
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prin 

încurajarea 

creării de noi 

întreprinderi, 

inclusiv prin 

incubatoare 

de afaceri 

 

cu active 

corporale şi 

necorporale -  

Valoare minimă 

eligibilă  -25 000 

euro 

Valoarea  maximă  

eligibilă FEDR -  200 

000 euro  

B. Pentru 

crearea/ 

modernizare/ 

extinderea 

incubatoarelor

/ 

acceleratoarel

or de afaceri, 

inclusiv 

dezvoltarea 

serviciilor 

aferente 

Valoare minimă 

eligibilă : 200 000 

euro 

Valoare maximă 

eligibilă : 7 mil euro 

comerț; Persoana juridică de 

drept privat). 
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2.2 - 

Sprijinirea 

creării și 

extinderea 

capacităților 

avansate de 

producție și 

dezvoltarea 

serviciilor  

 

 

 

 

Grant: 

Valoare minimă 

eligibilă: 200 000 

euro 

Valoare maximă 

eligibilă: 1 mil euro 

Credit cu grant 

Valoare minimă 

eligibilă: 1 mil euro 

Valoare maximă 

eligibilă: 5 mil euro 

 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

 întreprinderi mijlocii non-

agricole pentru mediul rural 

cu istoric de minim 1 an 

Rural 

3 Axa 

prioritară 3  

– Sprijinirea 

tranziției 

către o 

economie 

cu emisii 

scăzute de 

carbon 

3.1 - 

sprijinirea 

eficienței 

energetice, a 

gestionării 

inteligente a 

energiei și a 

utilizării 

energiei din 

surse 

regenerabile 

în 

infrastructuri

le publice, 

inclusiv în 

Eficiența energetica 

a clădirilor publice: 

Valoare minimă 

eligibilă: 100 000 

euro 

Valoare maximă 

eligibilă: 25 mil euro 

 

Eficiența energetica 

a clădirilor 

rezidențiale 

Valoare minimă 

eligibilă: 100 000 

euro 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

Unităţi administrativ-

teritoriale, respectiv 

autoritățile şi instituţiile 

publice centrale, autoritățile 

și instituțiile publice locale, 

precum şi parteneriate ale 

acestora. 

 

Rural  



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

81 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

clădirile 

publice, și în 

sectorul 

locuințelor 

Valoare maximă 

eligibilă: 5 mil euro 

 

Investiții în 

iluminatul public 

Valoare minimă 

eligibil: 100 000 euro 

Valoare maximă 

eligibilă: 5 mil euro 

5 Axa 

prioritara 5   

- Îmbunăt. 

mediului 

urban și 

conserve., 

protecția și 

valorificare

a durabilă a 

patrimoniul

ui cultural 

 

5.1 

Conservarea, 

protejarea, 

promovarea 

și 

dezvoltarea 

patrimoniului 

natural și 

cultural 

Valoare minimă 

eligibilă  100 000  

euro 

Valoarea maximă a 

investiției privind 

conservarea și 

valorificarea durabilă 

a patrimoniului 

cultural este de 5 

milioane euro.  

În cazul obiectivelor 

de patrimoniu 

înscrise pe lista 

UNESCO, valoarea 

maximă a investiției 

este de 10 milioane 

euro. 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

Autorități ale administrației 

publice locale, autorităţi ale 

administraţiei centrale  

Unitățile de cult, 

 

ONG-uri și  

 

Parteneriate între aceste 

entități, respectiv: 

1. Autoritate a administraţiei 

publice locale, în calitate de 

lider în parteneriat cu altă 

autoritate publică locală, cu 

o autoritate publică centrală, 

unitate de cult sau ONG  

2. Autoritate a administraţiei 

publice centrale, în calitate 

de lider în parteneriat cu o 

Rural 

Teritorii 

conectate 

la creșterea 

economică, 

a căror 

restaurare 

va contribui 

în mod 

direct la 

creșterea 

competitivit

ății 

arealului în 

care sunt 

localizate.  
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autoritate publică locală sau 

unitate de cult 

     

6 Axa 

prioritara 6   

- Îmbunăt. 

infrastruct 

rutiere de 

importanță 

regională 

6.1 

stimularea 

mobilității 

regionale 

prin 

conectarea 

nodurilor 

secundare și 

terțiare la 

infrastructur

a TEN-T, 

inclusiv a 

nodurilor 

multimodale; 

 

Valoare minimă 

eligibilă: 1 mil euro  

 

Valoare maximă 

eligibilă: 50 mil euro* 

 

*cu exceptia 

proiectelor realizate 

în parteneriat pe 

teritoriul mai multor 

județe unde valoare 

maximă eligilă este 

de 69, 5 mil. euro 

 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

-UAT judeţ 

-Parteneriate între UAT-uri 

(UAT judeţ şi UAT 

judeţ/oraş/municipiu/com.) 

Rural 

7 Axa 

prioritara 

7: Diversif. 

economiilor 

locale prin 

dezvoltarea 

durabilă a 

turismului 

7.1 

Sprijinirea 

unei creșteri 

favorabile 

ocupării 

forței de 

muncă, prin 

dezvoltarea 

potențialului 

Valoare minimă 

eligibilă: 100 000 

euro 

Valoare maximă a 

investiției: 5 mil euro 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

- unităţi administrativ-

teritoriale (autorităţi ale 

administraţiei publice locale) 

- parteneriate între unităţi 

administrativ-teritoriale 

(autorităţi ale administraţiei 

publice locale) 

 

Rural, cu 

excepţia 

regiunii de 

dezvoltare 

Bucuresti 

Ilfov 

(stațiunile 

turistice 

definite 
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endogen ca 

parte a unei 

strategii 

teritoriale 

pentru 

anumite zone 

care să 

includă 

reconversia 

regiunilor 

industriale 

aflate în 

declin, 

precum și 

sporirea 

accesibilității 

și 

dezvoltarea 

resurselor 

naturale și 

culturale 

specifice 

conform 

legii HG 852 

din 2008, 

pentru 

aprobarea 

normelor şi 

criteriilor 

de atestare 

a staţiunilor 

turistice, 

precum și 

pe teritoriul 

Deltei 

Dunării) 

8 Axa 

prioritara 8 

- Dezvolt. 

Infrastruct. 

sanitare şi 

sociale 

8.1 

Investiţiile în 

infrastructuri

le sanitare şi 

sociale care 

contribuie la 

Valoare minimă 

eligibilă : 100 000 

euro 

Valoare maximă 

eligibilă : 17 mil euro 

 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

- Unităţi administrativ  

Teritoriale (APL) 

- parteneriate între acestea şi 

Ministerul Sănătății 

Rural, cu 

excepţia 

regiunii de 

dezvoltare 

Bucuresti 

Ilfov 
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dezvoltarea 

la nivel 

naţional, 

regional şi 

local, 

reducând 

inegalităţile 

în ceea ce 

priveşte 

starea de 

sănătate şi 

promovând 

incluziunea 

socială prin 

îmbunătăţire

a accesului la 

serviciile  

sociale, 

culturale și 

de recreare, 

precum și 

trecerea de 

la serviciile 

instituționale 

la serviciile 

prestate de 

colectivitățil

e locale 

Valorile minime – 

maxime pe tipuri de 

investiții vor fi 

detaliate în ghidul 

specific. 

 

Cu exceptia 

componentei privind 

spitalele regionale 

care sunt proiecte 

majore 

 

de 

dezvoltare 

 - Furnizori de servicii sociale 

de drept public sau privat, 

acreditaţi conform legii 

 

- parteneriate între acesta și 

autoritățile și instituțiile 

publice locale 
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9 Axa 

prioritara 9 

- Sprijinirea 

regenerării 

economice 

și sociale a 

comunit. 

defavoriz.  

din mediul 

urban 

     

10 Axa 

prioritara 

10 

-Îmbunăt. 

Infrastruct. 

education. 

10.1 

Investițiile în 

educație și 

formare, 

inclusiv în 

formare 

profesională 

pentru 

dobândirea 

de 

competențe 

și învățare pe 

tot parcursul 

vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructuri

lor de 

Valoare minimă 

eligibilă : 100 000 

euro 

Valoare maximă 

eligibilă: 17 mil euro 

 

 

Valorile minime – 

maxime pe tipuri de 

investiții vor fi 

detaliate în ghidul 

specific. 

Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

- unităţi administrativ-

teritoriale (autorităţi și 

instituții ale administraţiei 

publice locale) 

 

- instituţii de învăţământ 

superior de stat 

 

Rural 
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educație și 

formare 

11 Axa 

prioritară 

11  

-Extinderea 

geografică 

a 

sistemului 

de 

înregistrare 

a propriet. 

în cadastru 

şi cartea 

funciară 

11.1 

Consolidarea 

capacității 

instituționale 

și o 

administrație

i publică 

eficientă 

 NA Conform 

tabel 2 in 

functie de 

tipul de 

beneficiar 

si regiunea 

de 

dezvoltare 

ANCPI Rural, cu 

excepţíia 

regiunii de 

dezvoltare 

Bucuresti 

Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

87 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

 

TABEL 2:  Intensitatea ajutorului de stat regional aplicabilă în cadrul POR 2014-2020 

Intensitatea ajutorului de 

stat regional 

Tipul de 

Intreprindere/ 

Regiunea de 

dezvoltare 

NE SE SM SV  V NV C 
BI 

Bucuresti Ilfov 

2014-2020 (%) 

2014

-

2017 

2018

-

2020 

2014

-

2020 

% maxim din valoarea eligibilă 

a proiectului 

Intreprindere 

mare 

Beneficiarii de 

drept public sunt 

considerate 

întreprinderi mari, 

în anumite 

condiții (buget și 

nr. locuitori)1 

50 50 50 50 35 50 50 15 10 35 

% maxim din valoarea eligibilă 

a proiectuli 

Intreprindere 

mijlocie 
60 60 60 60 45 60 60 25 20 45 

% maxim din valoarea eligibilă 

a proiectului 

Intreprindere mică 

și micro 
70 70 70 70 55 70 70 35 30 55 
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Situatia 9.    Surse de finantare Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

Axa prioritara Obiectiv specific Beneficiari Valoare 

maxima 

eligibila 

Cofinantare 

UE (%) 

Observatii 

3: “Locuri de 

munca pentru 

toti” 

3.7: Creșterea 

ocupării prin 

susținerea 

întreprinderilor cu 

profil nonagricol din 

zona urbană 

 

furnizori de FPC autorizaţi, 

publici şi privaţi; 

organizaţii sindicale şi 

patronate; 

membri ai Comitetelor 

Sectoriale şi Comitete 

Sectoriale cu personalitate 

juridică; 

autorităţi ale administraţiei 

publice locale (unităţi 

administrativ-teritoriale); 

asociaţii profesionale; 

camere de comerţ şi industrie; 

ONG-uri;  

universități; 

Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Mediului de 

Afaceri şi instituţii/ agenţii/ 

organizaţii subordonate/ 

coordonate de acesta; 

parteneriate între categoriile 

mai sus menționate. 

Max 

5.000.000 

eur 

85% Nu se 

finanteaza 

regiunea 

Bucuresti-

Ilfov 
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4: “Incluziunea 

sociala si 

combaterea 

saraciei” 

4.1: Reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

din comunitățile 

marginalizate în 

care există 

populație 

aparținând 

minorității rome, 

prin implementarea 

de măsuri integrate 

Autoritățile publice locale cu 

responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu 

expertiză relevanta pentru 

acțiunile selectate 

ONG-uri în parteneriat cu 

actori cu expertiză relevanta 

pentru acțiunile selectate. 

6.000.000 

euro 

85% Pentru 

regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 

3.719.320 

euro 

80% Pentru 

regiunea 

dezvoltată 

(București 

Ilfov) 

4: “Incluziunea 

sociala si 

combaterea 

saraciei” 

4.2: Reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

din comunitățile 

Autoritățile publice locale cu 

responsabilități în domeniu, în 

parteneriat cu actori cu 

expertiză relevantă pentru 

acțiunile selectate 

Max 

6.000.000 

euro 

85% Pentru 

regiunile mai 

puțin 

dezvoltate 
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marginalizate (non 

roma), prin 

implementarea de 

măsuri integrate 

ONG-uri în parteneriat cu 

actori cu expertiză relevanta 

pentru acțiunile selectate. 

Este obligatorie participarea 

în proiect a cel puțin a unei 

autorități publice locale 

80% Pentru 

regiunea 

dezvoltată 

(București 

Ilfov) 

4: “Incluziunea 

sociala si 

combaterea 

saraciei” 

4.16: Consolidarea 

capacității 

întreprinderilor de 

economie socială de 

a 

funcționa într-o 

manieră auto-

sustenabilă 

1. societăți cooperative de 

gradul I 

2. cooperative de credit 

3. asociaţii sau fundaţii 

4. case de ajutor reciproc ale 

salariaţilor 

5. case de ajutor reciproc ale 

pensionarilor,  

6. federaţii sau uniuni ale 

persoanelor juridice de la 1-5; 

7. orice alte categorie de 

persoană juridică care 

respectă, conform actelor 

legale de înfiinţare şi 

organizare, cumulativ, 

definiţia şi principiile 

economiei sociale prevăzute în 

Legea economiei sociale, 

40.000-

100.000 

euro 

100% Nu se 

finanteaza 

regiunea 

Bucuresti-

Ilfov 

5: “Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

5.1:  Reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

1. Autoritățile publice locale 

în parteneriat cu actori 

sociali relevanți 

Max 

50.000 

euro 

90% Doar 

regiunea 
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responsabilitatea 

comunității” 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

din comunitățile 

marginalizate 

(roma și non-roma) 

din orașe cu peste 

20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului de 

DLRC 

2. Grupuri de Acțiune Locală 

(GAL) (cele deja înființate la 

momentul lansării apelului 

vizat de prezentul ghid) 

Bucuresti-

Ilfov 

5: “Dezvoltare 

locală plasată 

sub 

responsabilitatea 

comunității” 

5.1:  Reducerea 

numărului de 

persoane aflate în 

risc de sărăcie și 

excluziune socială 

din comunitățile 

marginalizate 

(roma și non-roma) 

din orașe cu peste 

20.000 locuitori, cu 

1. Autoritățile publice locale 

în parteneriat cu actori 

sociali relevanți 

2. Grupuri de Acțiune Locală 

(GAL) (cele deja înființate la 

momentul lansării apelului 

vizat de prezentul ghid) 

Max 

50.000 

euro 

95% REGIUNI MAI 

PUȚIN 

DEZVOLTATE 
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accent pe cele cu 

populație 

aparținând 

minorității roma, 

prin implementarea 

de măsuri/ 

operațiuni 

integrate în 

contextul 

mecanismului de 

DLRC 

6: „Educație și 

competențe” 

6.6 „Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic 

din învățământul 

pre-universitar în 

vederea 

promovării unor 

servicii educaționale 

de calitate orientate 

pe nevoile elevilor și 

Naționale și Cercetării 

Științifice (MENCS) și agenții, 

structuri/alte organisme 

aflate în 

subordinea/coordonarea 

MENCS şi alte organisme 

publice cu atribuții în 

domeniul educației şi 

formării profesionale 

Max 

1.500.000 

euro pt 

proiecte 

mari 

(minim 

300 

persoane 

grup 

tinta) 

80% Doar 

regiunea 

Bucuresti-

Ilfov 
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ale unei școli 

incluzive” neguvernamentale 

1-3) acreditate, publice sau 

private, din rețeaua școlară 

națională; 

orientare, consiliere, mediere 

școlară și servicii alternative, 

publici și privați; 

11 

învățământul preuniversitar 

(ex. organizații sindicale); 

atribuții în domeniul educației 

de nivel preuniversitar; 

ația Națională a 

Penitenciarelor și instituții 

subordonate; 

mai sus menționate. 

Max 

450.000 

euro pt 

proiecte 

mici 

(minim 90 

persoane 

grup 

tinta) 

85% REGIUNI MAI 

PUȚIN 

DEZVOLTATE 
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6: „Educație și 

competențe” 

6.2 ”Creșterea 

participării la 

învățământul ante-

preșcolar și 

preșcolar, în special 

a grupurilor cu risc 

de 

părăsire timpurie a 

școlii, cu accent pe 

copiii aparținând 

minorității roma și a 

celor din mediul 

rural”. 

 6.3 ”Reducerea 

părăsirii timpurii a 

1.MENCS și agenții, 

structuri/alte organisme 

aflate în 

subordinea/coordonarea 

MENCS şi alte organisme 

publice cu atribuții în 

domeniul educației şi formării 

profesionale, inclusiv 

asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar 

2.Instituții de învățământ 

(ISCED 0) acreditate, publice 

sau private, din rețeaua 

școlară națională 

(fara OS 6.3 si 6.4) 

340.000-

1.450.000 

euro pt 

proiecte 

simple 

80% Doar 

regiunea 

Bucuresti-

Ilfov 
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școlii prin măsuri 

integrate de 

prevenire și de 

asigurare a 

oportunităților 

egale pentru elevii 

aparținând 

grupurilor 

vulnerabile, cu 

accent pe elevii 

aparținând 

minorității roma și 

elevii din mediul 

rural/ comunitățile 

dezavantajate socio-

economic”. 

6.4 ”Creșterea 

numărului de tineri 

care au abandonat 

școala și de adulți 

care nu si-au 

finalizat educația 

obligatorie care se 

reîntorc în sistemul 

de educației și 

formare, inclusiv 

prin programe de tip 

a doua șansă și 

3. Instituții de învățământ 

(ISCED 1-3) acreditate, publice 

sau private, din rețeaua 

școlară națională 

(fara OS 6.2) 

4. Furnizorul de servicii de 

orientare, consiliere, mediere 

școlară și servicii alternative, 

publici și privați  

5.Parteneri sociali din 

învățământul preuniversitar 

(ex. organizații sindicale)  

6.Instituții de cult și asociații 

religioase (fara OS 6.6) 

7.Instituții/agenții 

guvernamentale cu atribuții în 

domeniul incluziunii sociale 

(fara OS 6.6) 

8.Autorități publice locale cu 

atribuții în domeniul educației 

de nivel preuniversitar  

9.Administrația Națională a 

Penitenciarelor și instituții 

subordonate (fara O.S 6.2) 

10.Organizații 

neguvernamentale  

11.Parteneriatele între 

instituțiile de mai sus  

425.000-

2.100.000 

euro pt 

proiecte 

combinate 

85% REGIUNI MAI 

PUȚIN 

DEZVOLTATE 
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programe de 

formare 

profesională”. 

6.6 „Îmbunătățirea 

competențelor 

personalului didactic 

din învățământul 

pre universitar în 

vederea 

promovării unor 

servicii educaționale 

de calitate orientate 

pe nevoile elevilor și 

a unei școli 

inclusive”. 
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 Programul Operational Capital Uman asigurat prin fonduri structural monitorizat de 

Ministerul Fondurilor Europene este structurat pe 7 axe prioritare grupate pe domenii 

de activitate si de interventie in scopul asigurarii si imbunatatirii conditiilor de viata, 

sociale si educationale ale capitalului uman, in special cu prioritate pentru zonele cu 

probleme identificate in plan social si in politica demografica a teritoriilor locale si 

regionale. 

 La nivelul celor 7 axe prioritare sunt definite 59 de obiective specifice care acopera 

intreg teritoriul Romaniei, cu exceptia Deltei Dunarii. Prezentarea acestora in Strategia 

de dezvoltare a Localitatii are ca scop sa puna in fata factorilor de decizie ai localitatii, 

oportunitatile de finantare din fonduri nerambursabile. Totodata se impune 

identificarea din cele 59 de obiective specifice ale programului POCU pentru care din 

acestea se pot elabora si proiecte pentru accesare fonduri care sa fie folosite in sprijinul 

imbunatatirii vietii socio-economica a comunitatii. 

 La momentul elaborarii acestei strategii din totalul obiectivelor specifice de 59, 

numai un numar de 9 obiective sunt operationale, care sunt prezentate detaliat in 

situatia nr. 9. Acest neajuns poate deveni si un avantaj pentru acele comunitati care 

nu sunt inca pregatite cu proiecte demarcate sau elaborate pentru acceesare fonduri. 

 Prezenta strategie trebuie analizata si validate de catre Consiliul Local si va trebui 

ca permanent sa fie valorificata si actualizata in scopul asigurarii fondului de proiecte 

necesare comunitatii, care sa fie pregatite in scopul participarii cu proiecte la sesiuni 

de depunere organizate de autoritatile de Management ale programelor de finantare 

europeana. 

 Permanent, Consiliul trebuie sa se informeze despre calendarul si graficul de 

derulare a solicitarilor de cereri de finantare insotite de proiecte pentru a fi 

prezentat la Autoritatile de primire proiecte, pentru depunere, in scopul evaluarii si 

alocarii de fonduri.
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                          VII.  PORTOFOLIUL DE PROIECTE AL COMUNEI PLESOI 
 

1. INTRETINEREA SI/MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE SI A DRUMURILOR DE 
INTERES LOCAL 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-
euro fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 
tehnic 

Cheltuieli efectuate - 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Intretinerea si/sau modernizarea drumurilor 
comunale vor avea efecte benefice asupra 
dezvoltarii economice prin conectarea diferitelor 
zone la drumurile locale, imbunatatirea 
legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu 
satele componente 
Comuna va deveni o zona de interes atat pentru 
investitori cat si pentru turistii care o tranziteaza 

Rezultate obtinute Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale 
Accesul populatiei la locuri de munca, servicii 
medicale, educatie, cultura, recreere 
Consolidarea terenurilor afectate de alunecari 
Fluidizarea transportului de marfuri cu impact 
direct asupra dezvoltarii economice teritoriale 
echilibrate 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Participantii la traficul rutier 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie de 
sursele de finantare 

Justificarea necesitatii 
implementarii proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta intretinerii si modernizarii drumurilor 
comunale este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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2. REALIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Acoperirea necesarului si satisfacerea 
cerintelor de apa ale populatiei 
Executarea de foraje, aductiuni, tratare, 
pompare apa 
Utilizarea eficienta a resurselor de apa 
Asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile 
Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 
potabile in toata comuna 
Protectia mediului inconjurator 
Adaptarea la conditiile europene 

Rezultate obtinute Sistem de alimentare cu apa conform 
standardelor europene 
Diminuarea riscurilor provocate de seceta prin 
crearea si utilizarea sistemului de irigatii 
Scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei 
Scaderea factorului de poluare 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie de 
sursele de finantare 

Justificarea necesitatii 
implementarii proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta extinderii si modernizarii sistemului 
de alimentare cu apa este rezultatul consultarii 
opiniei publice in procesul de elaborare SDL 
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3. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii: DA 
Reparatii: NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Efecte benefice asupra dezvoltarii 
economice prin: 
Revigorarea domeniilor ca proiectarea si 
constructiile 
Zona va deveni mai atractiva pentru 
investitori 

Rezultate obtinute Accesul populatiei la infrastructura edilitara 
Scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei 
Imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei 
Scaderea factorilor de poluare 
Reducerea unor riscuri naturale: inundatiile 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta realizarii retelei de canalizare si 
a statiei de epurare este rezultatul 
consultarii opiniei publice in procesul de 
elaborare SDL 
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4. REALIZAREA RETELEI DE GAZ 

Managerul de proiect/Solicitantul Consiliul Judetean Dolj/Primaria si Consiliul 
Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Realizarea retelei de gaz pentru toti 
locuitorii comunei 
Crearea conditiilor adecvate locuitorilor si 
consumatorilor economici care vor beneficia 
de pe urma acestei infrastructuri edilitare 

Rezultate obtinute Imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei 
Reducerea poluarii 
Reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei 
Atragerea de investitori 
Crearea de locuri de munca 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta realizarii retelei de gaz este 
rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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5. CONSTRUIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR PLUVIALE PRIN SANTURI SI 
RIGOLE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Realizarea de santuri si rigole pentru 
scurgerea apelor pluviale 

Rezultate obtinute Reducerea riscului inundatiilor asupra 
suprafetelor agricole si localitatilor 
Reducerea poluarii 
Reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi  
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta construirii sistemului de 
canalizare este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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6. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE 
DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Conservarea si protejarea resurselor 
naturale 
Eliminarea deseurilor menajere in spatii 
organizate 

Rezultate obtinute Imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei 
Reducerea poluarii 
Reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei 
Promovarea calitatii si eficientei 
activitatilor de salubrizare 
Dezvoltarea durabila a serviciilor 
Protectia mediului inconjurator 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta organizarii sistemului de 
colectare selectiva a deseurilor este 
rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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7. REALIZAREA UNEI PLATFORME PENTRU COLECTAREA GUNOIULUI 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Realizarea unei platforme pentru colectarea 
gunoiului 
Impadurirea terenurilor limitrofe 
Conservarea si protejarea resurselor 
naturale 

Rezultate obtinute Imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei 
Reducerea poluarii 
Reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei 
Promovarea calitatii si eficientei 
activitatilor de salubrizare 
Dezvoltarea durabila a serviciilor 
Protectia mediului inconjurator 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta realizarii unei platforme pentru 
colectarea gunoiului este rezultatul 
consultarii opiniei publice in procesul de 
elaborare SDL 
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8. ACHIZITIONAREA UNEI MASINI PENTRU COLECTAREA GUNOIULUI MENAJER 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Achizitionarea unei masini pentru colectarea 
gunoiului menajer 

Rezultate obtinute Imbunatatirea conditiilor de viata a 
populatiei 
Reducerea poluarii 
Reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei 
Promovarea calitatii si eficientei 
activitatilor de salubrizare 
Dezvoltarea durabila a serviciilor 
Protectia mediului inconjurator 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta achizitionarii unei masini pentru 
colectarea gunoiului menajer este rezultatul 
consultarii opiniei publice in procesul de 
elaborare SDL 
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9. REABILITAREA SI/ MODERNIZAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi a Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale  

Obiective Imbunatatirea retelei de iluminat public si 
cresterea randamentului energetic la 
sistemele de iluminat 
Adaptarea retelei de iluminat la standardele 
europene 
Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 
drumurile publice 

Rezultate obtinute Marirea gradului de confort din punct de 
vedere al iluminatului public 
Economii in ceea ce priveste consumul de 
energie 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta reabilitarii retelei de iluminat 
public este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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10. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Achizitionarea unei autospeciale si alte 
echipamente de interventie pentru stingerea 
incendiilor la nivelul comunei si a satelor 
componente 

Rezultate obtinute Imbunatatirea capacitatii de raspuns in 
situatii de urgenta la nivelul comunei prin 
reducerea timpului de interventie pentru 
acordarea primului ajutor calificat si pentru 
interventii in situatii de urgenta 
Personal mai bine instruit, cu competenta in 
utilizarea echipamentelor moderne, in 
scopul eficientizarii serviciilor publice 
oferite cetatenilor 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta dotarii pentru interventii ISU 
este rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 

 
 
 



COMUNA PLESOI 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU PERIOADA 2014-2020 

108 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA LUNCA JIULUI-CAMPIA DESNATUIULUI 

SEDIUL SOCIAL: COMUNA BUCOVAT, SAT BUCOVAT, NR. 889, JUD. DOLJ 
office@galluncajiului.ro 

 

11. INFORMATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Achizitionarea de echipamente de birou si 
birotica: calculatoare, copiatoare, etc 

Rezultate obtinute Conditii de lucru la standarde europene 
pentru salariatii institutiilor publice 
Servicii de calitate oferite cetatenilor 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta informatizarii serviciilor publice 
locale este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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12. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE SI A UNEI PISTE PENTRU BICICLETE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Imbunatatirea accesului populatiei si 
agentilor economici la infrastructura de 
baza conform normelor europene 

Rezultate obtinute Reabilitarea si consolidarea retelei de alei 
pietonale 
Realizarea unei piste de biciclete 
Consolidarea terenurilor afectate de 
alunecari 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Agentii economici din zona 
Institutiile publice din comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta realizarii de alei pietonale si a 
unei piste de biciclete sunt rezultatul 
consultarii opiniei publice in procesul de 
elaborare SDL 
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13. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII 
COMUNEI 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Crearea unui spatiu prietenos, familiar, care 
sa stimuleze imaginatia si creativitatea 
copillor pentru desfasurarea activitatilor 
extrascolare 

Rezultate obtinute Stimularea implicarii parintilor in educatia 
copiilor 
Desfasurarea numeroaselor activitati 
artistice, festive, educative si sportive 
pentru copii si impreuna cu copiii 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Agentii economici din zona 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta amenajarii si dotarii unui crentru 
de joaca si recreere pentru copii este 
rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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14. CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI COMPLEX SOCIAL (CARE SA CUPRINDA UN 
CAMIN-AZIL PENTRU BATRANI) 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Construirea unui complex care sa cuprinda 
un camin-azil pentru batrani, avand drept 
scop oferirea de solutii pentru persoanele in 
varsta 

Rezultate obtinute Construirea unui complex social pentru 
batrani 
Dotarea acestuia cu mobilier pentru: 
dormitoare, bucatarie, sala de primire, 
cabinet medical 
Acordarea de asistenta sociala persoanelor 
in varsta 
Crearea de noi locuri de munca 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Agentii economici din zona 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta construirii unui complex social 
este rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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15. CONSTRUCTIA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE PERMANENTA 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Amenajarea unui centru de permanenta 
Achizitionarea de echipamente si materiale 
necesare unei bune functionari a centrului 
de permanenta 

Rezultate obtinute Desfasurarea activitatii de asigurare a 
serviciilor medicale la standardele impuse 
de legislatia in domeniu 
Acordarea primului ajutor locuitorilor 
comunei 
Indrumarea si coordonarea catre spitale a 
persoanelor aflate in stare critica 
Realizarea controalelor de rutina cu privire 
la starea de sanatate a populatiei 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta realizarii si dotarii centrului de 
permanenta este rezultatul consultarii 
opiniei publice in procesul de elaborare SDL 
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16. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate  

Obiective Realizarea unui spatiu destinat recrearii si 
relaxarii cetatenilor comunei si atragerea 
unui numar mai mare de turisti 

Rezultate obtinute Cresterea numarului de turisti  
Cresterea veniturilor populatiei 
Imbunatatirea conditiilor de viata ale 
populatiei 
Reducerea factorilor de risc pentru 
sanatatea populatiei 
Atragerea de noi investitori in zona 
Atragerea de noi venituri pentru 
administratia locala 
Crearea de locuri de munca 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Agentii economici din zona 
Turistii cate tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta construirii unui complex turistic 
si de agrement este rezultatul consultarii 
opiniei publice in procesul de elaborare SDL 
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17. REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINELOR CULTURALE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:NU 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: NU 
In continuare: NU 
In executie: DA 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Reabilitarea, modernizarea si dotarea 
caminelor culturale 

Rezultate obtinute Reabilitarea, modernizarea si dotarea 
caminelor culturale 
Regenerarea mediului cultural si a valorilor 
acestuia 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi  
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta reabilitarii si dotarii caminelor 
culturale este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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18. REABILITAREA UNOR CLADIRI DIN DOMENIUL PUBLIC SI /SAU TRANSFORMAREA 
ACESTORA IN CENTRE MULTIFUNCTIONALE, CU SPATII ATAT PENTRU ACTIVITATI 
SOCIALE, CAT SI PENTRU ALTE ACTIVITATI NECESARE DEZVOLTARII COMUNEI SI 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Reabilitarea unor cladiri din domeniul public 
şi transformarea acestora in centre 
multifunctionale, care sa aiba spatii atat 
pentru activitatile sociale cat si pentru alte 
activitati necesare dezvoltarii comunei 

Rezultate obtinute Reabilitarea unor cladiri din domeniul public 
şi transformarea acestora in centre 
multifunctionale, care sa aiba spatii atat 
pentru activitatile sociale cat si pentru alte 
activitati necesare dezvoltarii comunei 
Atragerea de noi investitori in zona 
Atragerea de noi venituri pentru 
administratia locala 
Crearea de locuri de munca 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta organizarii unor centre 
multifunctionale este rezultatul consultarii 
opiniei publice in procesul de elaborare SDL 
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19. AMENAJAREA SI DOTAREA UNOR BAZE SPORTIVE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: DA 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Amenajarea si dotarea unei baze sportive 

Rezultate obtinute Desfasurarea activitatilor sportive de catre 
elevi in conditii optime de confort si 
siguranta 
Imbunatatirea conditiilor de viata ale 
tinerilor 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta amenajarii si dotarii unei baze 
sportive este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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20. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI DISPENSAR UMAN 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Amenajarea unui dispensar uman 
Achizitionarea de echipamente si materiale 
necesare unei bune functionari a 
dispensarului 
Acordarea de facilitati medicilor (locuinta, 
teren agricol, mijloc de transport, etc) 

Rezultate obtinute Desfasurarea activitatii de asigurare a 
serviciilor medicale la standardele impuse 
de legislatia in domeniu 
Acordarea primului ajutor locuitorilor 
comunei 
Indrumarea si coordonarea catre spitale a 
persoanelor aflate in stare critica 
Realizarea controalelor de rutina cu privire 
la starea de sanatate a populatiei 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta realizarii si dotarii dispensarului 
uman este rezultatul consultarii opiniei 
publice in procesul de elaborare SDL 
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21. REABILITARI SCOLI SI GRADINITE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Lucrari de reabilitare a cladirilor scolilor si 
gradinitelor: reparatie acoperis, izolatie 
termica, construire grup sanitar, etc 

Rezultate obtinute Asigurarea calitatii procesului de invatamant 
Accesul gratuit la educatie pentru toti copiii 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta reabilitarii scolilor si gradinitelor 
este rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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22. INFIINTAREA UNEI REGII LOCALE DE TRANSPORT IN COMUN 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:NU 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Infiintarea unei regii locale de transport in 
comun va avea efecte benefice asupra 
dezvoltarii economice prin conectarea 
diferitelor zone la drumurile locale, 
imbunatatirea legaturilor rutiere cu 
comunele invecinate si cu satele 
componente 

Rezultate obtinute Fluidizarea transportului de persoane cu 
impact direct asupra dezvoltarii economice 
teritoriale echilibrate 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Potentialii investitori 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta infiintarii unei regii locale de 
transport in comun este rezultatul 
consultarii opiniei publice in procesul de 
elaborare SDL 
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23. REABILITAREA BISERICILOR SI CONSTRUIREA DE BISERICI NOI 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Reabilitarea bisericilor si construirea de 
biserici noi 

Rezultate obtinute Reabilitarea bisericilor si construirea de 
biserici noi 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
Turistii care tranziteaza comuna 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta reabilitarii bisericilor si 
construirea de bisercii noi sunt rezultatul 
consultarii opiniei publice in procesul de 
elaborare SDL 
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24. CONSTRUCTIE CAPELE PENTRU SATELE DIN COMUNA 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:DA 
Reparatii:DA 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si 
proiectul tehnic 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Constructia de capele pentru cele 5 sate din 
comuna 

Rezultate obtinute Constructia de capele pentru cele 5 sate din 
comuna 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta construirea de capele in cele 5 
sate ale comunei sunt rezultatul consultarii 
opiniei publice in procesul de elaborare SDL 
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25. REDUCEREA SI PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR SI PROMOVAREA ACCESULUI 
EGAL LA INVATAMANTUL DE CALITATE 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:- 
Reparatii:- 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in cererea de finantare 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Reducerea si prevenirea abandonului scolar 
Promovarea accesului egal la invatamantul 
prescolar, primar si secundar de calitate 

Rezultate obtinute Asigurarea calitatii procesului de invatamant 
Accesul gratuit la educatie pentru toti copiii 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi  
Potentialii investitori 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta unui astfel de proiect este 
rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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26. REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SARACIE SI 
EXCLUZIUNE SOCIALA DIN COMUNITATILE MARGINALIZATE DIN ZONA RURALA PRIN 

IMPLEMENTAREA DE MASURI/OPERATIUNI INTEGRATE IN CONTEXTUL MECANISMULUI 
DE DLRC 

Managerul de proiect/Solicitantul Primaria si Consiliul Local al comunei Plesoi 

Localizare proiect Localitatea Plesoi Judetul Dolj 

Categoria proiectului Investitii:- 
Reparatii:- 

Tipul proiectului Proiect nou: DA 
In continuare: NU 
In executie: NU 

Valoarea proiectului (estimativ-euro 
fara TVA) 

Se va regasi in cererea de finantare 

Cheltuieli efectuate -------------- 

Surse posibile de finantare Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene/structurale 
Credite bancare 
Parteneriate 

Obiective Promovarea de proiecte prin POCU-Fonduri 
structurale program 2016-2020 pentru 
grupuri si persoane aflate in risc de saracie 
si excluziune sociala 

Rezultate obtinute Reducerea numarului de persoane aflate in 
risc de saracie si marginalizate. 
Dezvoltarea unor noi activitati sociale, de 
asistenta si formare pentru persoane 
neintegrate in activitati economice. 

Potentialii beneficiari Locuitorii comunei Plesoi 
ONG locale 
Primaria 

Durata proiectului  Proiectul se va realiza in etape, in functie 
de sursele de finantare 

Justificarea necesitatii implementarii 
proiectului 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in SDL. 
Importanta unui astfel de proiect este 
rezultatul consultarii opiniei publice in 
procesul de elaborare SDL 
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