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INTRODUCERE 

 

 

 

La mai bine de 13 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, fondurile europene 

sunt încă un concept abstract pentru mulți dintre cetățeni, iar rata de absorbție a acestora de către 

țara noastră rămâne în continuare sub media europeană. 

 79.917.000.000 euro vor fi la dispoziția României în Cadrul financiar multianual 2021-2027. 

Acești bani vor putea fi accesați doar prin proiecte care să fie finanțate de UE. Din CFM, României 

i-au fost alocate 46,3 miliarde de euro pentru următorii 7 ani. Din Next Generation EU, care va 

ajuta Uniunea Europeană să se refacă economic în urma pandemiei COVID-19 și va susține 

investiții în tranzițiile către economia digitală și verde, România va primi 16,8 miliarde de euro 

granturi, iar 16,7 miliarde de euro în împrumuturi. Acești bani vor avea un efect real în viața 

cetățenilor: infrastructură de calitate, școli și spitale moderne, proiecte care să creeze locuri de 

muncă durabile, un mediu mai curat și o administrație digitalizată, demnă de secolul 21. 

 România are o șansă extraordinară de a avansa, în sfârșit, în modernizarea țării, iar în acest 

proces, rolul administrațiilor locale și județene va fi crucial. 

 Întrucât la nivelul Uniunii Europene abordarea strategică și programarea prezintă o 

importanţă deosebită pentru politicile conturate de către aceasta, și pentru a putea beneficia de 

fondurile alocate ţărilor membre, România, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice 

centrale și locale trebuie să își stabilească pe termen mediu și lung direcţiile de dezvoltare și să 

propună proiecte în concordanţă cu acestea pentru comunităţile reprezentate, ţinând seama de 

obiectivele stabilite la nivel comunitar. 

 Pentru a obţine fonduri europene în vederea implementării unei măsuri la nivel local, este 

necesar ca această măsură să fie inclusă în strategia de dezvoltare a comunei și să fie în concordanţă 

cu prevederile și priorităţile trasate de documentele strategice la nivel european și naţional. 

 Strategia de dezvoltare a comunei se constituie astfel într-un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare, cu identificarea direcţiilor de dezvoltare specifice și a viitoarelor 

proiecte ale administraţiei publice locale. 

 Strategia de dezvoltare locală reprezintă totodată un instrument de lucru pus la dispoziţia 

tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al comunei, fixând traiectoria evoluţiei 

printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza într-o listă finală de acţiuni pentru o 

perioadă multianuală. 
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Pornind de la aceste considerente, prezentul document încearcă să prezinte o imagine cât 

mai obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi comunității un 

avantaj competitiv real în următorii 7 ani. 

 

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Siliștea este structurată pe 5 capitole: 

 

▪ Capitolul I – Contextul strategic general, care cuprinde prezentarea succintă a principalelor 

strategii la nivel european, național și regional, precum și programele și sursele de finanțare 

pentru perioada 2021-2027; 

 

▪ Capitolul II – Analiza diagnostic a comunei, în cadrul căreia sunt expuse aspecte privind 

așezarea geografică, istoricul, cadrul natural, structura demografică, infrastructura de 

transport și tehnico-edilitară, factorii și problemele de mediu, capitalul uman, infrastructura 

socială, educație și sănătate, infrastructura de agrement, capacitatea administrativă și mediul 

asociativ; 

 

▪ Capitolul III – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și 

influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi; 

 

▪ Capitolul IV – Strategia de dezvoltare locală, care stabilește: misiunea, viziunea de 

dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de intervenție, prioritățile, 

măsurile de întreprins, planul local de acțiune, precum și portofoliul de proiecte prioritare în 

perioada 2021-2027; 

 

▪ Capitolul V – Implementarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și 

raportarea cu privire la gradul de implementare a strategiei de dezvoltare locală. 
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    CONTEXTUL STRATEGIC GENERAL 
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Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii Europene, România 

are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan național.  

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare 

socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 

economice și ecologice și elementele capitalului natural. 

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a face față 

provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de  procesul de globalizare, de accentuare a 

inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea durabilă este soluția. 

Ne propunem în cele ce urmează să prezentăm contextul strategic general actual, prin 

evidențierea principalelor direcții strategice de dezvoltare, atât la nivel european, cât și la nivel 

național și regional. 

 

1. Direcții strategice la nivel european 

 

1.1.Politica de coeziune 2021-2027 

Pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 prevede investiții multianuale, majoritatea 

resurselor fiind concentrate pe țările și regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a promova coeziunea 

socială, economică și teritorială în întreaga UE. În contextul crizei actuale, acest lucru nu numai că 

va atenua efectele sociale și economice pe termen lung ale pandemiei de COVID-19, ci va contribui 

și la funcționarea pieței unice. 

 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021-2027 

 

Proiectele finanțate din fonduri cuprind de la infrastructura de transport, spitale și asistență 

medicală, energie curată, gestionarea apei, dezvoltare urbană durabilă, cercetare, inovare și 

digitalizare, până la regimuri privind ocuparea forței de muncă, incluziune socială, educație și 

formare. 

 

Prioritățile investiționale pentru perioada 2021-2027: 

 

 

OP 1 – O Europă mai inteligentă 

 

 

❖ Cercetare și inovare 

Obiectiv specific:  

• Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate  

 

❖ Digitalizare  

Obiectiv specific:  

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

guvernelor  

OS1 - O Europă mai inteligentă

OS2 - O Europă mai verde

OS3 - O Europă conectată

OS4 - O Europă mai socială

OS5 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi
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❖ Competitivitate  

Obiectiv specific:  

• Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

 

❖ Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific:  

• Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat 

 

 

 

OP 2 - O Europă mai verde 

 

 

❖ Energie 

Obiective specifice: 

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

• Promovarea energiei din surse regenerabile  

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

 

❖ Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

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

dezastrelor  

• Promovarea gestionării sustenabile a apei  

 

❖ Economia circulară 

Obiectiv specific: 

• Promovarea tranziţiei către o economie circulară  

  

❖ Biodiversitate 

Obiectiv specific:  

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

mediul urban și reducerea poluării 
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❖ Aer 

Obiectiv specific:  

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

mediul urban și reducerea poluării  

 

❖ Situri contaminate 

Obiectiv specific: 

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

mediul urban și reducerea poluării  

  

❖ Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: 

• Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

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

mobilității transfrontaliere  

  

 

 

OP 3 - O Europă mai conectată 

 

 

❖ Conectivitate  

Obiective specifice: 

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

inteligentă, sigură și intermodală  

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

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

T și a mobilității transfrontaliere  

  

❖ Broadband  

Obiectiv specific: 

• Îmbunătățirea conectivității digitale  

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

15 

 

 

 

OP 4 - O Europă mai socială 

 

 

❖ Ocupare  

Obiective specifice: 

• Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile dezavantajate pe 

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

sociale  

• Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind 

asigurarea  medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă  

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

dintre viața profesională și cea privată 

• Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, 

a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos 

și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății  

 

❖ Educație 

Obiective specifice: 

• Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

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

competențelor digitale  

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

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

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

generală și profesională și până la învățământul terțiar  

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

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele 

digitale  

  

❖ Incluziune socială 

Obiective specifice: 
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• Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  

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

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

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

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

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

inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

• Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază 

persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

 

❖ Sănătate 

Obiective specifice: 

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

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

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

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată  

 

 

 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

 

❖ Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: 

• Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane  

 

❖ Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: 

• Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, 

a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  
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1.2. Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD 

 

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, adaptată la specificul regiunii dunărene, 

constituită după modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în 

anul 2009). 

Consiliul European a aprobat Strategia UE pentru Regiunea Dunării la data de 24 iunie 2011. 

La Strategia UE pentru Regiunea Dunării participă paisprezece state: Austria, România, 

Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania - ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, 

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi 

Ucraina. 

 

 
 

Figura nr. 2 – Regiunea SUERD 

 

Obiective şi priorităţi 

Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni), fiecărui obiectiv (pilon) 

corespunzându-i domenii specifice de acţiune, grupate în 11 Arii Prioritare (AP). Fiecare Arie 

Prioritară este coordonată de câte 2 state/landuri din regiune. 

A. Interconectarea regiunii Dunării 

1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii   

a. căi navigabile interioare (Austria şi România) 

b. legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia şi Serbia) 

2. Încurajarea energiilor durabile (Ungaria şi Cehia) 

3. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni (România şi Bulgaria) 
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B. Protejarea mediului în regiunea Dunării 

4. Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor (Ungaria şi Slovacia) 

5. Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria şi România) 

6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi 

Croaţia) 

C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării 

7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale 

informaţiei (Serbia şi Slovacia) 

8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia şi 

landul Baden-Württemberg) 

9. Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria şi Republica Moldova) 

D. Consolidarea regiunii Dunării 

10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (Austria şi Slovenia) 

11. Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate 

de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave (landul Bavaria şi Bulgaria) 

 

Guvernanţă 

Creată iniţial sub imperativul „celor trei nu” - fără noi fonduri, fără noi instituţii şi fără noi 

reglementări - Strategia UE pentru Regiunea Dunării a fost pusă în faţa provocării de a se adapta 

pentru a-şi asigura modul de implementare a proiectelor prin valorificarea fondurilor europene 

existente. 

Astfel, guvernanţa SUERD la nivel național este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 

462/2018 privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei 

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.  

Coordonarea națională a SUERD este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe. 

Beneficiile majore pe care Strategia le aduce României sunt: 

• dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşterea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor dunărene; 

• obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi prin 

cooperări  între sectorul public şi cel privat; 

• atragerea de investiţii în domenii strategice, precum infrastructurile de transport, mediu şi 

energie; 

• angrenarea factorilor de decizie din România într-un nou format de cooperare transnaţională, 

care va genera transfer de expertiză şi competenţe la nivelul administraţiei locale; 
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• contribuţia la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii ce revin 

României. 

 

 

2. Direcții strategice la nivel național 

 

2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.  

Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: 

răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat 

de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030.  

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

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

respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe 

inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod 

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

Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la parteneriatele 

naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării voluntare a 

României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, Strategia 

contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate. 

 

OBIECTIVUL 1: FĂRĂ SĂRĂCIE  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  

➢ Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în 

sărăcie relativă  
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➢ Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme 

 

 

OBIECTIVUL 2: FOAMETE ZERO  

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat 

în anul 2014  

➢ Finalizarea cadastrului agricol  

➢ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

➢ Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite  

➢ Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone   

➢ Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole   

➢ Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona montană 

➢ Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice 

în ceea ce priveşte originea geografică 

 

 

OBIECTIVUL 3: SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice 

vârstă 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și 

consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

➢ Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 

pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  
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➢ Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de 

col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate  

➢ Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE  

➢ Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, 

pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 

companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați   

➢ Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 

care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor  

➢ Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile  

➢ Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale  

➢ Reducerea mortalității cauzate de boli cronice  

➢ Reducerea consumului de substanțe nocive 

 

 

OBIECTIVUL 4: EDUCAȚIE DE CALITATE  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

➢ Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de 

materii opționale  

➢ Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri 

de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și 

non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă  

➢ Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației 

și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 
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percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli   

➢ Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional    

➢ Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de 

pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri  

➢ Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale 

UE  

➢ Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 

programe  

➢ Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 

decente și antreprenoriatul  

➢ Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

➢ Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

 

 

OBIECTIVUL 5: EGALITATE DE GEN  

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în 

societate 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

➢ Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare  

➢ Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 
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OBIECTIVUL 6: APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru 

toți 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în 

perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare 

➢ Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui 

proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă  

➢ Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%   

➢ Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate  

➢ Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția 

apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură  

➢ Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

 

OBIECTIVUL 7: ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE  

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod 

sigur, durabil și modern 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și 

gaze naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali 

la surse sigure de energie la prețuri acceptabile  

➢ Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale  

➢ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a 

mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ 

cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS  în condiții de piață 

previzibile și stabile  

➢ Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi  
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➢ Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice 

în vederea atragerii investițiilor  

➢ Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și 

în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 

 

 

OBIECTIVUL 8: MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ  

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, 

a ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toți 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a 

susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al 

populației  

➢ Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin 

acces la servicii financiare  

➢ Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă  

➢ Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca 

destinație turistică  

➢ Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul 

la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 

 

 

OBIECTIVUL 9: INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ  

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și încurajarea inovației 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 
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puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți  

➢ Îmbunătățirea siguranței rutiere  

➢ Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor 

și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările 

luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora  

➢ Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în 

zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere  

➢ Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și 

dezvoltare  

➢ Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare  

➢ Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

 

 

OBIECTIVUL 10: INEGALITĂȚI REDUSE  

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, 

în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate  

➢ Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile  

➢ Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

 

OBIECTIVUL 11: ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE  

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente și durabile 

Ținte stabilite pentru 2030  
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➢ Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii  

➢ Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de 

teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la 

nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ  

➢ Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și 

durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o 

atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilități și în etate  

➢ Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare 

a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului 

de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială  

➢ Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic  

➢ Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului   

➢ Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului  

➢ Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural  

➢ Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, 

utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta 

pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului 

 

 

OBIECTIVUL 12: CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE  

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea 

rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale 

economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs  

➢ Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  
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➢ Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030   

➢ Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 

50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 

70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, 

sticlă 75%, hârtie și carton 85%)  

➢ Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și a materialelor textile până în 2025  

➢ Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024  

➢ Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene 

 

 

OBIECTIVUL 13: ACȚIUNE ÎN DOMENIUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE  

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale  

➢ Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive 

de mare intensitate  

➢ Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

➢ Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea 

măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale 

şi de mediu, în conformitate cu politicile UE 

 

 

OBIECTIVUL 14: VIAȚĂ ACVATICĂ  

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

Ținte stabilite pentru 2030  
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➢ Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

➢ Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile  

➢ Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement  

➢ Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii 

 

 

OBIECTIVUL 15: VIAȚA TERESTRĂ  

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a 

bazinelor hidrografice și zonelor umede  

➢ Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial  

➢ Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul 

de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă  

➢ Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și 

european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului 

natural  

➢ Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 

sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei 

lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi 

terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea 

plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a 

elementelor de infrastructură în scopul limitării  impactului schimbărilor climatice  
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➢ Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural 

și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea 

degradării solului  

➢ Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații 

 

 

OBIECTIVUL 16: PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE  

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 

durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții 

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

➢ Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice  

➢ Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe   

➢ Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor 

➢ Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

➢ Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile  

➢ Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  

➢ Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru 

prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor  pe 

internet (on-line). 
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OBIECTIVUL 17: PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVELOR  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului 

global pentru dezvoltare durabilă 

Ținte stabilite pentru 2030  

➢ Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, 

având ca obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 

2030   

➢ Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate   

➢ Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică  

➢ Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 

 

 

2.2. Planul Național de Redresare și Reziliență 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul strategic al României care 

stabilește domeniile și prioritățile de investiții, precum și reformele elaborate pentru fiecare 

domeniu de investiții, în concordanță cu Recomandările Specifice de Țară (RST), precum și cu 

Regulamentele Comisiei Europene, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de Redresare și 

Reziliență (FRR), care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, 

consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică și asigurarea unei creșteri 

economice pe termen lung.  

Obiectivul general al PNRR este de a stabili prioritățile naționale de investiții și direcțiile 

principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele Specifice ale Comisiei 

Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a consolida capacitatea de 

reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică.  

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care privesc:  

 Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naționale, 

administrației publice și societății civile în ansamblul său, au drept scop consolidarea statului de 
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drept, sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea financiară, politicile sociale și piața muncii, 

consolidarea capacității de implementare a proiectelor și absorbția fondurilor externe 

nerambursabile, precum și digitalizarea și transparentizarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică;  

 Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții propus spre finanțare în 

cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR), care au în vedere fie sustenabilitatea 

finanțării proiectelor de investiții pe termen lung, fie modernizarea serviciilor publice și 

îmbunătățirea calității vieții populației, fie elaborarea unor pachete de măsuri care să permită 

creșterea capacității de implementare a proiectelor de investiții;  

 Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice în domenii 

considerate strategice pentru România precum transporturi, schimbări climatice, energie și 

energie regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice locale, 

sănătate și educație pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele de locuit ale populației, 

dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea localităților urbane la rețelele de transport 

transeuropene sau pentru a crește capacitatea de reziliență a localităților urbane; 

 Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la obiectivele stabilite de 

Uniunea Europeană și cuprinse în European Green Deal, precum și dezvoltarea marilor servicii 

publice din domeniul educației și sănătății în mediul on-line, dar și creșterea capacității de 

reziliență a României în perioade de criză pandemică. De asemenea, sunt prevăzute investiții în 

infrastructură care conțin elemente de inteligență artificială, precum: sistemele informatice de 

gestiune pentru infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale infrastructurii specifice 

pentru schimbări climatice, rețele inteligente destinate transportului sau distribuției de 

combustibil de tranziție etc.;  

 Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare și inovare sunt 

destinate consolidării competitivității economice pe piața europeană a IMM-urilor, creșterea 

valorii adăugate, îmbunătățirii calității produselor și serviciilor obținute, retehnologizării, 

robotizării și automatizării proceselor industriale, digitalizării activității IMM-urilor, dar și 

dezvoltării activităților de cercetare, inovare și specializare inteligentă de către Institutele 

Naționale de Cercetare Dezvoltare și IMM-uri, care au drept scop final introducerea pe piață de 

produse și servicii competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor;  

 Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate creșterii capacității 

de reziliență a României prin două modalități: creșterea capacității de reziliență în perioade de 

criză pandemică, în special prin realizarea unor depozite regionale de echipamente medicale și 
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medicamente destinate sistemului de sănătate publică, precum și creșterii capacității de 

reziliență în perioade de crize alimentare prin realizarea de depozite destinate stocării de cereale, 

alimente și altor asemenea bunuri de consum destinate crizelor alimentare, precum și a unor 

puncte smart-acces pentru depozitele de alimente și medicamente pentru situații de urgență. 

 

Structura pe piloni a PNRR 

Componenta de investiții a PNRR a fost elaborată pe baza a trei piloni și o serie de obiective 

specifice prezentate în tabelul de mai jos, cu sumele calculate în prețuri curente: 

 

Tabelul nr. 1 - Componenta de investiții a PNRR 

 

Denumire pilon Obiectiv propus Buget estimat Procent 

Tranziție verde 

și schimbări 

climatice 

Investiții în infrastructură pentru a ameliora 

starea economiei naționale, a crește 

accesibilitatea populației și a localităților 

urbane la rețeaua de transport TEN-T Core & 

Comprehensive. Investiții în infrastructură 

care respectă cerințele privind tranziția verde 

și digitalizarea și cresc reziliența la 

schimbările climatice. Investiții în eficiența 

energetică pentru a reduce pierderile de 

energie dar și pentru a îmbunătăți standardele 

de locuit ale populației; 

21,424 mld. 

euro 

64,83% 

Servicii publice, 

dezvoltare 

urbană și 

valorificarea 

patrimoniului 

Îmbunătățirea calității serviciilor publice 

prestate mai ales la nivelul marilor servicii 

publice din domeniul sănătății și educației 

precum și a calității serviciilor publice 

prestate la nivel local având drept scop final 

accesibilitatea populației la marile servicii 

publice. Îmbunătățirea standardelor de locuit 

ale populației și creșterea calității vieții 

populației. Valorificarea patrimoniului 

cultural și natural al localităților urbane 

pentru a asigura îmbunătățirea serviciilor 

6,500 mld. euro 19,69% 
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prestate populației inclusiv cu scopul de a 

asigura ameliorarea stării economice la nivel 

local prin dezvoltarea de servicii inovative. 

Competitivitate 

economică, 

digitalizare și 

reziliență 

Creșterea competitivității mediului de afaceri 

prin acces la retehnologizare, automatizări 

industriale, digitalizare și prin îmbunătățirea 

calității produselor și serviciilor obținute de 

acestea. Creșterea aportului activităților de 

transfer tehnologic la obținerea de produse și 

servicii inovative competitive pe piață, 

digitalizarea activităților pentru marile 

servicii publice din domeniul sănătății și 

educației. Creșterea capacității de reziliență a 

României în domeniul securității cibernetice, 

sănătății și a crizelor alimentare. 

5,085 mld euro 15,40% 

Total general (prețuri curente) 33,009 mld 

euro 

100% 

 

 

 

 

Figura nr. 3 – Bugetul alocat României 
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Pilonul 1 își propune să asigure dezvoltarea infrastructurii, tranziția către economia verde și 

investiții specifice în infrastructura de mediu, energie, schimbări climatice. 

 

Tabelul nr. 2 - Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON I 

 

Denumire pilon Domeniu de 

investiții 

Obiectiv propus Buget 

estimat 

(mld euro) 

Procent 

Tranziție verde 

și schimbări 

climatice 

Transport 

durabil 

Asigurarea conectivității 

regiunilor, localităților 

urbane la rețeaua de 

transport TEN-T 

Core/Comprehensive, 

atragerea de investitori, 

realizarea rețelei de 

transport TEN-T Core și 

Comprehensive. 

9,274 43,33% 

Schimbări 

climatice 

Creșterea capacității de 

reziliență a României la 

schimbările climatice 

pentru combaterea riscului 

de secetă, riscului de 

eroziune a solului, riscului 

de înmlăștinire dar și de 

protecție împotriva 

fenomenelor meteo rare. 

Diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice în 

domeniul schimbărilor 

climatice în toate sectoarele 

economiei, cu accent pe 

decarbonizare. 

6,500 30,37% 

Mediu Asigurarea accesului 

populației la serviciile 

publice de alimentare cu 

2,300 10,74% 
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apă și canalizare, 

ecologizarea unor situri 

poluate, depozite/platforme 

industriale. Diminuarea 

efectelor schimbărilor 

climatice în domeniul 

mediului prin reducerea 

poluării și reconstrucția 

biodiversității. 

Energie și 

tranziție verde 

Exploatarea resurselor de 

energie regenerabilă ale 

României pentru 

producerea și obținerea de 

energie, realizarea de 

infrastructuri specifice 

destinate energiei electrice 

și transportului/distribuției 

de combustibil de tranziție. 

Diminuarea efectelor 

schimbărilor climatice în 

domeniul energiei prin 

sprijinirea și utilizarea 

tehnologiilor verzi. 

1,550 7,24% 

Eficiență 

energetică și 

termică 

Diminuarea pierderilor de 

energie termică și 

asigurarea unui confort 

termic destinat populației 

precum și realizarea rețelei 

de producere/transport și 

distribuție a energiei 

termice. Diminuarea 

efectelor schimbărilor 

climatice în domeniul 

eficienței energetice și 

1,800 8,41% 
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termice prin sprijinirea 

inovării și folosirea 

tehnologiilor verzi în 

sectorul de eficiență 

energetică și termică. 

Total general (prețuri curente) 21,424 100% 

 

 

Pilonul 2 își propune să asigure modernizarea serviciilor publice la nivel local, valorificarea 

patrimoniului, precum și creșterea accesului populației la marile servicii publice. 

 

Tabelul nr. 3 - Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON II 

 

Denumire pilon Domeniu de 

investiții 

Obiectiv propus Buget 

estimat 

(mld euro) 

Procent 

Servicii publice, 

dezvoltare 

urbană și 

valorificarea 

patrimoniului 

Mobilitate și 

regenerare 

urbană, 

valorificarea 

patrimoniului 

Îmbunătățirea calității vieții 

și a serviciilor prestate 

populației, îmbunătățirea 

condițiilor de locuit prin 

implementarea proiectelor 

de mobilitate urbană, 

regenerare urbană și de 

valorificare a patrimoniului 

cultural și local. De 

asemenea, este prevăzută 

valorificarea patrimoniului 

de interes național pentru a 

crește impactul generat de 

prestarea serviciilor asupra 

potențialului de creștere 

economică a României. 

3,600 55,38% 

Sănătate Creșterea accesibilității 

populației la serviciile 

publice de sănătate, 

1,850 28,46% 
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îmbunătățirea accesului la 

serviciile de sănătate 

specifice pacientului critic, 

asigurarea accesului 

populației, precum și 

creșterea calității serviciului 

public de sănătate pentru 

afecțiunile oncologice și 

cardiovasculare. 

Educație Corelarea competențelor 

profesionale dobândite de 

elevi în timpul procesului 

educațional cu cerințe 

existente pe piața muncii 

prin dezvoltarea de 

campusuri școlare destinate 

învățământului tehnic în 

sistem dual, înființarea 

Centrelor de educație 

inovativă și specializare 

inteligentă, precum și a 

Centrelor pentru 

dezvoltarea competențelor 

profesionale ale studenților. 

1,050 16,15% 

Total general (prețuri curente) 6,500 100% 

 

 

Pilonul 3 își propune să asigure dezvoltarea mediului de afaceri, activitățile de transfer 

tehnologic, digitalizarea marilor servicii publice, precum și creșterea capacității de reziliență a 

României. 
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Tabelul nr. 4 - Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON III 

 

Denumire pilon Domeniu de 

investiții 

Obiectiv propus Buget 

estimat 

(mld euro) 

Procent 

Competitivitate 

economică, 

digitalizare și 

reziliență 

Mediul de 

afaceri/ 

Ecosisteme 

antreprenoriale 

Îmbunătățirea 

competitivității economice 

a IMM-urilor prin acces la 

retehnologizare, 

automatizări industriale, 

digitalizare, activități de 

transfer tehnologic pentru 

îmbunătățirea calității 

produselor și serviciilor 

obținute, inclusiv pentru 

creșterea capacității de 

reziliență în perioade de 

crize pandemice. 

3,800 74,73% 

Cercetare și 

inovare 

Creșterea aportului 

activităților de transfer 

tehnologic rezultate din 

activitatea de cercetare-

dezvoltare la obținerea de 

produse și servicii 

inovative. 

0,275 5,41% 

Digitalizare Digitalizarea marilor 

servicii publice din 

domeniul de sănătate și 

educație, digitalizarea 

activității de stabilire, 

colectare și executare silită 

a creanțelor bugetare 

precum și digitalizarea 

activității din domeniul 

justiției pentru consolidarea 

0,700 13,77% 
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statului de drept. 

Consolidarea activității de 

securitate cibernetică. 

Reziliență în 

situații de criză 

Consolidarea capacității de 

reziliență cibernetică, 

medicală și alimentară prin 

realizarea de depozite 

regionale destinate 

echipamentelor medicale și 

medicamentelor, depozite 

de alimente și alte bunuri de 

consum, precum și alte 

facilități specifice. 

0,310 2,36% 

Total general (prețuri curente) 5,085 100% 

 

 

 

Figura nr. 4 – Structura bugetului PNRR pe piloni 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie să contribuie la 4 obiective majore 

stabilite de Comisia Europeană și anume:  

❖ Contribuția la coeziunea socială, economică și teritorială;  

❖ Consolidarea rezilienței economice și sociale;  

❖ Reducerea impactului economic și social al crizei;  

❖ Susținerea tranziției digitale și verzi. 
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3. Direcții strategice la nivel regional 

 

3.1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est 

Județul Constanța este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, motiv pentru care vom evidenția 

în continuare viziunea, obiectivele și principalele direcții de dezvoltare, urmând ca acestea să fie 

luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Siliștea. 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est va putea fi realizată pe deplin doar printr-o abordare 

integrată, care va permite adoptarea de politici sectoriale cât mai apropiate de nevoile teritoriului. În 

acest sens, proiectele integrate reprezintă principalul instrument de realizare a acestui model de 

programare.  

Nevoia de a urma metoda integrării teritoriale reiese cu precădere din consultările şi dezbaterile  

cu reprezentanţii parteneriatului economic, social şi administrativ de la nivel judeţean. La acest 

nivel există o conştientizare a importanţei instrumentelor operaţionale care permit realizarea unor 

iniţiative comune capabile să valorifice cât mai bine resursele şi potenţialul comunităţilor şi al 

teritoriilor.  

În acelaşi timp, proiectele integrate reprezintă modalitatea cea mai adecvată pentru promovarea 

conceptului dezvoltării “de jos în sus”, concept pe care Regiunea de Dezvoltare Sud-Est doreşte să 

îl promoveze cu prioritate.  

Proiectele integrate reprezintă un complex de acţiuni intersectoriale, coerente şi strâns legate 

între ele, care converg spre un obiectiv comun de dezvoltare a teritoriului şi care necesită o abordare 

unitară a etapelor de implementare. Această definiţie subliniază două aspecte:  

• Conceptul de programare integrată, trăsătura fundamentală a activităţilor cofinanţate prin 

Fondurile Structurale;  

• Regiunea ca punct principal de referinţă văzut nu doar ca destinatar al iniţiativelor şi acţiunilor 

de dezvoltare, ci şi din punct de vedere al valorificării potenţialului existent.  

Proiectele integrate sunt incluse în Strategia Regională prin linii de intervenţie (teritoriale, 

sectoriale şi de filieră) şi prin metode de programare (concertare, cooperare între actorii publici şi 

privaţi). Aceste proiecte vor fi realizate atât prin concentrare, cât şi la nivel regional sau 

subregional, acolo unde un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone, chiar şi 

neînvecinate: proiectul integrat extins uneşte astfel mai multe realităţi locale, sub forma unor filiere 

de producţie, circuite, itinerarii, reţele sectoriale sau tematice.  

Viziunea strategică a PDR Sud-Est  

Regiunea Sud-Est – o regiune atractivă, un spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil să 

asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de dezvoltare faţă de alte regiuni au fost reduse.  
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Obiectiv general 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a promova 

dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să devină o 

regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului de 

mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de 

muncă şi creşterea semnificativă a PIB-ului regional.  

Strategia este formulată prin integrarea problemelor teritoriale cu cele sectoriale, precum şi 

ţinând seama de sustenabilitatea tuturor acţiunilor propuse într-un context menit să asigure şanse 

egale şi incluziunea socială.  

Într-un context de globalizare şi trecere de la societatea agricolă şi industrială la societatea post-

industrială, obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Sud-Est urmăresc un echilibru delicat între 

preocupările de egalitate şi cele de competitivitate economică. Acest lucru va fi realizat printr-o 

serie de activităţi care se adresează în special infrastructurii şi serviciilor necesare pentru 

dezvoltarea durabilă economică şi socială.  

Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea şi mediul sunt de o importanţă vitală pentru 

dezvoltarea eco-durabilă a regiunii şi pentru bunăstarea populaţiei. Acesta este motivul pentru care 

investiţiile publice trebuie să continue să se concentreze asupra transportului şi infrastructurii de 

mediu.  

 

   

 

Figura nr. 5 – Regiunea de dezvoltare Sud-Est 
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Priorităţi de dezvoltare  

Obiectivele de dezvoltare au conturat următoarele priorităţi regionale: 

 

 Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată  

Domeniu de intervenție 1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

cultural și natural  

Obiectivul specific 1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane în scopul 

conservării, protejării şi dezvoltării patrimoniului istoric şi cultural în vederea dezvoltării regiunii 

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Restaurarea, protejarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice incluse în:  

• patrimoniul cultural național din mediul urban;  

• patrimoniul cultural local din mediul urban;  

▪ Construcția/ extinderea spațiilor din structurile muzeale ce adăpostesc colecții de patrimoniu sau 

pot conduce la creșterea atractivității regiunii;  

▪ Lucrări de restaurare/ reconstituire arheologice pentru obiective de interes regional, inclusiv 

lucrări de infrastructură de acces;  

▪ Investiții în infrastructura de comunicare, networking și promovare a obiectivelor de 

patrimoniu;  

▪ Investiții în expoziții muzeale de promovare a patrimoniului cultural și natural.  

Domeniu de intervenție 2: Modernizarea infrastructurii din mediul urban  

Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea condițiilor de locuit, a spațiilor publice, a calității mediului 

în zonele urbane și dezvoltarea unui transport public urban ecologic 

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Construcția, reabilitarea, modernizarea locuinţelor şi îmbunătăţirea confortului acestora;  

▪ Construcția, reabilitarea, modernizarea clădirilor publice sau comerciale din zona urbană;  

▪ Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea tramei stradale din urban, pentru 

îmbunătățirea calității aerului;  

▪ Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor din urban (trasee 

pietonale); 

▪ Construirea, reabilitarea, modernizarea parcărilor din urban;  

▪ Construcția, amenajarea pistelor pentru biciclete;  

▪ Crearea și dezvoltarea infrastructurii de agrement;  

▪ Crearea, menținerea, dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, în special în zonele de aglomerare 

urbană și reducerea poluării aerului;  
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▪ Reabilitarea instalațiilor de iluminat public, prin folosirea energiilor regenerabile (iluminat 

verde);  

▪ Crearea, dezvoltarea rețelelor de utilități publice – alimentare cu apă, canalizare, electricitate, 

gaze naturale, energie termică etc.;  

▪ Reabilitarea, modernizarea spațiilor publice din zonele centrale ale localităților urbane;  

▪ Dotări și lucrări specifice pentru asigurarea protecţiei civile şi creşterea nivelului de siguranţă al 

cetăţenilor;  

▪ Dezvoltarea, modernizarea, extinderea de noi sisteme de transport în comun la nivel urban și 

periurban (condiționalitatea existenței planurilor de mobilitate urbană), inclusiv dotarea cu 

mijloace de transport ecologic (tramvaie, troleibuze, autobuze).  

 

 Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional  

Domeniu de intervenție 1: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin 

investiții în infrastructura de transport rutier 

Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale, prin 

dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, 

capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Dezvoltarea infrastructurii rutiere (drumuri naționale, județene) pe rețeaua de bază și extinsă 

TEN-T;  

▪ Dezvoltarea șoselelor de centură/drumuri de ocolire pentru eliminarea blocajelor rutiere;  

▪ Construcția, reabilitarea și consolidarea rețelei de poduri și podețe pe rețeaua de drumuri 

județene;  

▪ Construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean; 

▪ Dezvoltarea altor noduri de transport multimodale;  

▪ Conectarea legăturilor rutiere la rețelele de transport pan-european; 

▪ Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru traversarea Dunării pe cale rutieră și feroviară;  

▪ Conectarea polilor urbani/ metropolitani pe cale rutieră la structurile multi-modale de transport;  

▪ Dezvoltarea/îmbunătățirea transportului cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea 

unei mobilități locale și regionale;  

▪ Îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a graniţelor în special a celor externe cu Republica Moldova 

şi cu Ucraina și Bulgaria;  

▪ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la Marea Neagră, granița de Sud-Est a Europei;  
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Domeniu de intervenție 2: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin 

investiții în infrastructura de transport naval  

Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale prin 

dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Dezvoltarea porturilor ca terminale (multimodale/intermodale) de acces la platformele logistice 

si/sau la parcurile industriale;  

▪ Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii maritime și pe căi navigabile pe Dunăre și pe 

canalele navigabile, având în vedere promovarea unui sistem de transport ecologic. 

Domeniu de intervenție 3: Stimularea mobilității, accesibilității și conectivității regionale prin 

investiții în infrastructura de transport aerian  

Obiectivul specific 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii regionale, prin 

dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv 

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Dezvoltarea aeroporturilor, pentru îmbunătățirea conectivității și sprijinirea mobilității 

regionale;  

▪ Conectarea polilor urbani/ metropolitani pe cale aeriană la structurile multi-modale de transport; 

 

 Prioritatea 3. Îmbunătățirea competitivității economice regionale, în contextul 

promovării specializării economice inteligente  

Domeniu de intervenție 1: Dezvoltarea centrelor de CDI, de sprijinire a afacerilor, transfer 

tehnologic, inovare socială, networking, clustere în vederea promovării specializării economice 

inteligente (investiții în infrastructura și activitățile de CDI)  

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea infrastructurii de CDI și a sinergiilor între întreprinderi și 

aceste centre, prin utilizarea de produse şi procese inovative 

 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) structurilor de sprijinire a afacerilor: 

incubatoare de afaceri, parcuri științifice, tehnologice, industriale și de afaceri, centre de 

competență și altele;  

▪ Dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor;  

▪ Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) rețelelor de tip cluster;  

▪ Dezvoltarea infrastructurii de CDI în cadrul universităților și institutelor de cercetare (ex: centru 

internațional de studii avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări);  
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▪ Dezvoltarea infrastructurii de CDI a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru 

CD;  

▪ Investiții pentru susţinerea inovării, transferului de tehnologii, inovare socială şi parteneriate 

pentru activităţi de CDI (de proces produs, marketing, servicii);  

▪ Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare şi întreprinderi. 

Domeniu de intervenție 2: Investiții în crearea și extinderea capacităților de producție și 

dezvoltarea serviciilor pentru firme  

Obiectivul specific 2: Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității 

regionale și crearea de noi locuri de muncă 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru a 

favoriza transferul tehnologic;  

▪ Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, în vederea creşterii productivităţii/competitivităţii 

acestora;  

▪ Sprijin acordat firmelor pentru informatizarea activității, inclusiv achiziția de noi tehnologii;  

▪ Sprijin acordat firmelor pentru implementarea sistemelor de calitate, a sistemelor moderne de 

management și pentru creșterea competenței manageriale și a productivității muncii;  

▪ Activități de promovare și sprijin pentru afaceri (târguri, expoziții, conferințe, întâlniri „business 

to business”, materiale promoționale, etc.);  

▪ Investiții pentru întreprinderi, în primul rând pentru IMM-uri, în instalații/echipamente în 

vederea îmbunătățirii performanței energetice și a scăderii consumurilor. 

 

 Prioritatea 4. Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional  

Domeniu de intervenție 1: Investiții în activități/evenimente culturale cu potențial turistic  

Obiectivul specific 1: Creșterea nivelului de promovare și a gradului de valorificare economică 

a potenţialului turistic local (turism de agreement, turism științific, educațional, turism pentru 

vânătoare și pescuit, turism balnear și de tratament, turism cultural, turism oenologic și 

gastronomic, etc.) 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Crearea şi promovarea brand-ului turistic regional;  

▪ Crearea, dezvoltarea și promovarea centrelor de informare și promovare turistică;  

▪ Promovarea pescuitului sportiv și a turismului bazat pe vânătoare și pescuit;  

▪ Dezvoltarea turismului montan și a traseelor turistice;  
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▪ Dezvoltarea parteneriatului dintre furnizorii de servicii turistice, agenții de turism, furnizorii de 

servicii de transport etc., în scopul integrării serviciilor; 

▪ Promovarea agroturismului, ecoturismului și a tradițiilor conservate, în mediul rural;  

▪ Promovarea potențialului arheologic din mediul rural;  

▪ Reabilitarea monumentelor, inclusiv crearea de noi puncte de atracție;  

▪ Organizarea de festivaluri, concerte, târguri cu produse tradiționale etc.;  

▪ Dezvoltarea turismului de croazieră;  

▪ Crearea traseelor turistice:”traseul vinului”, gastronomic etc., care să cuprindă județele regiunii.  

Domeniu de intervenție 2: Investiții în infrastructura turistică pentru îmbunătățirea facilităților 

turistice  

Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de turism specifice în vederea creșterii 

atractivității regiunii ca destinație turistică  

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Construirea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii publice în stațiunile turistice;  

▪ Construirea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii private în stațiunile turistice;  

▪ Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii turismului cultural și religios, științific;  

▪ Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii specifice activităților de agrement acvatic 

la nivel maritim și fluvial;  

▪ Înființarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii turismului pentru vânătoare și pescuit;  

▪ Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii montane;  

▪ Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii balneare și de tratament regional/local;  

▪ Crearea, extinderea, modernizarea de structuri agroturistice și pentru activități de turism rural;  

▪ Dezvoltarea rețelelor de captare și/sau transport a izvoarelor minerale cu potențial terapeutic 

(ape minerale, lacuri și nămoluri terapeutice etc.) din stațiunile turistice balneare, climatice și 

balneo-climatice;  

▪ Înființarea, dezvoltarea porturilor turistice (pentru ambarcațiuni de agrement);  

▪ Crearea de locuri de campare, locuri pentru picknic;  

▪ Amenajarea pârtiilor de ski, pentru săniuș și facilități pentru sporturile de iarnă;  

▪ Amenajarea spațiilor pentru sporturi acvatice (ștrandurilor artificiale și naturale etc.);  

▪ Amenajarea pistelor pentru biciclete, trasee de ciclism și a infrastructurii conexe.  

  

 Prioritatea 5. Conservarea şi protecția mediului înconjurător  

Domeniu de intervenție 1: Construcția şi modernizarea sistemelor de infrastructură de apă şi 

de apă uzată 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

47 

 

Obiectivul specific 1: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea / 

modernizarea infrastructurilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a populației și 

pentru colectarea și epurarea apelor uzate în vederea creşterii calităţii vieţii 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de apă și apă uzată;  

▪ Construcția/reabilitarea/modernizarea stațiilor de epurare;  

▪ Ecologizarea suprafeţelor de apă şi sol poluate și realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare 

sonoră a populației și a obiectivelor din zonele potențial afectate;  

▪ Aplicarea de soluții ecologice pentru colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv în Delta 

Dunării și la Marea Neagră;  

▪ Stoparea poluării, respectiv depoluarea râurilor și lacurilor, inclusiv acțiuni de repopulare a 

acestora.  

Domeniu de intervenție 2: Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deşeurilor, 

cât şi reabilitarea siturilor contaminate 

Obiectivul specific 2: Protejarea mediului prin consolidarea și extinderea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor, sprijinirea investițiilor care promovează prevenirea generării de 

deșeuri, reutilizarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare/ subproduse în vederea 

creșterii eficienței utilizării resurselor naturale și prin decontaminarea siturilor contaminate  

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Investiții în sistemele de gestionare a deșeurilor menajere, industriale, medicale etc.;  

▪ Valorificarea deşeurilor solide colectate, inclusiv prin compostare, precum şi a nămolurilor de la 

staţiile de epurare;  

▪ Dotarea cu echipamente și utilaje specifice pentru colectarea/ transportul/ sortarea deșeurilor;  

▪ Identificarea, curățarea, decontaminarea suprafețelor (solurilor) poluate;  

▪ Demolarea clădirilor și planarea terenurilor, pentru stoparea poluării și îmbunătățirea mediului 

din urban și rural;  

▪ Activități adiacente pentru amenajarea de bază a terenurilor care au fost decontaminate.  

Domeniu de intervenție 3: Crearea sistemului de gestiune şi control al factorilor de mediu și 

intervenții în situații de urgență 

Obiectivul specific 3: Prevenirea și reducerea impactului schimbărilor climatice prin 

implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu și 

dezvoltarea și întărirea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență și a centrelor 

rapide de intervenție  
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Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Investiții în echipamente specifice fiecărui județ pentru prevenirea și gestionarea riscurilor 

apărute la nivel local și regional, inclusiv a instituțiilor care asigură supravegherea și controlul 

trecerii frontierei de stat;  

▪ Investiții în infrastructura de prevenire a situațiilor de urgență (îndiguiri, regularizare cursuri de 

apă, consolidare terenuri afectate de alunecări de teren, etc.);  

▪ Consolidarea falezelor și înnisipări artificiale în zonele afectate de eroziunea apelor;  

▪ Crearea unui centru regional de prevenție și management al situațiilor de poluare accidentală a 

Dunării și a unui plan regional de acțiune;  

▪ Crearea de unități de monitorizare a mediului și de intervenție rapidă;  

▪ Schimb de experiență și know-how în managementul siuațiilor de urgență;  

▪ Acțiuni preventive de informare și conștientizare a populației în situații de urgență;  

▪ Elaborarea hărților de risc (alunecări de teren, risc seismic, etc.)  

Domeniu de intervenție 4: Protejarea biodiversității și alte acțiuni de protecția mediului  

Obiectivul specific 4: Conservarea şi refacerea ecosistemelor naturale prin menţinerea/ 

ameliorarea stării factorilor de mediu și prin managementul durabil al ariilor protejate 

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Elaborarea/actualizarea planurilor de management a ariilor protejate și a studiilor de evaluare a 

stării de conservare a habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate; 

▪ Investiții în infrastructura de uz public orientată spre protecția și gestionarea mediului în ariile 

naturale protejate;  

▪ Organizarea de cursuri de instruire pentru personalul din ariile naturale protejate;  

▪ Organizarea și derularea de campanii de informare și conștientizare a populației;  

▪ Acțiuni pentru reconstrucția ecologică a ecosistemelor și a habitatelor deteriorate;  

▪ Actiuni de curățare a canalelor și decolmatare în toate zonele, pentru îmbunătățirea navigației;  

▪ Recrearea condiţiilor de stabilitate şi siguranţă a zonelor expuse eroziunii apelor, dezastrelor 

naturale şi fenomenelor de despădurire; 

▪ Investiții ce vizează implementarea sistemelor de monitorizare a calității factorilor de mediu 

(aer, apă, sol), precum și a poluării fonice în zonele urbane;  

▪ Investiții în realizarea de perdele de protecție atmosferice și fonice de-a lungul arterelor rutiere 

intens circulate, magistralelor feroviare, aeroporturilor etc., inclusiv împădurirea terenurilor 

degradate;  

▪ Crearea/menținerea rețelei de spații verzi, parcuri, inclusiv plantarea cu arbori a spațiilor publice 

și a trotuarelor de pe principalele artere de circulație.  
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 Prioritatea 6: Îmbunătățirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile  

Domeniu de intervenție 1: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial 

(locuințelor)  

Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul rezidențial și 

valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice și termice  

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Investiții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente și a clădirilor noi, din 

sectorul rezidențial;  

▪ Crearea, extinderea, reabilitarea, retehnologizarea infrastructurii pentru încălzirea și prepararea 

apei calde menajere, producerea și distribuirea energiei și a agentului termic, în sistem 

centralizat, gestionată la nivel comunal, orășenesc, municipal, intercomunitar, județean sau 

regional și/sau prin folosirea oricăror forme de energie regenerabilă (eolian, solar, biomasă, 

hidroenergetic, a altor resurse neconvenționale);  

▪ Contorizarea utilităților la nivelul clădirilor;  

▪ Investiții în termoizolarea conductelor din subsoluri;  

▪ Dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor de termoficare;  

▪ Gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor de costuri.  

Domeniu de intervenție 2: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public  

Obiectivul specific 2: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public și a 

sistemului de iluminat public și valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei 

electrice și termice 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Investiții în reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor existente și a clădirilor noi, din 

sectorul public;  

▪ Crearea, extinderea, retehnologizarea infrastructurii pentru încălzirea și prepararea apei calde 

menajere, producerea și distribuirea energiei, prin folosirea oricăror forme de energie 

regenerabilă (eolian, solar, biomasă, hidroenergetic, a altor resurse neconvenționale);  

▪ Contorizarea utilităților la nivelul clădirilor;  

▪ Investiții în termoizolarea conductelor din subsoluri;  

▪ Dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemelor de termoficare;  

▪ Îmbunătățirea (construcția, reabilitarea și modernizarea) sistemului de iluminat public, inclusiv 

prin utilizarea tehnologiei LED și de control al luminii, inclusiv prin utilizarea sistemelor de 

iluminat cu panouri fotovoltaice;  

▪ Campanii de conștientizare a publicului pe teme aferente eficienței energetice.  
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 Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune 

socială 

Domeniu de intervenție 1: Investiții în educație pentru îmbunătățirea calității învățământului și 

dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și rural  

Obiectivul specific 1: Creșterea ratei participării populației în sistemul de învățământ prin 

îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii din sistemul educațional  

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Construcția/reconstrucția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii 

educaţionale;  

▪ Dotarea infrastructurii antepreșcolare (creșe), grădinițe;  

▪ Dotarea infrastructurii educaţionale (școli, licee);  

▪ Înființarea/dezvoltarea infrastructurii de after-school;  

▪ Dotarea infrastructurii de after-school;  

▪ Construcția/reconstrucția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii 

culturale;  

▪ Dotarea infrastructurii culturale;  

▪ Construcția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de educație 

universitară;  

▪ Construcția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea campusurilor universitare;  

▪ Dotarea infrastructurii universitare;  

▪ Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională, la activităţi 

sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate;  

▪ Înființarea/dezvoltarea bazelor sportive, dotarea bazelor de agrement și de recreere;  

▪ Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale pieţei 

muncii;  

▪ Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă;  

▪ Dezvoltarea de programe educaționale specifice pentru categorii speciale (copii cu potențial 

înalt de educație);  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de învățământ și mediul de afaceri, universități și 

administrația publică și susținerea cercetării și inovării;  

▪ Dezvoltarea acțiunilor inovative în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la piața muncii;  

▪ Dezvoltarea de programe educaționale specifice și promovarea tehnicilor TIC în educație;  

▪ Monitorizarea inserției absolvenților din învățământul preuniversitar și universitar;  

▪ Actiuni întreprinse pentru reducerea abandonului școlar;  
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▪ Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educației în dezvoltarea durabilă. 

Domeniu de intervenție 2: Investiții în sănătate pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite 

și dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și rural  

Obiectivul specific 2: Creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în vederea 

îmbunătățirii stării de sănătate a populației  

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate;  

▪ Dotarea cu echipamente medicale specializate și utilități de ultimă generație cu emisii minime 

de radiații (microdose) și care sprijină promovarea de tratamente non-invazive, precum și 

formarea profesională a cadrelor medicale pentru folosirea potențialului optim al 

echipamentelor;  

▪ Informatizarea spitalelor și crerea conectivității cu rețelele regionale, naționale și internaționale 

în domeniul sanătății;  

▪ Crearea şi promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea creșterii 

calității serviciilor medicale (servicii medicale de prevenire a unor boli, dar și servicii medicale 

care presupun utilizarea corectă a noilor echipamente medicale cu care sunt dotate);  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile sanitare, universități, administrația publică pentru 

susținerea cercetării;  

▪ Activități de informare/ programe/ campanii de educare și informare a populației privind 

sănătatea locuitorilor.  

Domeniu de intervenție 3: Investiții în calitatea serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii 

sociale din mediul urban și rural  

Obiectivul specific 3: Creșterea calității serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii sociale 

pentru combaterea sărăciei și incluziunii sociale  

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii sociale;  

▪ Dotarea infrastructurii serviciilor sociale;  

▪ Dezvoltarea de servicii comunitare de bază, pentru comunitățile izolate (cabinete medicale 

mobile);  

▪ Îmbunătățirea condițiilor de locuire (construcția/reabilitarea/modernizarea locuințelor sociale) 

pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru tinerii care ies din centrele de plasament; 

▪ Înființarea/dezvoltarea unui sistem de servicii integrate care să răspundă eficient nevoilor 

populaţiei aflate în situaţii de risc social;  
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▪ Crearea/dezvoltarea de centre sociale pentru bătrâni, persoane cu dizabilități și persoane 

suferind de boli incurabile;  

▪ Dezvoltarea și stimularea economiei sociale de către actori publici, privați și ONG-uri;  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor între administrația publică și ONG-uri pentru creșterea calității 

serviciilor sociale oferite;  

▪ Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul acordării de servicii 

sociale;  

▪ Activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară integrată, în vederea 

creșterii gradului de coeziune la nivelul comunității (îngrijirea la domiciliu, etc.);  

▪ Amplasarea de sisteme de supraveghere video, cu rol preventiv în zone cu o infracționalitate 

ridicată. 

Domeniu de intervenție 4: Sprijinirea regenerării economice și sociale a zonelor sărace, 

identificate cu risc de excluziune  

Obiectivul specific 4: Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea unor condiții îmbunătățite 

de locuit, pentru comunitățile defavorizate, precum și asigurarea unor servicii de bază - medicale, 

educaționale, sociale – în vederea creșterii gradului de ocupare și incluziune socială 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Proiecte integrate de regenerare economică a zonelor sărace identificate cu risc de excluziune a 

comunităților marginalizate, prin:  

• îmbunătățirea condițiilor de locuire (construcție/reabilitare/modernizare locuințe sociale);  

• investiții în infrastructura de sănătate și servicii sociale (centre integrate de intervenție 

medico-socială);  

• stimularea ocupării, prin intermediul activităților de economie socială;  

• investiții în infrastructura de economie socială;  

• integrarea comunităților marginalizate și combaterea discriminărilor de orice tip;  

• activități (informare/consiliere/mediere etc.) de dezvoltare comunitară integrată, în vederea 

creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității.  

Instrumentul DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) promovează 

măsuri destinate reducerii sărăciei şi excluziunii sociale, prin implementarea unor planuri (strategii) 

integrate ce vor cuprinde atât intervenţii infrastructurale, cât şi intervenţii ce vizează diversele tipuri 

de servicii acordate comunităţilor defavorizate menite să asigure locuirea, ocuparea prin activităţi 

de economie socială, precum și furnizarea integrată a serviciilor medicale şi sociale.  
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 Prioritatea 8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea 

economiei rurale  

Domeniu de intervenție 1: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor din zona rurală, 

inclusiv în sectoarele non-agricole pentru a crește rezultatele economice din aceste zone  

Obiectivul specific 1: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de întreprinderi, 

inclusiv din sectorul non-agricol, încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale din 

spațiul rural  

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Crearea/dezvoltarea de parcuri agroindustriale, a unităților de procesare și a depozitelor;  

▪ Crearea de piețe de gross în mediul rural;  

▪ Promovarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic;  

▪ Investiții pentru crearea/ extinderea activităților de obținere a produselor non-agricole, non-

alimentare și a serviciilor conexe (produse de uz gospodăresc, articole de pielărie, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, tricotaje, uleiuri esențiale etc.)  

▪ Investiții pentru crearea/extinderea activităților non-agricole tradiționale cu specific local 

(fierărie, olărit, broderie, confecționarea de instrumente muzicale tradiționale), precum și 

desfacerea acestor produse;  

▪ Creșterea nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor din întreprinderile agricole și non-

agricole din zona rurală;  

▪ Investiții acordate IMM-urilor din mediul rural, pentru dezvoltarea activităților non-agricole;  

▪ Sprijin acordat firmelor din mediul rural pentru informatizarea activității, inclusiv achiziția de 

noi tehnologii; 

▪ Sprijin acordat firmelor din mediul rural pentru implementarea sistemelor de calitate, a 

sistemelor moderne de management și pentru creșterea competenței manageriale și a 

productivității muncii;  

▪ Activități de promovare și sprijin pentru afaceri (târguri, expoziții, conferințe, întâlniri „business 

to business”, materiale promoționale, etc.);  

▪ Înfințarea și dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).  

Domeniu de interventie 2: Investiții în sectorul piscicol și îmbunătățirea condițiilor economice 

din zonele piscicole  

Obiectivul specific 2: Creșterea competitivității și durabilității sectorului piscicol  

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Investiții în sectorul piscicol, inclusiv prin susţinerea producţiei piscicole (acvacultură şi cultură 

marină) şi modernizarea infrastructurii pentru pescuit;  
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▪ Îmbunătățirea flotei de pescuit;  

▪ Sprijin pentru comercializarea și marketingul produselor piscicole;  

▪ Sprijin pentru întreprinzătorii agricoli, întreprinzătorii din sectorul piscicol și al acvaculturii și 

structurilor asociative, în vederea implementării sistemelor de certificare a calității produselor 

într-un sistem de filieră;  

▪ Promovarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor piscicole;  

▪ Investiții în unități de acvacultură (înființare, extindere, modernizare);  

▪ Elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a zonelor pescărești 1a nivelul Regiunii 

Sud-Est.  

Domeniu de intervenție 3: Investiții în infrastructură și îmbunătățirea serviciilor de bază din 

localitățile rurale  

Obiectivul specific 3: Creşterea calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii 

rurale inclusiv prin conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural 

Operațiuni orientative/Activități:  

▪ Restaurarea, protejarea, promovarea și valorificarea monumentelor istorice incluse în:  

• patrimoniul cultural național din mediul rural;  

• patrimoniul cultural local din mediul rural; 

▪ Construirea de drumuri noi, extinderea, reabilitarea, modernizarea rețelei de drumuri de interes 

local care fac legătura cu zonele urbane și periurbane, pentru îmbunătățirea calității aerului;  

▪ Construcția, reabilitarea și consolidarea rețelei de poduri și podețe;  

▪ Asigurarea accesibilităţii rutiere în zonele rurale/montane, pentru a îmbunătăţi condiţiile de 

viaţă în mediul rural şi de munte şi pentru a susţine activităţile economice (inclusiv activităţile 

turistice) în acele zonele;  

▪ Reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor/ rigolelor pentru scurgerea apelor 

pluviale din localitățile rurale;  

▪ Dezvoltarea, modernizarea, îmbunătățirea, extinderea de noi sisteme de transport în comun, 

inclusiv dotarea cu mijloace ecologice (troleibuze, autobuze etc.), care fac legătura cu zonele 

urbane și periurbane;  

▪ Construcția/ reabilitarea/ extinderea clădirilor publice;  

▪ Construcția locuințelor;  

▪ Reabilitarea unităților de cult;  

▪ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de gaze naturale;  

▪ Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de energie electrică;  
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▪ Dotări și lucrări specifice pentru asigurarea protecţiei civile şi creşterea nivelului de siguranţă al 

cetăţenilor;  

▪ Crearea, extinderea, modernizarea rețelelor internet de înaltă viteză (bandă largă);  

▪ Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, patente, licențe, drepturi 

de autor;  

▪ Sprijin pentru crearea de grupuri locale păstrătoare de tradiții (meșteșugari, formații de dansuri 

și muzică, satul tradițional, satul pescăresc etc.);  

▪ Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 

fermelor agricole.  

 

 Prioritatea 9. Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul 

specializării regionale inteligente  

Domeniu de intervenție 1: Investiții în infrastructura serviciilor de ocupare  

Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea performanței resurselor umane prin investiții în 

infrastructură 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Înființarea/ dezvoltarea centrelor de instruire și perfecționare pentru resursele umane (salariați, 

etc.);  

▪ Dotarea centrelor de instruire și perfecționare pentru resursele umane;  

▪ Înființarea/ dezvoltarea centrelor de formare profesională la toate nivelurile;  

▪ Dotarea infrastructurii de formare profesională la toate nivelurile. 

Domeniu de intervenție 2: Investiții în dezvoltarea resurselor umane inclusiv din administrația 

publică 

Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea serviciilor publice, promovarea parteneriatelor la nivel 

regional/ local și crearea unei piețe a forței de muncă regionale moderne, flexibile, inclusiv în 

vederea satisfacerii nevoilor pieței 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Instruire profesională selectivă, orientată către sectoare cu potențial ridicat de dezvoltare;  

▪ Realizarea de acțiuni de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente 

sau pentru inițierea unei afaceri;  

▪ Dezvoltarea de acțiuni inovative de creștere a inserției pe piața muncii;  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali;  

▪ Monitorizarea inserției/ reinserției pe piața muncii a beneficiarilor de măsuri active de ocupare a 

forței de muncă;  
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▪ Promovarea metodelor non-formale de instruire și a programelor de mentorat în industriile 

creative;  

▪ Facilități pentru adaptarea tinerilor la ocuparea primului loc de muncă;  

▪ Îmbunătăţirea capacităţii administrative pentru a sprijini utilizarea raţională a resurselor 

financiare disponibile, inclusiv asistenţa financiară nerambursabilă;  

▪ Implementarea proiectelor de e-guvernare pentru eficientizarea activității administrației publice;  

▪ Formarea profesională a personalului din administrație;  

▪ Dezvoltarea capitalului uman din instituțiile care oferă servicii pe piața muncii;  

▪ Îmbunătăţirea capacităţii de management pentru elaborarea/actualizarea strategiilor şi a 

serviciilor publice de interes regional, în mod eficace, eficient şi transparent într-un cadru de 

parteneriat larg;  

▪ Îmbunătățirea capacității administrative prin realizarea fișelor cadastrale;  

▪ Dezvoltarea rețelelor pentru cooperarea inter-regională și trans-națională;  

▪ Dezvoltarea parteneriatelor public-public, public-privat și cu mediul academic.  

 

 Prioritatea 10. Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale  

Domeniu de intervenție 1: Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere și interregionale pentru 

creșterea oportunităților de afaceri  

Obiectivul specific 1: Sprijinirea dezvoltării firmelor pentru a implementa proiecte în domeniul 

cooperării transfrontaliere și interregionale în vederea creșterii competitivității și crearea de noi 

locuri de muncă 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de afaceri şi promovarea cooperării;  

▪ Construcția/ modernizarea/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii turistice cu potențial 

transfrontalier, inclusiv a zonelor de agrement;  

▪ Promovarea reţelelor turistice şi diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere şi 

interregionale existente;  

▪ Marketingul şi promovarea în comun a produselor transfrontaliere;  

▪ Dezvoltarea legăturilor şi a schimburilor transfrontaliere dintre centrele de educaţie/ instruire.  

Domeniu de intervenție 2: Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în zonele de protecție a 

mediului pentru a face față mai bine riscurilor  

Obiectivul specific 2: Reducerea riscului în zona transfrontalieră prin identificarea, evaluarea, 

monitorizarea și abordarea riscurilor de dezastre și consolidarea de avertizare timpurie 

Operațiuni orientative/Activități: 
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▪ Integrarea standardelor și a sistemelor armonizate pentru o mai bună prognozare și de gestionare 

a riscurilor naturale și antropice în zona CBC;  

▪ Sprijinirea acțiunilor care vor conduce la o definiție comună și evaluare a situațiilor de urgență;  

▪ Sprijinirea un management de coastă integrat la Marea Neagră; 

▪ Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveste managementul şi 

protejarea mediului;  

▪ Activități comune de avertizare şi răspuns la situaţii de urgenţă (dotarea cu echipamente).  

Domeniu de intervenție 3: Investiții în capacitatea instituțională din zonele de frontieră pentru 

a împărtăși experiențe și practici comune  

Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea capacității de cooperare și a eficienței administrațiilor 

publice în contextul CBC 

Operațiuni orientative/Activități: 

▪ Consolidarea rețelor de cooperare transfrontalieră locale/ regionale;  

▪ Elaborarea strategiilor de implementare, dezvoltarea și transferul modelului de bune practici și 

soluții (inclusiv bune practici pentru asigurarea serviciilor publice prin instrumente de e-

guvernare);  

▪ Asigurarea de echipamente și infrastructură pentru a spijini modernizarea serviciilor publice în 

domeniile: politică socială, vamă, educație, sănătate și ocupare;  

▪ Coordonarea politicilor și investițiilor în zona CBC - dezvoltarea unor abordări comune la 

probleme comune – în domenii cum ar fi: politică socială, vamă, educație, sănătate și ocupare;  

▪ Dezvoltarea unor structuri comune, sisteme și instrumente ce duc la consolidarea CBC;  

▪ Creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme și programe de investiții 

publice în contextul CBC;  

▪ Îmbunătățirea capacității administrative publice de a implementa proiecte europene;  

▪ Acțiuni de promovare a reducerii birocrației pentru cetățeni;  

▪ Creșterea gradului de conștientizare cu privire la zona CBC 

 

3.2. Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE) 

Având în vedere constatările anterioare, precum și scenariul de dezvoltare selectat, viziunea, 

misiunea și obiectivul general al strategiei de specializare inteligentă se concentrează pe noțiunea de 

recuperare a decalajelor Regiunii Sud-Est față de celelalte regiuni de dezvoltare, prin integrarea 

principiilor de specializare inteligentă.  

Viziunea: Regiunea Sud-Est este aliniată cu tendințele de dezvoltare de la nivel național și 

sprijină îmbunătățirea capacităţilor și abilităţilor reprezentanților mediului academic, mediului 
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public și privat și ai societății civile de a dezvolta și implementa acțiuni integrate de specializare 

inteligentă, utilizând o abordare bazată pe cunoaștere.  

Misiunea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 este de 

a programa și planifica inițiativele propuse la nivelul regiunii, utilizând o abordare integrată și 

participativă, astfel încât să existe un cadru propice pentru a fi generate efectele și rezultatele 

așteptate, în termeni cantitativi și calitativi, asupra specializării inteligente de la nivel regional.  

Obiectivul general vizează reducerea decalajului existent față de celelalte Regiuni de 

Dezvoltare, prin integrarea principiilor de specializare inteligentă promovate de Uniunea 

Europeană, asigurând, în același timp, cadrul favorabil actorilor cheie din regiune care, prin 

dezvoltarea unor inițiative concrete de acțiune în domeniile de specializare inteligentă, să producă 

un impact pozitiv în raport cu dezvoltarea sustenabilă a regiunii. 

Obiectivele strategice selectate pentru atingerea obiectivului general al strategiei urmăresc 

politicile enunțate de Uniunea Europeană prin care se sprijină dezvoltarea către O Europă mai 

inteligentă. Astfel, logica de intevenție vizează îmbuntătirea următoarelor aspecte principale:  

1. Capacitatea de cercetare și inovare 

2. Digitalizarea 

3. Resursele umane  

4. Tehnologiile avansate (KET),  

fiind propuse următoarele obiective strategice, prin care se urmărește dezvoltarea tuturor 

domeniilor de specializare inteligentă identificate la nivel regional:  

O.S.1 – Consolidarea capacităților de cercetare și inovare la nivelul mediului academic, 

mediului public și privat presupune susținerea instituțiilor implicate în activități CDI prin 

promovarea oportunităților de finanțare a acestor activități, facilitarea cooperării între entități și a 

implementării proiectelor derulate. Obiectivul vizează susținerea activă a parteneriatelor public-

private în vederea creșterii nivelului de cooperare în domeniul CDI.  

O.S.2 – Creșterea competitivității domeniilor cu potențial de specializare inteligentă, prin 

digitalizarea proceselor și utilizarea sistemelor informatice implică luarea unor măsuri pentru 

transformarea digitală la nivelul domeniilor competitive identificate în Regiunea Sud-Est. 

Obiectivul pornește de la premisa că, în prezent, avantajele competitive nu pot fi obținute în lipsa 

utilizării pe scală largă a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.  

O.S.3 – Dezvoltarea abilităților resurselor umane pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat. Prin intermediul acestui obiectiv vor fi susținute activitățile de 

formare profesională a personalului implicat în activități CDI în domeniile de specializare 

inteligentă, atât din sectorul public, cât și din cel privat, încurajând inițiativele antreprenoriale. 
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O.S.4 – Adoptarea tehnologiilor avansate (KET) în domeniile de specializare inteligentă. 

Acest obiectiv propune ca prin acțiuni concrete de susținere a finanțării adoptării de tehnologii 

avansate, toate domeniile de specializare inteligentă să devină competitive la nivel internațional, dat 

fiind potențialul deosebit existent la nivel regional. Mai mult, în contextul în care obiectivele 

strategice selectate vizează dezvoltarea tuturor domeniilor de specializare inteligentă identificate la 

nivel regional, strategia prezentă identifică inclusiv o serie de obiective operaționale, care surprind 

în mod concret dezvoltarea fiecărui domeniu de specializare inteligentă, prin priorități, măsuri și 

acțiuni specifice, detaliate la nivelul Planului de acțiuni.  

Obiectivele operaționale propuse includ:  

• O.O.1 – Creșterea competitivității, dezvoltarea produselor și proceselor inovatoare, în sectorul 

de inginerie și transport naval și în industria confecțiilor;  

• O.O.2 – Dezvoltarea prin inovare în sectorul agroalimentar, bio-tehnologii, acvacultură, 

pescuit și turism;  

• O.O.3 – Dezvoltarea economiei regionale prin transformarea digitală. 

 

 

 

4. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

 

4.1.Programe operaționale 

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, prin care se vor 

finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru anreprenori, în România, în perioada de programare 

2021-2027. 

7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

 Programul Operațional Sănătate; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică; 

 Programul Operațional Tranziție Justă. 

Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.  
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Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027 

Obiectivul general al POR SE 2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității 

economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 

dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o 

dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice 

potențialul ei de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.Tipurile de acțiuni propuse vor 

conduce la reducerea disparităților și la transformarea Regiunii Sud-Est într-o regiune mai atractivă, 

într-un spațiu economic stabil și diversificat în care cercetarea și inovarea au un rol activ. 

POR SE 2021-2027 are la bază următoarele obiective strategice regionale, identificate și 

prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a 

regiunii, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în documentele 

strategice naționale și europene relevante: 

• OSR 1 Susținerea inovării, prin stimularea dezvoltării mediului antreprenorial, a 

sectorului CDI și a colaborării dintre acestea, în vederea utilizării de produse și procese 

inovative, în contextul specializării inteligente. 

Dezvoltarea economică și specializarea inteligentă a Regiunii SE nu pot fi separate de 

adoptarea tehnologiilor digitale. Analiza pieței și potențialul de dezvoltare al sectoarelor definite 

ca strategice pentru Regiunea Sud-Est au arătat necesitatea introducerii și utilizării în economie a 

produselor/ serviciilor/ proceselor inovative digital, cu valoare adăugată sporită, care permit în timp 

recuperarea decalajelor față de regiunile mai dezvoltate. 

În vederea menţinerii şi dezvoltării avantajelor competitive, principalele provocări la care IMM-

urile trebuie să răspundă, se referă la: adaptare rapidă la semnalele pieței, îmbunătățire continuă a 

produselor și serviciilor livrate – prin asimilarea progresului tehnologic și inovării, servicii 

încorporate în produse, etc. 

Ca urmare a nevoilor identificate, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 

vizează următoarele obiective specifice: creșterea ponderii cheltuielilor cu activitatea de cercetare – 

dezvoltare și inovare în PIB regional, creșterea numărului parteneriatelor public-private care să 

desfășoară activități CD, creșterea numărului personalului implicat în activități CDI de la nivelul 

entităților care desfășoară activități CD, crearea unor mecanisme care să faciliteze transferul 

rezultatelor CDI către potențiali utilizatori: agenți economici, instituții publice, ONG-uri.  

• OSR 2 Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii 

Orașele SMART înseamnă orașe mai plăcute, mai incluzive și în care tehnologia simplifică 

existența locuitorilor și a administrației publice locale. Abordarea SMART are ca rezultat o 

implicare mai mare în tot ceea ce înseamnă procesul de administrație publică, mai multe 
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oportunități pentru mediul de afaceri și cetățeni, beneficii care se traduc prin îmbunătățirea calității 

vieții. Conceptul merge dincolo de relaționarea dintre cetățeni și furnizorii de servicii publice și 

oferă instrumentele ce încurajează cetățenii să fie mai activi și mai participativi în viața comunității. 

Astfel, un Smart City va fi un loc mai atractiv pentru a locui, a munci și a se recrea. În acelasi timp, 

în scopul de a obține un oraș mai sustenabil, deschis și prietenos cu cetățenii lui, este necesară 

utilizarea unui instrument foarte important, și anume tehnologia informației și comunicației. 

Digitalizarea este, de asemenea, un factor esențial pentru stimularea inovării și a competitivității. 

Deși în România sectorul TIC este bine reprezentat, contribuind cu 6-7% la PIB-ul național, acest 

potențial nu se regăsește fructificat la nivelul administrațiilor publice și mai ales la nivelul 

managementului urban.  

• OSR 3 O regiune mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției 

către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și a adaptării la schimbările 

climatice 

În Regiunea Sud-Est, principalele surse de poluare se identifică la nivelul aglomerărilor urbane. 

Sursa principală de poluare o reprezintă emisiile de noxe generate de traficul rutier, mai ales prin 

utilizarea intensivă a autoturismului personal pentru deplasări în interiorul orașelor. O altă cauză o 

constituie și eficiența energetică scăzută a clădirilor rezidențiale și publice, fondul construit fiind 

unul învechit fizic și moral. 

Infrastructura verde este, de asemenea, deficitară, suprafața de spațiu verde care revine fiecărui 

locuitor din mediul urban fiind foarte redusă, respectiv sub 10 mp/cap locuitor.  

În regiunea Sud-Est, lipsa intervențiilor coordonate și reducerea capacității investiționale a 

autorităților locale urbane a condus la apariția terenurilor abandonate/degradate/neutilizate. La 

acestea se adaugă dimensiunea redusă a spațiului verde din mediul urban, precum și programele 

insuficiente de sprijin al coridoarelor ecologice și al biodiversității din mediul urban și periurban, 

care se repercutează negativ asupra calității vieții populației. 

Crearea unor orașe mai ecologice prin dezvoltarea unei mobilități durabile, inteligente și 

intermodale, reziliente în fața schimbărilor climatice, reprezintă un pas important în calea adaptării 

la schimbările climatice în Europa.  

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de judet și în zona lor funcțională, 

precum și în celelalte municipii și orașe se va realiza prin intermediul investițiilor prevăzute în 

SIDU și PMUD. 

O altă problemă stringentă a zonei periurbane este reprezentată de slaba dezvoltare a rețelelor de 

infrastructură edilitară (rețele de apă potabilă și canalizare, pentru comunitățile mici), ceea ce 

afectează negativ calitatea vieții locuitorilor din aceste zone.  
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• OSR 4 Îmbunătățirea accesibiltății, mobilității și conectivității în regiune, prin investiții în 

infrastructura rutieră de transport regional ca factor determinant al dezvoltării 

economice, reziliente în fața schimbărilor climatice, sigură și operațională, capabilă să 

asigure legături rapide și eficiente la rețelele de transport internațional, interrgional și 

intraregional, precum și fluidizarea circulației bunurilor și persoanelor, asigurând un 

standard european al infrastructurii, valorificând astfel și poziția geo-strategică a regiunii. 

Dezvoltarea infrastructurii regionale de transport reprezintă o condiție necesară pentru 

implementarea cu succes și a celorlalte priorități de dezvoltare ale Regiunii Sud-Est pentru perioada 

2021-2027, contribuind la dezvoltare economică, creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor și 

nu în ultimul rând la conectarea infrastructurii de transport regionale și locale cu rețeaua TEN-T. 

Asigurarea accesului la rețelele de transport internațional, național și regional este, așadar, o 

prioritate importantă pentru susținerea dezvoltării economice a regiunii. 

Până în 2019, investițiile realizate cu ajutorul fondurilor UE au dus la demararea lucrărilor la 

4.364 km de drumuri noi sau reconstruite, dintre care 692 km în rețeaua TEN-T. Calitatea și 

fiabilitatea rețelelor rutiere din Regiune sunt slabe, iar gradul de siguranță în trafic este scăzut, în 

special pentru participanții nemotorizați (pietoni și bicicliști). Utilizarea bicicletei ca mijloc de 

locomoție pentru activități productive sau educative este încă în stadii incipiente, facilitățile pentru 

deplasările pietonale sau velo fiind rare. 

Zonele unde infrastructura este inadaptată la cerințele traficului european influențează dinamica 

dezvoltării economice. Totodată trebuie avut în vedere că agricultura este un domeniu specific 

regional, iar drumurile județene preiau aproape integral transportul recoltei la momentul campaniei 

agricole.  

Conectarea infrastructurilor regionale, cu coridoarele majore de transport TEN-T va  spori 

accesibilitatea comunităților locale, în special rurale, stimuland creșterea economică prin 

dezvoltarea oportunităților de afaceri în arealul menționat și crescând gradul de ocupare al forței de 

muncă disponibile în aceste zone prin facilitarea navetei către aglomerările urbane care oferă 

oportunități sporite. Îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră va conduce totodată și la creșterea 

accesului la obiectivele turistice din regiune crescând potențialul dezvoltării de noi activități 

economice pentru populația zonei. 

Numărul utilizatorilor în transportul public urban este în continuă scădere la nivelul orașelor, 

concomitent cu creșterea intensivă a numărului de autovehicule personale (INS) cu efecte asupra 

poluării, creșterii congestiei traficului și consumuri energetice mari, iar  numărul de pasageri 

transportați de către operatorii de transport în aceste areale urbane a scăzut. Fluidizarea și 

organizarea corespunzătoare a traficului, în special la nivelul punctelor nevralgice generatoare de 
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congestie (intersecții aglomerate, puncte de intrare în oraș, zonele limitrofe marilor centre 

comerciale etc.) constituie o prioritate necesar a fi reflectată în planurile de investiții publice, 

inclusiv la nivelul POR SE 2021-2027. 

• OSR 5 Îmbunătățirea calității învățământului și creșterea accesului populației la educație 

prin dezvoltarea infrastructurii aferente 

În linie cu obiectivele Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2017–2023, 

elaborată de Ministerul Educației, Regiunea Sud-Est își propune să abordeze disparitățile dintre 

mediul rural și cel urban, ținând cont în același timp de discrepanțele intra-regionale, evidențiate 

de distribuția neuniformă a unităților școlare între județe, în concordanță cu numărul 

beneficiarilor finali (elevi care beneficiază de infrastructura reabilitată/modernizată/nou construită). 

Susținerea investițiilor în infrastructura educațională, la toate nivelurile de studii, va îmbunătăți 

calitatea și atractivitatea mediului școlar, atât pentru elevi, cât și pentru personalul din învățământ, 

va contribui la creșterea calității serviciilor de educație și va susține accesul și participarea la 

educație, în special pentru grupurile vulnerabile.  

De asemenea, investițiile în infrastructura fizică și digitală vor contribui la creșterea relevanței 

sistemelor de educație și formare pentru piața forței de muncă și la dobândirea competențelor 

digitale, necesare atât elevilor, cât și cadrelor didactice. 

• OSR 6 Creșterea atractivității Regiunii Sud-Est prin valorificarea potențialului turistic și 

al patrimoniului cultural și natural 

Deși reprezintă o regiune turistică dezvoltată și cu mare potențial, oferta culturală atât în sine, 

dar și ca produs turistic complementar este scăzută, iar acest aspect își are cauza și în precaritatea 

infrastructurii culturale aferente (teatre, muzee, case memoriale etc.). 

Turismul de nișă, precum cel ecologic, de itinerar, de croazieră sau cel de afaceri, reprezintă de 

asemenea un produs turistic secundar sau subsidiar ofertei principale, dar și un element de 

competitivitate cu valoare intrinsecă proprie, care ar putea contribui substanțial în ceea ce privește o 

valorificare a bazei de cazare existentă (cca. 1/3 din numărul total de locuri din unitățile de primire 

turistică de la nivel național). 

Sprijinul financiar al Uniunii Europene obținut prin POR 2014 -2020 a permis îmbunătățirea 

parțială a infrastructurii de turism în regiune. Cu toate acestea, necesarul de investiții este cu mult 

mai mare, fapt reieșit din valoarea proiectelor depuse, pentru care nu a mai existat finanțare.  

Rolul multiplicator dovedit al turismului va contribui la amplificarea sustenabilă, pe orizontală 

și verticală, a efectelor pozitive la nivelul întregii economii regionale, generând emulație 

antreprenorială, inclusiv în ceea ce privește capitalul autohton, oferind totodată oportunități de 

locuri de muncă pentru locuitori, în special pentru tineri. În prezent, sectorul turistic din Regiunea 
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Sud-Est generează peste 50.000 locuri de muncă, iar sezonul turistic atrage anual tineri la început 

de carieră, mai ales în sectorul HORECA.  

De altfel, un element relevant în favoarea turismului din Regiunea Sud-Est îl constituie resursele 

umane calificate în acest domeniu, ținând cont de tradiția, dar și de oferta educațională și de 

formare profesională care vizează acest sector de activitate. 

• OSR 7 Întărirea capacității administrative la nivelul AMPOR și beneficiari pentru o bună 

implementare a POR 

Având în vedere provocările identificate la nivelul resurselor umane implicate în implementarea 

POR, este necesară menținerea stabilității personalului, atât prin asigurarea unor condiții materiale 

(ex. dotări tehnice, etc.), financiare adecvate activității desfășurate în AM, cât și prin măsuri de 

instruire/ perfecționare conform cerințelor impuse de modificări ale legislației europene/ naționale.  

Luând în considerare că sprijinul direct acordat atât potenţialilor beneficiari cât şi beneficiarilor, 

reprezintă o precondiţie pentru implementarea în bune condiţii a POR, în perioada 2021–2027, se va 

avea în vedere extinderea cadrului de acordare a sprijinului direct și indirect. Activitățile avute în 

vedere prin măsurile de asistență tehnică în cadrul AP 7 vor lua în considerare lecțiile învățate în 

2014-2020, provocările noii perioade de programare, precum și corelarea sistemului de 

implementare POR cu cerințele stabilite la nivel național în domeniul managementului FESI în 

vederea îmbunătățirii sistemului de implementare al programului.    

 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, adaptată la specificul regiunii dunărene, 

fiind importantă pentru Regiunea Sud-Est din perspectiva transformării regiunii Dunării într-o 

regiune competitivă, dinamică şi prosperă care să ofere un standard ridicat de viaţă comunităţilor 

locale. POR 2021-2027 va contribui la implementarea SUERD prin promovarea unor investiţii în 

conformitate cu ariile prioritare SUERD şi concentrarea acestora în ariile imediat riverane Dunării 

în scopul maximizării impactului.  

Beneficiile majore pe care Strategia le aduce Regiunii Sud-Est sunt:  

• Dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşterea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor dunărene; 

• Obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi prin cooperări  

între sectorul public şi cel privat; 

• Atragerea de investiţii în domenii strategice precum infrastructurile de transport, mediu şi 

energie. 
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4.2.Programul Transnaţional „Dunărea” 

Obiectivul strategic general al programului 

Programul transnațional Dunărea finanțează proiecte implementate de un parteneriat 

transnațional extins, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. 

Aria de cooperare – 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden 

Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, 

Muntenegru, Serbia, Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, 

Zakarpatska, Odessa) 

 

Excepții: 

Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) 

sunt eligibile dacă: 

• au competențe în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de 

cercetare înregistrate în afara ariei eligibile); 

• îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate; 

• implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului. 

Prin înființarea SUERD s-a urmărit intensificarea cooperării statelor din regiunea Dunării, 

strategia fiind structurată pe patru obiective, fiecăruia corespunzându-i mai multe arii prioritare. 

 

Axe prioritare 

 

Axa Prioritară 1 - Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 

• îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare 

• creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri 

 

Axa prioritară 2 - Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării 

• utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale 

• sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice 

• sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de 

inundații 

• îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență 
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Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării 

• sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor 

rurale și urbane 

• îmbunătățirea securității și eficienței energetice 

 
Figura nr. 6 – Obiective și axe prioritare SUERD 

 

Axa prioritară 5 - Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale 

programului și activităților acestora 

• facilitarea implementării programului 

 

 

4.3.Politica Agricolă Comună post-2020 

Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un parteneriat între agricultură și 

societate, între Europa și agricultorii săi. Ea caută: 

• să îi sprijine pe fermieri și să îmbunătățească productivitatea agricolă, pentru o 

aprovizionare stabilă cu alimente la prețuri accesibile; 

• să îi protejeze pe agricultorii din Uniunea Europeană, astfel încât aceștia să-și poată asigura 

un trai decent; 
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• să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea durabilă a resurselor 

naturale; 

• să conserve zonele rurale și peisajele de pe întreg teritoriul său; 

• să mențină vitalitatea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă din sectorul 

agricol, din cel agroalimentar și din sectoarele asociate. 

PAC este o politică comună pentru toate țările din UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel 

european din resursele bugetului UE. 

Temeiul juridic pentru politica agricolă comună este stabilit în Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene. 

Principalele elemente ale PAC 

▪ Simplificarea și modernizarea politicii; 

▪ Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre; 

▪ Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță; 

▪ Distribuirea mai echitabilă a plăților directe; 

▪ Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă.  

Bugetul PAC 2021-2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multiannual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 

include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei 

proporții medii de 28,5% din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027. 

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care: 

▪ 13,5 miliarde este destinată plăților directe 

▪ 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 

▪ 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).  

Tipuri de intervenții sprijinite din FEGA: 

1) Plățile directe (ca și în actualul exercițiu bugetar vor fi decuplate și cuplate). 

Plățile directe decuplate:  

• sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS); 

• sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PR); 

• sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri; 

• schemele pentru climă și mediu(ecoscheme) 

Plata directă cuplată: 

• sprijinul cuplat pentru venit; 

2) Intervenții sectoriale (sectorul fructelor și legumelor, sectorul apiculturii, sectorul vitivinicol). 
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Obiective PAC 

 

 Conservarea Peisajelor si a Biodiversității 

 

 Îngrijirea mediului 

 

 Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice 

 

 Restabilirea echilibrului de putere în cadrul lanțului alimentar 

 

 Sporirea competitivității 

 

 Asigurarea unui venit echitabil 

 

 Protejarea calității alimentelor și a sănătății 

 

 Zone rurale dinamice 

 

 Sprijinirea reînoirii generaționale 
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Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește 

FEADR: 

▪ angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente; 

▪ plăți pentru constrângeri natural sau alte constrângeri specifice anumitor zone; 

▪ plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii; 

▪ investiții; 

▪ instalarea tinerilor fermieri și întreprinderi rurale noi înființate; 

▪ instrumente de gestionare a riscurilor; 

▪ cooperare; 

▪ schimb de cunoștințe și informare. 

 

4.4. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea drept 

sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor).  

La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat, care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în 

multe dintre statele europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației 

naționale în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor cu 

care se confruntă comunitatea locală.  

 

4.4.1. Bugetul local 

Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 

bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din bugetul 

propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor provenite din 

alte fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economică, socială și de 

mediu pentru localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării 
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afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi 

investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală. 

Totodată, Consiliul local asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetăţenilor. 

O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit.  

 

4.4.2. Bugetul județean 

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

 

4.4.3. Programele guvernamentale  

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții 

finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se 

aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor 

ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, se 

pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau 

sociale de interes național, județean ori local.  

Spre exemplu:  

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe pentru 

ocuparea temporară a forței de muncă etc.;  

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează programe de 

reabilitare a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente cu destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;  

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;  

• Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;  

• Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

așezămintelor culturale. 
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Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 

importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură 

rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

următoarele domenii specifice: 

• sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

• sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

• unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

• unităţi sanitare; 

• drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

• poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

• platforme de gunoi; 

• pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

• modernizarea bazelor sportive; 

• sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

• infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Subprograme şi beneficiari eligibili 

 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor; 
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 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale 

municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele 

componente ale acestora; 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, 

precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene. 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri aprobate anual 

cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte 

surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului 

lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 

  

4.4.4. Compania Naţională de Investiţii S.A. 

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu 

prevederile Anexei 3 din OG nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt 

acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n) din Anexa 3 a actului normativ menționat 

anterior.  

Conform art. 3 alin. (1) din Anexa 3 la OG nr. 25/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / expertizare 

energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / modernizare / 

finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare  
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Subprograme: 

• Subprogramul ”Săli de sport”  

• Subprogramul ”Bazine de înot”  

• Subprogramul ”Complexuri sportive”  

• Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

• Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

• Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

• Subprogramul ”Unități sanitare”  

• Subprogramul ”Săli de cinema”  

• Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

• Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  

• Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  

Conform art. 3 alin. (2) din Anexa 3 la OG nr. 25/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de 

pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren se pot finanța următoarele 

categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, execuție de construcții noi, 

reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau 

prăbușiri de teren sau expertizare tehnică, proiectare și execuția lucrărilor care constau în 

consolidarea/ repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale 

construcției și/sau introducerea unor elemente structural suplimentare, demolări parțiale, lucrări de 

îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale  

• Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

Se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor 

blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin HG 

343/2014, până la finalizarea acestora  

• Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”  

 

4.4.5. Programele europene de finanțare nerambursabilă  

Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)  

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru 

realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, pentru 

eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice 

şi sociale.  



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

74 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a 

statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu 

acționează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre implicate. 

Ele sunt co-finanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii 

este necesară şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.  

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt: 

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 

• Fondul social european (FSE) 

• Fondul de coeziune (FC) 

• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

• Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între 

regiunile acesteia.  

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare 

este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:  

• Inovare şi cercetare;  

• Agenda digitală;  

• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

• Economie cu emisii reduse de carbon.  

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități 

profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul 

uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, finanțarea 

FSE îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei 

cărora le este dificil să își găsească de lucru.  

FSE finanțează următoarele priorități:  

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea 

unor metode noi de lucru;  

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau 

asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți 

perspectivele de angajare;  

• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe;  

• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. 
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Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de 

locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de 

dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul 

obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare şi 

de control ca în cazul FSE şi FEDR.  

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:  

• rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeană;  

• mediu.  

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 

eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de 

finanțare din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale 

politicii de dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, 

forestiere și agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale; 

asigurarea calității vieții în zonele rurale.  

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea Europeană 

în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată între Uniune 

și statele membre. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

(APIA) derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din 

Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre şi 

Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii: 

• măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole; 

• plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune; 

• contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor agricole 

pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza unor 

programe selectate de Comisia Europeană; 

• contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și legume 

în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind bolile 

http://www.apia.org.ro/ro/
http://www.apia.org.ro/ro/
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animalelor și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 155 din 

R (UE) nr. 1308/2013.  

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul Uniunii: 

• promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul 

unor organizații internaționale; 

• măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, 

caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură;  

• crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură; 

• sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor 

agricole. 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este fondul UE destinat 

politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime. Acesta este unul dintre cele 

cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își 

propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de 

muncă. 

Fondul 

• sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil 

• ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile 

• finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în 

regiunile de coastă ale Europei 

• facilitează accesul la finanțare. 

Mod de funcționare 

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național. 

• Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța 

industriei pescuitului din țara respectivă. 

• Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum 

intenționează să cheltuiască banii alocați. 

• După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi finanțate. 

• Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului. 

 

Conform Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, programele 

și fondurile aferente obiectivelor de politică sunt următoarele: 
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Tabelul nr. 5. – Obiectivele politicii, programe și fonduri 2021-2027 

 

Obiectiv Program Fond 

 

Obiectivul de Politică 1 - O 

Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea 

unei transformări economice 

inovatoare și inteligente  

 

Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politică 2 - O 

Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon, în 

tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a 

reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a 

adaptării la schimbările 

climatice și a prevenirii și 

gestionării riscurilor  

 

Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD) 

FEDR 

FC 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Program Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 

Obiectivul de Politică 3 - O 

Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale  

 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 4 – O 

Europă mai socială și mai 

incluzivă prin implementarea 

Pilonului european al 

drepturilor sociale  

 

Programul Operațional 

Educație și Ocupare (POEO) 

FSE 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FSE 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FSE 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 5 – O 

Europă mai aproape de 

cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate 

a tuturor tipurilor de teritorii și 

a inițiativelor locale  

 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FEDR 

Program Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 
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4.4.6. Programele de cooperare teritorială 

România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:  

➢ Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de 

accesibilitate transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare 

economică şi socială, precum şi acțiuni „people to people”; 

➢ Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și 

dezvoltarea urbană; 

➢ Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru 

al Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în comun de 

partenerii din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile publice (locale 

sau regionale), precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun prin transferul de 

experiență şi bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între orașele UE.  

Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar 

pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 

90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept 

public, organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca 

parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.  

 

4.4.7. Granturile SEE / Granturi norvegiene  

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația 

Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă 

europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi 

norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. 

Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.  

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea între 

entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia), 
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dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu Consiliul 

Europei este, de asemenea, posibilă. 

 

4.4.8. Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează parteneriatul 

public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele propuse.  

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează parteneriatul 

public-privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii locali putând fi 

atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.  

 

4.4.9. Creditarea  

Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a 

finanțării pentru proiectele de investiții.  

Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare 

pentru proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât pentru 

prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și 

neeligibile din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. Costurile aferente 

creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a 

datoriilor, mai ales într-o situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, 

un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe termen scurt 

şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât pentru 

accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.  

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi 

contractate de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 

consolidat.  

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce au 

ca surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca 

Mondială.  
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CAPITOLUL II 

    ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI 
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1.Așezare geografică 

Comuna Siliştea este situată în partea central-vestică a județului Constanţa, învecinându-se cu 

următoarele comune: 

• în partea de nord - comuna Crucea; 

• în partea de nord-est - comuna Târguşor; 

• în partea de est - comuna Nicolae Bălcescu; 

• în partea de sud - comuna Tortoman; 

• în partea de vest - comuna Seimeni. 

 

 

Figura nr. 7 – Harta județului Constanța 

 

Distanţele de parcurs care prezintă interes pentru relaţiile comunei sunt: 

• Constanţa - 57 km pe DN 2A și DN 22C; 

• Medgidia - 19 km; 

• Cernavodă - 12 km; 
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Comuna Siliştea este tranzitată de următoarele artere rutiere asfaltate:  

➢ DJ 224 Medgidia – Siliştea;  

➢ DC 61 Siliştea –Seimeni;  

➢ DC 63 Siliştea - Ţepeş Vodă – DN 2A. 

Comuna Siliştea beneficiază de o poziţie avantajoasă, fiind situată în apropierea oraşelor 

Medgidia şi Cernavodă, în vecinătatea Dunării – la numai 6 km distanţă, precum şi în apropierea 

Canalului Dunăre - Marea Neagră.  

Satele componente ale comunei sunt: Siliștea – satul de reședință și Țepeș Vodă. 

 

 

2. Scurt istoric1 

Cele mai vechi urme materiale care atestă existența omului în perimetrul care delimitează 

satele care au format comuna Siliștea de-a lungul vremurilor sunt din epoca neolitică. 

Săpăturile arheologice și recunoașterile de suprafață efectuate pe teritoriul județului Constanța 

au permis abordarea unor aspecte complexe ale civilizației geților din Dobrogea. Au fost făcute 

descoperiri importante în apropiere de Siliștea, mai numeroase la Medgidia și Tortoman.  Este o 

dovadă a continuității vieții economice și sociale a oamenilor în această zonă. 

Începând din evul mediu, o constantă specifică a Dobrogei a constituit-o convieţuirea 

românilor autohtoni cu populaţia musulmană turco-tătară. De-a lungul istoriei, cele două entităţi 

etnice îşi vor descoperi reciproc o serie de calităţi şi afinităţi, care vor permite convieţuirea lor 

paşnică. Aceeaşi bună înţelegere o vom găsi de-a lungul timpului şi la Taşpunar, comună aşezată 

în partea centrală a judeţului Constanţa.  

Satul Siliştea este atestat documentar pentru prima dată în anul 1852, an în care aici s-au 

stabilit primii locuitori de origine turco-tătară, refugiaţi din Peninsula Crimeea, populaţie ce avea ca 

principală ocupaţie agricultura şi comerţul cu cereale. După Războiul de Independenţă din 1877, o 

parte din turcii şi tătarii stabiliți aici au plecat în Turcia, întorcându-se mai târziu. 

Primii locuitori români au sosit în anul 1866 din Ţara Bârsei şi Vrancea. Ei se ocupau cu 

creşterea oilor, fiind atraşi de pământurile mănoase, pajiştile întinse şi bogatele resurse de apă. La 

început, coloniştii s-au instalat în bordeie, iar mai târziu şi-au construit case din chirpici acoperite 

cu olană, după modelul turcesc. Majoritatea locuitorilor comunei nu învăţau carte, condiţiile 

culturale fiind exploatate la nivel minim.  

 
1 Sursă informații și fotografii: Petrică Miu, Comuna Siliștea, Monografie istorică, 2020  
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La sfârşitul secolului al XlX-lea, judeţul Constanţa era împărţit în cinci plăşi: Constanţa, 

Medgidia, Mangalia, Hârşova şi Silistra-nouă. Satele Băltăgeşti şi Saragea (Gălbiori) erau în 

componenţa comunei Taş-Punar (Siliştea de azi), din plasa Medgidia. 

Iată cum prezintă căpitanul Marin Ionescu Dobrogianu comuna Taș Punar: 

„tot o fântână ce a dat numele așezării (…) Siliștea, fostă Tașpunar/Tașpânar. În turcă taș 

este piatră, deci vechiul nume se poate traduce Fântâna de Piatră. La sfârșitul secolului al XIX-lea 

și începutul secolului al XX-lea,  între valea de mijloc a râului Boazgik și cea superioară a văii 

Siliștea se întinde comuna Taș-Punar (taș=piatră, punar=puț), locuită odinioară de populațiune 

tătară, care acum a cam dispărut. Comuna se compune din următoarele sate: Taș-Punar, ca 

reședință, pe valea Siliștea, la 19 km spre N.V. de Medgidie, pe șoseaua Medgidie-Hârșova, așezat 

la confluența a două văi, satul are un aspect frumos, cu case bune; pe aceeași vale, la 5 km spre 

N.E. de precedentul se află satul Kior-Cesme român, lângă care (500 m departe)  Chior-Cesme-

tătar, două sate cu case mici, așezate în mod neregulat, mai ales acele ale Tătarilor; Băltăgești, la 

confluența Boazgikului cu pârâul Saragea, la poalele dealului Alah-Bair, a fost locuit de Turci prin 

1850, are case mici, dar bine îngrijite; în fine, pe valea Saragea în sus, satul Saragea, părăsit 

multă vreme după războiul din 1877, de câțiva ani a început a renaște; totuși are 84 case; 

pozițiunea lui este foarte plăcută. Bugetul conține 10,955 lei la venituri și 5.545 lei la cheltuieli, 

rămânând un excedent în plus de 5.410 lei; sunt în comună 360 contribuabili.”2 

Satul Chiorceşme (Ţepeş Vodă) a fost înfiinţat în timpul dominaţiei otomane, fără a se 

cunoaște anul de fondare. Chiorceșme își poartă acest nume de la o inundație, o revărsare de apă, 

care a fost stăvilită cu arari (saci mari) de lână. Deci numele ar însemna „cișmeaua înfundată”.  

Ocupaţia  de căpetenie a locuitorilor  era creşterea vitelor. Cultivau foarte puţin orzul, meiul şi 

secara. După revenirea  Dobrogei la România, în urma războiului din 1877-1878, au început să vină 

la  Tașpunar și Chiorceșme,  coloniştii români. Pe vremea aceea în Dobrogea era foarte mult pământ 

nelucrat.  În urma războiului rămăsese şi mai mult pământ nelucrat, prin plecarea mai multor familii 

de turci şi tătari în Turcia.  

După anul 1882, au sosit primii colonişti  din Ardeal, care au contribuit la dezvoltarea și buna 

organizare a tinerei administrații românești din Dobrogea. Unii au cumpărat terenuri de la tătarii din 

Tașpunar și Chiorceșme, devenind marii proprietari de moșii, alții au fost împroprietăriţi odată cu 

veteranii războiului de independență. De remarcat  mândria cu care povestesc în cererile lor despre 

devotamentul față de patrie, pe care l-au manifestat în marile bătălii din 1877 – 1878. Un exemplu 

este și cel al familiei Ionașcu, venită în Dobrogea după 1878. Constantin Ionașcu povestește foarte 

 
2 Căpitanul M.D.Ionescu (Dobrogianu) – membru al Societății Geografice Române, „Dobrogea în pragul veacului al XX-lea.” Geografia 
matematică, fisică, economică și militară, Închinată augustului Rege Carol I, Atelierele Grafice I.V.Socec, Str.Berzei nr.59, București, 1904, p.455-

456 
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frumos despre copilăria de la Chiorcișme, despre viața și obiceiurile oamenilor locului, 

devotamentul lor față de patrie.  

Cu pământurile rămase pârloage, prin neprezentarea primilor colonişti, au fost împroprietăriţi 

în anul 1904, veteranii din războiul de independenţă din 1877. Veteranii au mai primit locuri de 

casă în vatra satului, materiale pentru construirea caselor, căruţe cu cai sau boi, plug, grape, rariţe, 

așa cum reiese din dosarele unor veterani ai războiului de independență, care au solicitat să 

primească pământ în comuna Tașpunar. 

Conform înţelegerii cu puterile Antantei, România a decretat mobilizarea la 14/27 august 

1916, prima zi de mobilizare fiind considerată ca începând din noaptea de 15/16 august. 

În lunile septembrie şi octombrie armatele române au desfăşurat acţiuni de apărare pe 

teritoriul dobrogean. În ceea ce privește participarea militarilor din Tașpunar și Chiorceșme, 

conform datelor furnizate de domnul Remus Macovei, președinte „Cultul Eroilor” Constanța, cei 

care puteau să poarte arme au răspuns cu mare entuziasm chemării regelui Ferdinand I din 15 

august/28 august 1916. 

Pentru marile bătălii, de la Tașpunar au fost mobilizați 51 de bărbați, cu un tribut de sânge de 

24 (21 de morți și trei răniți). În memoria lor a fost ridicat, prin contribuția a 49 de locuitori ai 

satului, Monumentul eroilor, inaugurat în anul 1924, pe care au fost înscriși cei 30 de eroi din 

Primul Război Mondial și 7 din Al Doilea Război Mondial.    

   

Foto nr. 1 - Monumentul Eroilor din Siliștea                     Foto nr. 2 - Monumentul Eroilor din Țepeș Vodă 
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La Chiorcișme au fost mobilizați 62 de bărbați. În memoria celor 44 de eroi a fost ridicat 

Monumentul Eroilor în anul 1923, realizat din piatră, operă a sculptorului A. Petraru și mormintele 

de eroi din curtea bisericii 

Reforma agrară a reuşit să împroprietărească pe ţărani cu pământ, moment în care moşierimea 

a fost desfiinţată. În anul 1950 a început cooperativizarea, iar industria producătoare de maşini a 

creat posibilitatea achiziționării de maşini agricole. Ţăranii au început să folosească îngrăşăminte, 

seminţe selecţionate, să apeleze la specialişti în agricultură, fapt ce a determinat sporirea 

importanţei sectorului agricol. Paralel cu creşterea producţiei agricole s-a dezvoltat şi transportul 

rutier, iar comuna a cunoscut o perioadă de înflorire economică şi socială. 

În anul  1970 Comuna Siliștea  avea în componență „3 sate: Siliștea – satul de reședință, 

Tortomanu și Țepeș Vodă.(…) Comuna avea o economie agrară dispunând de 15.640 ha suprafață 

agricolă, din care 14.982 ha teren arabil, 475 ha pășuni și fânețe naturale, 183 ha vii și livezi. 

Fondul forestier deține 10 ha.”3 Pe teritoriul comunei își desfășurau activitatea 3 cooperative 

agricole de producție cu 172 membrii cooperatori și 8 ferme aparținând Întreprinderii agricole de 

stat Dorobanțu. Suprafețele cele mai mari erau cultivate cu grâu, porumb și floarea-soarelui, după 

acestea urmând culturile de legume și cartofi. 

În anul 1971 situația animalelor era următoarea: 4.192 de bovine, 2.442 porcine, 405 cabaline, 

15.204 ovine, 50 de caprine și 177 familii de albine (aproximativ egală cu situația de la începutul 

secolului al XX-lea).  De asemenea, în comună existau 4 cazane de fabricat țuică, o moară, o 

brutărie și o unitate de umplut sifoane. Rețeaua comercială (a cooperației de consum cum se chema 

atunci) și prestările de servicii pentru populație aveau în componență 4 magazine mixte, 3 bufete, 3 

ateliere de croitorie, un atelier de cizmărie, un atelier de tâmplărie și un atelier de tricotaje. În ceea 

ce privește ocuparea forței de muncă, în anul 1970, în Comuna Siliștea existau 1093 salariați (200 

sezonieri proveniți din alte județe) și un croitor-meșteșugar necooperativizat. Zestrea economică a 

comunei era completată de 2 agenții P.T.T.R. (poștă – telegraf – telefon – radio),  care aveau 428 

abonamente la radio, 125 la radioficare și 309 la televiziune. Populația și-a construit în perioada 

1966 – 1970 un număr de 21 locuințe, iar din fondurile statului au fost construite 6 apartamente. În 

ceea ce privește ponderea gospodăriilor consumatoare de energie electrică, situația era următoarea: 

75% la Siliștea, 78% la Tortoman și 60% la Țepeș Vodă. 

La recensământul din 1966, Siliștea avea 193 de locuințe, Tortoman, 261 locuințe și Țepeș 

Vodă, 238 locuințe. 

 

3 S.Hartia, M.Dulea, Constanța, prima regiune colectivizată, Editura Politică, București, 1960, p.226 
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În ceea ce privește situația administrativă a comunei Siliștea, aceasta a trecut prin următoarele 

transformări: conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 

Socialiste România, comuna Siliștea este formată din următoarele localități: Siliștea, Tortoman și 

Țepeș Vodă.  La reorganizarea din 1981, Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, 

publicat în Buletinul Oficial, ianuarie 1981 stabilește componența satelor comunei. Acestea sunt: 

Siliștea, Tortoman și Țepeș Vodă. Formă aplicabilă de la 27 iulie 1981,  abrogată  temporar de la 

data 25 aprilie 1989 până la data 22 ianuarie 1990 de Legea nr. 2/1989.  Repusă în vigoare la data 

23 ianuarie 1990 prin Decret-lege 38/1990, când Tortoman devine comună de sine stătătoare. 

 

 

3.Cadrul natural 

 

3.1. Relieful 

Teritoriul comunei face parte din  Podişul Medgidiei, o subdiviziune a Podişului Dobrogei de 

Sud cu altitudini de 109 m. Podişul Medgidiei este traversat de Canalul Dunăre - Marea Neagră şi 

se află situat la nord de Podişul Oltinei şi Podişul Negru Vodă-Cobadin. 

Relieful are un aspect general de podiş jos şi câmpie plană cu ondulaţii, ale cărui altitudini nu 

depăşesc 100 m. Relieful în partea de nord a comunei este plan, iar în partea de sud este accidentat, 

cu eroziuni importante.  

Teritoriul este favorabil practicării agriculturii şi zootehniei, procentul suprafeţei arabile 

reprezentând cca. 83%, iar suprafaţa agricolă fiind de 93% din total. Terenul arabil reprezintă sursa 

naturală principală a comunei. 

 

3.2. Solul 

Solul este definit ca fiind formaţiunea naturală cea mai recentă, de la suprafaţa litosferei, 

reprezentată printr-o succesiune de orizonturi care s-au format şi se formează permanent prin 

transformarea unor roci din materiale organice sub acţiunea conjugată a factorilor fizici, chimici şi 

biologici în zona de contact a atmosferei cu litosfera. Rezultând din acţiunea factorilor de mediu, 

solul este un corp natural care se formează şi evoluează la suprafaţa uscatului prin dezagregarea şi 

alterarea rocilor sub acţiunea organismelor (vegetale şi animale), în diferite condiţii de climă şi 

relief. 

Ca urmare a condiţiilor naturale, pe raza comunei Siliştea apar următoarele tipuri de soluri: 

cernoziomuri şi cernoziomuri carbonatice aşezate pe un strat de loess. Cernoziomurile sunt soluri 

caracteristice pentru stepa dobrogeană, ocupând cea mai mare parte din suprafaţa judeţului. 
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În comuna Siliştea predomină solurile tipice de climat arid, cel mai întâlnit fiind cernoziomul, 

cu o fertilitate naturală medie, fiind propice culturilor cerealiere, a plantelor tehnice, etc. şi care 

necesită lucrari de îmbunătăţiri funciare, în special de irigaţii pentru obţinerea unor producţii 

agricole mari. Solul predominant al comunei Siliştea este cernoziomul castaniu carbonatat, aşezat 

pe un strat de loess. Orizontul arabil este de 32,57 cm, cu un conţinut mijlociu de humus, dar foarte 

bogat în calcar, având reacţie alcalină pe tot profilul. Din cauza carbonatării şi secetei de vară, 

mobilizarea elementelor fertilizante este nesatisfăcătoare. Textura este lut – nisipoasă. Pentru 

ridicarea capacităţii productive, se recomandă completarea deficitului de apă prin irigaţii, efectuarea 

lucrărilor agricole la timp şi de bună calitate, combaterea buruienilor, fertilizarea organică şi 

minerală în dozele recomandate, precum şi combaterea eroziunii solului. 

 

3.3. Subsolul 

În subsolul comunei predomină calcarul, conglomeratele şi şisturile verzi.  

Zona Siliştea se încadrează în compartimentul Sud Dobrogea al Platformei Moesice, cu un 

fundament cutat, alcătuit din şisturi cristaline mezo şi epimetamorfozate şi o cuvertură sedimentară 

formată din depozite paleozoice, terţiare şi cuaternare slab cutate sau necutate, caracterizate prin 

grosimi relativ mici şi cu lacune sedimentare numeroase, datorită frecventelor mişcări pe verticală. 

Coloana litologică a arealului comunei Siliştea se caracterizează prin apariţia cuverturii 

mezozoice depuse direct peste fundamentul cristalin, acoperită la rândul ei de formaţiuni cuaternare. 

Peste argilele roşcate cuaternare sau direct peste depozitele cretacice urmează o argilă 

nisipoasă roşcată,, apoi depozite loessoide alcătuite din prafuri nisipoase, nisipuri prăfoase gălbui, 

macroporice cu concreţiuni calcaroase individualizate sau în reţea. 

 

3.4. Condițiile climaterice 

Clima zonei este cea specifică Dobrogei centrale, cu variaţii de temperatură relativ mari şi 

volum redus al precipitaţiilor. 

Clima se caracterizează prin veri timpurii călduroase şi lungi, deseori cu vânturi uscate. Se 

simte deficitul de umiditate. Toamnele sunt lungi, secetoase şi cu brume frecvente, iar iernile sunt 

dominate de vânturi puternice care spulberă zăpada. 

Datele climatice sunt importante pentru desfaşurarea activităţilor din teritoriu (în agricultură, 

transporturi, pentru proiectarea, conformarea şi executarea construcţiilor, la orientarea şi 

amenajarea străzilor, pentru intervenţii la incendii, etc.). 

Clima zonei prezintă caracter de continentalism uşor excesiv, cu oscilaţii diurne mari, dar şi 

oscilaţii anuale ale temperaturii aerului, precipitaţiilor şi stării de umiditate. 
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Temperatura 

Temperatura medie anuală este de 11° C, iar temperatura medie lunară cea mai ridicată se 

înregistrează în luna iulie - 23° C. Cea mai scăzută temperatură este în luna ianuarie, de - 10°C. 

Maxima absolută înregistrată la cea mai apropiată staţie meteorologică - cea din Cernavodă, este de 

40°C în luna august. 

Durata de strălucire a soarelui este de cca. 10 zile pe lună, fiind cea mai mare din ţară, cu 

peste 40 zile tropicale pe an. 

Minima absolută înregistrată este de - 20°C în luna decembrie, fiind resimţită lipsa zăpezii în 

timpul iernii. 

Precipitaţiile 

Regimul de precipitaţii este relativ redus, iar repartizarea acestora este neuniformă. Luna în 

care cad cele mai multe precipitaţii este luna mai, iar mai deficitare sunt lunile august şi septembrie. 

Precipitaţiile solide (zăpada) înregistrează o frecvenţă mai redusă în perioada 5 decembrie - 

17 martie, durata acoperirii solului cu zăpadă având o medie mult mai mică (cca. 25.3 zile/an), faţă 

de alte zone ale ţării. Climatul zonei Siliştea este temperat – semiarid, central – continental. 

Temperatura medie anuală înregistrează 10,80 C, iar temperatura medie a lunii celei mai calde este 

de 240 C. 

Zona Siliştea se încadrează în arealul cu precipitaţii anuale medii cuprinse între 400 – 450 

mm, precipitaţiile sunt distribuite neuniform, făcând ca în toată perioada de vegetaţie a plantelor, 

factorul apă să fie sub limita secetei, mai accentuate în lunile iulie şi august. În cursul verii, acestea 

pot avea un caracter torenţial, depăşind uneori în 24h cantitatea medie lunară sau chiar anuală.  

În anii secetoşi, intervalele de timp în care lipsesc precipitaţiile au o durată foarte mare, motiv 

pentru care se impune reabilitarea sistemelor de irigaţii. 

Vânturile 

Crivăţul este vântul dominant care aduce geruri mari şi spulberă zăpada de pe locurile înalte şi 

de pe versanţi, deteriorând liniile de energie electrică şi căile de comunicaţie. Datorită curenţilor de 

aer care sunt puşi în mişcare, pe zonă s-au dezvoltat parcuri de energie electrică eoliană, care vor 

conduce la dezvoltarea economică a comunei. 

Distribuţia spaţială a vitezei vântului evidenţiază un caracter moderat în cea mai mare parte a 

zonei central-continentale a podişului. Vitezele medii lunare predominante sunt cuprinse între 3,0 

m/s şi 4,0 m/s. Direcţia dominantă a vântului este dinspre NV, iar perioadele de calm sunt scurte. 

Efectele negative ale vântului se resimt mai ales iarna, când zăpada este viscolită, iar culturile 

rămân descoperite. Zona prezintă o tendinţă de creştere a vitezei vântului, în general, din luna 

noiembrie până în luna mai. 
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3.5. Rețeaua hidrografică 

Zona Siliştea se înscrie în subgrupa hidrografică tributară fluviului Dunărea, aflat la 6 km 

distanţă, în vest. 

Comuna este străbătută pe direcţia NE – SV de văile Siliştei şi Ţepeşului, care se varsă în 

Dunăre. În teritoriu nu există ape curgătoare cu debit permanent, apele provenite din ploile 

torenţiale scurgându-se pe cele două văi, predispunând satele comunei Siliştea la inundaţii. 

Acumularea apelor subterane în zona Siliştea constituie următoarele categorii de acvifere: 

• acvifere de mică adâncime, cantonate în nivelele permeabile din cadrul depozitelor loessoide 

de vârsta cuaternară, precum şi la limita dintre loessuri şi partea terminală a depozitelor 

cretacice ce se dezvoltă în zonă; 

• acvifere de mare adâncime, dezvoltate în sistemul de fisuri şi goluri de dizolvare ale 

formaţiunilor carbonatate de vârstă Jurasic superior – Cretacic inferior. Conţine ape 

subterane sub presiune şi este cantonat în depozitele predominant calacaroase, precum şi în 

depozitele subiacente.  

Adâncimea pânzei freatice variază între 1,40 m pe firul văilor şi 25-30 m pe formele de relief 

înalte. 

 

3.6. Vegetația și fauna 

Influenţa climei a fost hotărâtoare asupra vegetaţiei. Flora este variată şi interesantă, având 

legătură cu flora câmpiei Munteniei şi Olteniei. Amintim ruscuţa primăvăratică (Adonis vernalis), 

paeonia romanica, pesma (Centaurea orientalis), precum şi buruienile din culturi, care apar 

primăvara timpuriu, când semănăturile sunt invadate cu plante care au o scurtă perioadă de 

vegetaţie ca: flămânzica (Draba verna), şopârliţa (Veronica polita), care constituie un pericol 

pentru culturi, deşi frecvenţa e redusă şi talia mică. În a doua jumătate a lunii aprilie apar 

buruienile de talie mai înaltă, foarte păgubitoare pentru toate culturile, ca: Senecic vernalis sau 

muştarul de câmp, cu o densitate de 400-500 plante la m.p. În a doua jumătate a verii, în culturile 

prăşitoarelor apare rochiţa rândunicii (Con volvulus arvensis) şi macul cornut (Glaucium 

corniculatum). Flora ruderală apare pe marginea drumurilor şi pe locurile virane la marginea 

satelor. Frecvente sunt troscotul (Polygonum aviculare), ciocul berzei (Erodium cicutarium), nalba 

(Malva silvestris), urda vacii (Lepidium draba), mixandra sălbatică (Eryssimum repaudum) etc. 

Mai putem întâlni şi arbuşti ca măceş şi porumbar. 

Vegetaţia lemnoasă se caracterizează prin specii amestecate de fag, stejar, carpen, deşi arborii 

sunt rari ca oazele unui pustiu. Suprafaţa împădurită a scăzut şi datorită parcelărilor efectuate în 

anii 1886-1890, 1895, 1903, 1906. 
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Faunistic, se înregistrează dominarea rozătoarelor şi a păsărilor, dar şi reptile. Ca animale 

specifice zonei de stepă din care face parte comuna Siliştea, amintim popândăul, şoarecele de câmp, 

orbetele mic, şobolanul, iepurele, hârciogul, vulpea. Din categoria păsări, amintim prepeliţa, vrabia, 

cioara, graurul, pupăza, potârnichea, coţofana, uliul porumbar şi uliul şerpar. Specia reptilelor este 

bine reprezentată de şopârlă. 

 

 

4. Structura demografică 

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ4 al populației României din anul 2011, 

populația comunei Siliștea era de 1.373 locuitori, din care 695 de sex masculin și 678 de sex 

feminin. 

Analizând evoluția populației în perioada 2012 – 2020, constatăm că numărul locuitorilor 

comunei se înscrie pe un trend descendent. 

 

Tabelul nr. 6 – Populația comunei Siliștea în perioada 2012-2020 

 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populație 1543 1541 1537 1524 1521 1535 1533 1512 1497 

    

 

Graficul nr. 1 – Populația comunei Siliștea în perioada 2012-2020 

 

 

 
4Datele privind populația comunei Siliștea prezentate în cuprinsul Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027, sunt 

preluate de pe website statistici.insse.ro și  http://www.recensamantromania.ro/ 
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EVOLUȚIA POPULAȚIEI 2012-2020

http://www.recensamantromania.ro/
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Comparând datele privind repartiția pe sexe a populației la nivelul comunei Siliștea în ultimii 5 

ani, observăm un procent mai mare pentru populația de sex masculin. 

 

Tabelul nr. 7 – Repartizarea pe sexe a populației comunei în perioada 2016-2020 

 

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 1521 1535 1533 1512 1497 

Masculin 784 789 791 787 786 

Feminin 737 746 742 725 711 

 

 

 

Graficul nr. 2 - Reprezentarea grafică a populației comunei, în funcție de sexe 

 

 

 
 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale 

comunei Siliștea era următoarea: 

 

Tabelul nr. 8 – Repartiția populației pe satele componente, anul 2011 

 

Nr. 

crt. 

 

Sate componente 

Număr 

locuitori 

1. Siliștea 608 

784
789 791 787 786

737
746 742

725

711

ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 ANUL 2019 ANUL 2020

Repartiția populației în funcție de sexe, 2016-2020

Masculin Feminin
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2. Țepeș Vodă 765 

 Total 1373 

 

 

Graficul nr. 3 – Repartiția populației pe satele componente, anul 2011 

 

 
 

 

În ceea ce privește structura populației pe grupe de vârstă și sexe la nivelul comunei Siliștea, 

conform Tempo online, datele aferente anului 2020 înregistrate la acest moment indică următoarea 

situație: 

 

Tabelul nr. 9 – Structura populației pe grupe de vârstă și sexe, anul 2020 

 

Grupa 

de vârstă 

Sub  

5 ani 

5-9  

ani 

10-14 

ani 

15-19 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

Masculin 44 58 51 49 50 61 69 66 78 

Feminin 40 36 44 52 47 48 60 41 58 

Total 84 94 95 101 97 109 129 107 136 

 

Grupa 

de vârstă 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60-64 

ani 

65-69 

ani 

70-74 

ani 

75-79 

ani 

80-84 

ani 

Peste 

85 ani 

Masculin 64 61 27 25 28 34 8 10 3 

Feminin 63 41 26 32 33 29 23 19 19 

Total 127 102 53 57 61 63 31 29 22 

608

765

Structura populației pe satele componente - 2011

Siliștea Țepeș Vodă



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

95 

 

Graficul nr. 4 – Structura populației pe grupe de vârstă și sexe în anul 2020 

 

 
 

Durata medie a vieții, pe sexe, în perioada 2011-2019, la nivel județean, se prezintă după cum 

urmează: 

 

Tabelul nr. 10 - Durata medie a vieții, pe sexe, în perioada 2011-2019, la nivel județean 

 

 

Anii 

Pe sexe 

 

Pe medii 

 

Ambele 

sexe 

 

Masculin 

 

Feminin 

Urban 

 

Rural 

 

Ambele 

sexe 

 

Masculin 

 

Feminin 

 

Ambele 

sexe 

 

Masculin 

 

Feminin 

2014-

2016 

74,95 71,59 78,33 76,02 72,80 79,09 72,47 68,97 76,43 

2015-

2017 

75,35 71,88 78,86 76,47 73,25 79,55 72,78 69,00 77,11 

2016-

2018 

75,53 72,05 79,07 76,74 73,57 79,75 72,82 68,92 77,36 

2017-

2019 

75,64 72,13 79,18 76,85 73,46 80,08 72,94 69,34 77,15 

 

În mediul rural, în perioada 2017-2019, durata medie a vieții pentru ambele sexe era de 72,94 

ani, fiind de 69,34 ani pentru bărbați și 77,15 ani pentru femei. 

Analizând datele, se poate ușor constata o creștere a duratei medii de viață la nivel județean, 

aceasta fiind mai mare în cazul populației de sex feminin. 
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În continuare prezentăm situația privind mișcarea naturală a populației comunei Siliștea în 

perioada 2011-2019. 

 

Tabelul nr. 11 – Mișcarea naturală a populației comunei Siliștea 

 

Categorie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Născuți vii 23 20 18 15 16 25 20 9 10 

Decedați 15 16 20 25 13 18 17 16 28 

Spor natural 8 4 -2 -10 3 7 3 -7 -18 

 

În situația prezentată s-a evidențiat sporul natural, un indicator demografic dependent de 

natalitate și mortalitate, care se calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de 

mortalitate generală într-o anumită perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și 

cel al deceselor în rândul unei populații determinate într-o perioadă de timp.  

 

Graficul nr. 5 – Mișcarea naturală a populației comunei Siliștea, 2011-2019 

 

 
 

 

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români (92,21%), cu o 

minoritate de tătari (2,69%). Pentru 5,1% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.  
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Tabelul nr. 12 – Structura populației în funcție de etnie 

 

 

Etnie 

 

Număr locuitori 

Români 1266 

Tătari 37 

Informație nedisponibilă 70 

 

În ceea ce privește confesiunea religioasă, conform datelor oficiale populația comunei este 

majoritar ortodoxă (90,31%), dar există și minorități de musulmani (2,69%) și romano-

catolici (1,82%). Pentru 5,1% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Graficul nr. 6 – Structura populației în funcție de etnie 

 

 
 

 

Tabelul nr. 13 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

 

Confesiunea religioasă 

 

Număr locuitori 

Ortodoxă 1240 

Romano-catolică 25 

Musulmană 37 

Informație nedisponibilă 70 
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Graficul nr. 7 – Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

 
 

 

Mișcarea migratorie a populației 

La recensământul din anul 2011, în comuna Siliștea, populația stabilă număra 1.308 

locuitori, din care 666 de sex masculin și 642 de sex feminin. Tot atunci s-a înregistrat un număr de 

428 gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populației fiind de 

3,06. Totodată, s-au înregistrat 443 clădiri cu locuințe.  

Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor existente și suprafața locuibilă pentru comuna 

Siliștea în perioada 2015-2019. 

 

Tabelul nr. 14 – Situația locuințelor existente și suprafața locuibilă 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Locuințe existente 453 453 454 454 453 

Suprafața locuibilă – m2 25.202 25.202 25.242 25.225 25.133 

 

Conform datelor furnizate prin intermediul Tempo Online, numărul plecărilor cu domiciliul 

este mai mare decât numărul stabilirilor cu domiciliul în comuna Siliștea. O imagine a procesului de 

migrare în perioada 2015-2019 la nivelul comunei Siliștea o putem desprinde urmărind datele 

prezentate în tabelul de mai jos:  
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Tabelul nr. 15 – Mișcarea migratorie a populației comunei Siliștea 

 

Nr. 

crt. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Stabiliri de reședința 3 12 2 4 11 

2. Plecări cu reședința 20 15 18 15 6 

3. Stabiliri cu domiciliul 26 31 30 21 32 

4. Plecări cu domiciliul 33 24 36 33 31 

5. Imigranți definitivi 1 1  1  

6. Emigranți definitivi 1   1  

 

Pe baza indicatorilor analizați, se poate aprecia că şi în etapa următoare va interveni o reducere 

a numărului locuitorilor fără a determina modificări esenţiale ale ordinului de mărime a satelor şi 

structurii populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe.  

Continuarea evoluţiei în aceiaşi parametri poate avea repercusiuni negative sub toate aspectele 

(demografic, social-economic, urbanistic). 

 

5. Infrastructura de transport 

Teritoriul comunei este tranzitat pe partea de est de DN2A, pe sectorul dintre satele Dorobanțu 

și Gălbiori. 

Comuna Siliștea este traversată de DJ224, care leagă două drumuri naționale: DN22C Constanța 

– Cernavodă (din orașul Medgidia) și DN2A Constanța – Hârșova (în vatra satului Crucea). 

Legătura spre vest, spre Seimeni se face cu DC61 (cu o lungime de 4 km pe teritoriul 

administrativ al comunei), iar continuarea drumului spre Țepeș Vodă și DN2A, după ce DJ224 

virează spre nord, spre Băltăgești, se face cu DC63 (cu o lungime de 11 km pe teritoriul 

administrativ al comunei). 

Relațiile cele mai intense au loc pe direcția spre Medgidia, pe DJ224. 

Există o cursă regulată de transport în comun pe ruta Medgidia – Tortoman – Siliștea – Țepeș 

Vodă – Ferme IAS – DN2A 

 

6. Infrastructura tehnico-edilitară 

6.1. Alimentarea cu apă 

Comuna Siliștea beneficiază de rețea de alimentare cu apă potabilă, situația prezentându-se 

după cum urmează:  
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• rețea de alimentare cu apă realizată cu fonduri SAPARD în anul 2004, 15 km (satele Siliștea 

și Țepeș Vodă). Sunt branșate 450 gospodării din totalul de 510; 

• extindere alimentare cu apă în Ferme IAS, realizată prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală II în anul 2019, 4 km, branșare 60 gospodării. 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile este de 504 metri cubi pe zi. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în perioada 2011 – 2019 se prezintă după 

cum urmează: 

 

Tabelul nr. 16 – Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în comuna Siliștea 

 

 

An 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

Total apă 

distribuită 

(mii m3) 

 

28 

 

32 

 

30 

 

28 

 

31 

 

25 

 

27 

 

25 

 

30 

Din care 

pentru uz 

casnic 

(mii m3) 

 

28 

 

31 

 

28 

 

26 

 

30 

 

24 

 

26 

 

24 

 

28 

 

 

6.2. Canalizarea menajeră 

Rețeaua de canalizare a fost realizată prin PNDL I în anul 2018, 15 km (satele Siliștea și Țepeș 

Vodă), două stații de epurare, câte una în fiecare sat.  

A fost realizată în anul 2020 și o extindere de 3 km de rețea de canalizare, finanțată din bugetul 

local. În prezent se execută lucrări de branșare a gospodăriilor. 

 

6.3. Alimentarea cu energie electrică și iluminatul stradal 

Comuna Siliştea este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional, furnizorul 

de energie electrică fiind compania Enel Distribuţie Dobrogea SA. 

Sistemul de alimentare cu energie electrică cuprinde o reţea de distribuţie de medie tensiune – 

20 KV – în montaj aerian, posturi de transformare MT/JT de tip aerian şi reţele de distribuţie de 

joasă tensiune – 0,4 KV – ce alimentează populaţia cu energie electrică şi asigură iluminatul public 

stradal. 
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Având în vedere noile lotizări pentru construcţia de locuinţe, precum şi celelalte dotări tehnico-

edilitare ce se vor realiza pe teritoriul comunei, se impun lucrări la reţeaua de alimentare cu energie 

electrică, prin extinderea celei existente, precum şi amplasarea de noi posturi de transformare. 

Conform auditului realizat în anul 2018, situația iluminatului public în comuna Siliștea era 

următoarea: 

4 puncte de aprindere, 1 în Siliștea – PT 299, 1 în Țepeș Vodă – PT 295 și 2 în Ferme IAS – 

PT 297 și PT 298. 

Total 457 stâlpi, 238 corpuri de iluminat de 70W. 

• Sat Siliștea – 240 stâlpi, 122 corpuri de iluminat 70 W Sodiu, 10.858 kw putere electrică 

instalată; 

• Sat Țepeș Vodă – 181 stâlpi, 102 corpuri de iluminat 70 W Sodiu, 9.078 kw putere 

electrică instalată; 

• Ferme IAS - 36 stâlpi, 14 corpuri de iluminat de 70 W Sodiu și 11 corpuri de iluminat de 

32 W, 1.741 kw putere electrică instalată. 

În urma lucrărilor de modernizare și extindere, rețeaua de iluminat public stradal se prezintă 

astfel:  

• Sat Siliștea – 240 stâlpi, 74 corpuri de iluminat 50 W, 171 corpuri de iluminat 30 W, 5 

stâlpi SE4, 250 ml rețea T2x16+25, 8.850 kw putere electrică instalată; 

• Sat Țepeș Vodă – 181 stâlpi, 48 corpuri de iluminat 50 W, 137 corpuri de iluminat 30 

W, 4 stâlpi SE4, 200 ml rețea T2x3x16+25+25, 6.510 kw putere electrică instalată; 

• Ferme IAS - 36 stâlpi, 11 corpuri de iluminat 50 W, 15 corpuri de iluminat 30 W, 1.000 

kw putere electrică instalată. 

Total 466 stâlpi, 133 corpuri de iluminat de 50 W și 323 corpuri de iluminat de 30 W. 

 

6.4. Poștă și telecomunicații  

Principalii operatori de telecomunicații sunt RCS&RDS și TELEKOM, care furnizează atât 

servicii de telefonie fixă și mobilă, cât și televiziune și acces la internet. 

Oficiul Poştal din Siliştea deserveşte locuitorii, derulând operaţiuni specifice (mandate poştale, 

expediere şi distribuţie corespondenţă, servicii de telefonie fixă, distribuţie pensii către populaţie), 

inclusiv plata facturilor aferente convorbirilor şi consumului de energie electrică. 

 

6.5. Alimentarea cu energie termică și gaze naturale 

În prezent, comuna Siliștea nu este racordată la rețeaua de gaze naturale. Sistemul de încălzire 

existent se bazează pe utilizarea surselor proprii. 
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Nu există pe teritoriul localităților componente, capacități ale unor instalații termice existente, 

care să reprezinte din punct de vedere cantitativ sau calitativ o potențială sursă de alimentare. 

Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al comunei Siliștea a 

înregistrat pentru sezonul 2020-2021 un număr de 19 dosare VMG (ajutor social), care beneficiază 

de 98 lei/lună ajutor pentru încălzire cu lemne și 3 dosare, conform OUG nr. 70/2001 (venit mai 

mic de 53 lei/membru de familie), care beneficiază de ajutor pentru încălzirea cu lemne în funcție 

de venit. 

 

6.6. Utilizarea energiei din surse regenerabile 

Pe teritoriul comunei au fost înfiinţate parcuri eoliene, situația fiind următoarea: 

1. SC Veroniki Wind SRL – 3 turbine 

2. SC ENEL Green Power SRL – 2 turbine  

3. SC WIND Star SRL – 2 turbine  

4. SC MIREASA ENERGIES SRL -  8 turbine 

Total: 15 turbine 

La acest moment, se află în lucru: 

1. întocmire PUZ  Parc Siliștea 3 – Parc eolian cu 4 turbine și parc fotovoltaic executate de 

MONSSON TRADING S.R.L. pe parcelele A 11/7, A 9/6, A 2/7 si A 53/5/2/1, în suprafață 

totală de 69,5 ha; 

2. întocmire PUZ parc fotovoltaic Gălbiori 2 - executant S.C. MONSSON ALMA SRL, 

parcelele A 53/4/1/1 si A 53/4/1/2, 38,4 ha; 

3. întocmire PUZ parc fotovoltaic Gălbiori 3  - executant S.C. MONSSON ALMA SRL, 

parcela A 53/7/1, 8,5 ha. 

 

6.7.Gospodărie comunală și salubrizare 

Comuna Siliștea face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară DOBROGEA, 

constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării 

în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 

publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 

caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de 

dezvoltare a acestuia. 
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Serviciile de salubrizare sunt asigurate la nivelul comunei Siliștea de S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L., prestator de servicii de salubrizare stradală, colectare și transport 

deșeuri, exploatare și gestionare instalații de tratare a deșeurilor. 

 

 

7. Factori și probleme de mediu 

 

7.1. Factorii de mediu 

În ultimii 40 de ani, Europa a instituit politici de combatere a unor probleme specifice, cum ar fi 

poluarea aerului și poluarea apelor. Unele dintre aceste politici au avut rezultate remarcabile. 

Europenii se bucură de un aer mai curat și de ape de scăldat mai curate. Rata de reciclare 

a deșeurilor a crescut. Din ce în ce mai multe zone terestre și marine sunt protejate. Uniunea 

Europeană a redus emisiile de gaze cu efect de seră față de nivelurile înregistrate în 1990. 

Oamenii nu pot trăi bine dacă mediul și economia sunt într-o stare precară. Inegalitatea 

distribuției beneficiilor, de exemplu a bogăției economice și a aerului curat, dar și a costurilor, 

inclusiv a celor asociate poluării și culturilor pierdute din cauza secetei, vor continua să genereze 

tulburări sociale. 

 

Calitatea aerului 

Pe teritoriul comunei Siliştea nu îşi desfăşoară activitatea societăţi care să fie considerate 

poluatoare. Lipsesc obiectivele cu emisii de noxe sau cu deversări de lichide poluante. Aşadar, nu 

există surse de poluare cu pericol major pentru populaţie, vegetaţie şi animale.   

Problemele care privesc protecţia mediului decurg din evacuarea deşeurilor menajere, evacuarea 

dejecţiilor umane şi animaliere. 

 

Calitatea apei 

Comuna Siliştea nu se află în evidenţa Agenţiei Judetene pentru Protecția Mediului Constanţa 

ca fiind zonă critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de suprafaţă sau subterane şi nici 

din punct de vedere al poluării cu nitraţi (peste 50 mg/l). 

Apa potabilă furnizată populaţiei se încadrează în limitele de potabilitate.  
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Biodiversitate 

Partea de nord a teritoriului comunei, pe o suprafață de 145 ha, adică cca 2% din suprafața 

totală, este inclusă în situl din rețeaua NATURA 2000 – ROSPA0002 Allah Bair – Capidava, 

conform O.U.G. nr. 57/2007 și H.G. nr. 1284/2007. 

Situl dispune de clase de habitate constituite din păduri mixte, păduri caducifoliate, ape dulci 

continentale (stătătoare și curgătoare), pajiști ameliorate și culturi cerealiere extensive. La baza 

desemnării acestuia se află mai multe specii avifaunistice protejate la nivel european prin Directiva 

CE 147/CE (anexa I-a) din 30 noiembrie 2009 și Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 (privind 

conservarea păsărilor sălbatice) sau aflate pe lista roșie a IUCN. 

Specii de păsări:  

acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), pescăruș albastru (Alcedo atthis), fâsă de câmp (Anthus 

campestris), fâsă de pădure (Anthus trivialis), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), uliu 

păsărar (Accipiter nisus), gârliță mare (Anser albifrons), ciuf de pădure (Asio otus), ciocârlie de 

câmp (Alauda arvensis), buhai de baltă (Botaurus stellaris), bufniță (Bubo bubo), pasărea 

ogorului (Burhinus oedicnemus), șorecar-mare 

(Buteo rufinus), șorecar comun (Buteo 

buteo), barză neagră (Ciconia nigra), barză 

albă (Ciconia ciconia), șerpar (Circaetus 

gallicus), erete vânăt (Circus cyaneus), erete 

alb (Circus macrourus), erete cenușiu (Circus 

pygargus), erete de stuf (Circus aeruginosus), 

chirighiță-cu-obraz-alb (Chlidonias hybridus), 

chirighiță neagră (Chlidonias niger), caprimulg 

(Caprimulgus 

europaeus), dumbrăveancă (Coracias garrulus),     Foto nr. 3 - Dumbrăveancă5 

 

ciocârlie-cu-degete-scurte (Calandrella brachydactyla), prepeliță (Coturnix coturnix), porumbel de 

scorbură (Columba oenas), porumbel gulerat (Columba palumbus), cuc (Cuculus canorus), florinete 

(Carduelis chloris), sticlete (Carduelis carduelis), scatiu (Carduelis spinus), cânepar (Carduelis 

cannabina), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), 

ciocârlie-cu-degete-scurte (Calandrella brachydactyla), presură de grădină (Emberiza hortulana), 

vânturel de seară (Falco vespertinus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula 

parva), rândunică de hambar (Hirundo rustica), ciocârlan (Galerida cristata), pescăruș mic (Larus 

 
5 Sursă foto nr. 3: https://peterlengyel.wordpress.com/2011/08/26/rezervatia-allah-bair-dobrogea/ 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

105 

 

minutus), ciocârlia de pădure (Lullula arborea), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu 

frunte neagră (Lanius minor), pescăruș râzător (Larus ridibundus), sfrâncioc mare (Lanius 

excubitor), pescăruș argintiu (Larus cachinnans), gaie neagră (Milvus migrans), ciocârlanul de 

Bărăgan (Melanocorypha calandra), prigoare (Merops apiaster), codobatură albă (Motacilla 

alba), presură sură (Miliaria calandra), pietrar negru (Oenanthe pleschanka), ciocănitoarea 

verzuie (Picus canus), lăstun de mal (Riparia riparia), chiră de baltă (Sterna 

hirundo), turturică (Streptopelia turtur), mărăcinar (Saxicola rubetra), mărăcinar negru (Saxicola 

torquata), silvia cu cap negru (Sylvia atricapilla), silvia de câmpie (Sylvia communis), silvia de 

zăvoi (Sylvia borin), călifar alb (Tadorna tadorna), mierlă (Turdus merula), sturz (Turdus pilaris), 

sturzul cântător (Turdus philomelos), sturzul viilor (Turdus iliacus), sturzul de vâsc (Turdus 

viscivorus) și pupăză (Upupa epops).  

Printre raritățile floristice semnalate în arealul sitului se află mai multe specii protejate; dintre 

care unele enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 

(privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică); astfel: clopoțel 

dobrogean (Campanula romanica), buruiana cu cinci degete (Potentilla emilii-popii) și sisinei 

(Pulsatilla grandis), coada șoricelului (Achillea leptophylla), hajmă păsărească (Allium flavum ssp. 

tauricum), vătămătoare (Anthyllis vulneraria ssp. boissieri), coșaci pubiflori (Astragalus 

pubiflorus), scai (Centaurea gracilenta), drob (Chamaecytisus lindemannii), brândușe (Colchicum 

fominii, Colchicum triphyllum, Crocus reticulatus), morcov de stepă (Daucus guttatus ssp. 

zahariadii), nemțișor (Delphinium fissum), ceapa ciorii (Gagea bulbifera), dulcișor (Hedysarum 

grandiflorum), siminoc (Helichrysum arenarium ssp. ponticum), limba mării (Iberis saxatilis), 

stânjenei (Iris suaveolens), mușcata dracului (Knautia macedonica), in (Linum tauricum), osu 

iepurelui (Ononis pusilla), paronihie capitată (Paronychia cephalotes), trandafir (Rosa turcica), 

valentiță (Tanacetum millefolium), fetică (Valerianella pumila) sau păiuș (Festuca callieri). 

          

 

7.2. Factorii de risc natural 

Localitatea Siliștea este străbătută de Valea Siliștei și Valea Țepeșului, cu debit redus (cca 0,05 

l/s), care la ploi de intensitate redusă nu pune în pericol zona joasă a localității. La ploi torențiale 

(intensitate de cca 180 l/s) pot fi în pericol de inundare construcțiile din zona joasă  a localității care 

sunt astfel afectate din punct de vedere al stabilității. 

În ultimii ani, comuna Siliștea nu s-a aflat pe lista comunelor care au avut de suferit de pe urma 

inundațiilor. 
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Comuna Siliștea nu figurează în anexele Legii nr. 575/2001, prin care s-au aprobat zonele de 

risc natural, cu probleme în acest sens. 

Comuna Siliștea se află în evidențele Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța, ca 

având zone cu înalt grad de risc de înzăpezire a drumurilor județene, pentru care se propune 

înființarea perdelelor forestiere de protecție pe aliniamentul drumurilor. 

Astfel, pe DJ224 este nevoie să se înființeze un tronson de perdele forestiere pe aliniamentul 

drumului, cu o lungime totală de 1,6 km, cu rol de protecție contra eroziunii solului, combaterea 

deșertificării și spulberarea zăpezii în anotimpul iarna. 

 

 

8. Capital uman, educație, sănătate și servicii sociale 

 

8.1. Forța de muncă și șomajul 

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa 

de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, 

incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la 

activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului 

faţă de inactivitate.  

Sub aspectul ocupării forţei de muncă, facem precizarea că majoritatea locuitorilor practică 

agricultura ca mijloc de bază pentru vieţuire, fără a exista evidenţe clare în acest sens. Activităţile 

afectate agriculturii au o gamă largă şi admit participarea persoanelor de la vârste mici până la cele 

foarte înaintate, inclusiv a persoanelor antrenate în alte profesii (după orele de program). 

Principalele activităţi în comună sunt agricultura și zootehnia. 

 

Prezentăm mai jos numărul mediu de salariați din comuna Siliștea în perioada 2011-2019. 

 

Tabelul nr. 17 – Numărul mediu de salariați din comuna Siliștea în perioada 2011-2019 

 

An 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

Număr 

mediu 

salariați 

 

92 

 

95 

 

98 

 

102 

 

105 

 

102 

 

101 

 

98 

 

105 

 

Conform datelor oficiale, la nivelul județului Constanța, la data de referință 31.12.2020, rata 

șomajului era de 3 %. Rata şomajului reprezintă ponderea şomerilor în populaţia activă.  
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În cele de mai jos prezentăm situația șomerilor din comuna Siliștea în perioada ianuarie – 

decembrie 2020. 

 

Tabelul nr. 18 – Situația șomerilor din comuna Siliștea în perioada 01.2020 – 12.2020 

 

Lună 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Total 18 18 14 13 13 17 17 16 13 19 16 18 

Masculin 5 6 4 5 5 6 6 7 5 8 6 7 

Feminin 13 12 10 8 8 11 11 9 8 11 10 11 

 

 

Graficul nr. 8 – Situația șomerilor din comuna Siliștea în perioada 01.2020 – 12.2020 

 

 

 

 

8.2. Educație 

În comuna Siliștea funcționează Școala gimnazială cu clasele I-VIII nr. 1 și două grădinițe, câte 

una în fiecare sat. Personalul didactic aferent unităților de învățământ este reprezentat de 16 cadre 

didactice.  

Imobilele ce găzduiesc cele două grădiniţe au fost modernizate în anul 2008. Şcoala s-a mutat în 

clădire nouă, construcţia fiind finalizată în anul 2014. Imobilul a fost ridicat cu fonduri asigurate 

prin Programul „Reconstrucţie prin Banca Europeană de Investiţii”. Proiectul a fost derulat în 
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colaborare cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Constanţa. Noua construcţie are un număr de 6 săli de 

clasă, 2 cabinete, 1 laborator, cancelarie, secretariat, bibliotecă cu sală de lectură. 

 

 

 

Foto nr. 4 – Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea 

 

 

În ceea ce privește populația școlară, în anul 2020/2021 sunt înscriși 147 de elevi în 

învățământul primar și gimnazial și 54 de copii în învățământul preșcolar.  

Referitor la nivelul de pregătire al locuitorilor comunei Siliștea, recensământul populației din 

anul 2011 furnizează următoarele date: 

 

Tabelul nr. 19 – Nivelul de educație al populației comunei – anul 2011 

 

Nivel Învățământ 

superior 

Postliceal 

și de 

maiștri 

Liceal Profesional 

și de 

ucenici 

Inferior 

(gimnazial) 

Primar Fără 

școală 

absolvită 

Populație 28 11 143 167 535 249 36 
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Graficul nr. 9 – Nivelul de educație al populației comunei Siliștea 

 

 

 

 

Din datele prezentate rezultă că 67% din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste 

sunt absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 14% - absolvenți învățământ profesional și de 

ucenici, 12% - absolvenți învățământ liceal, 1% - învățământ postliceal, 3% - absolvenți învățământ 

superior, înregistrându-se și un procent de 3% fără școală absolvită. 

La recensământul din anul 2011, în comuna Siliștea s-au înregistrat 20 persoane analfabete, 5 de 

sex masculin și 15 de sex feminin. 

 

 

 

8.3. Sănătate și servicii sociale 

În comuna Siliștea funcționează două dispensare medicale, câte unul în fiecare sat, precum și o 

farmacie și un cabinet stomatologic, ambele în sistem privat. În cadrul dispensarelor medicale își 

desfășoară activitatea un medic de familie și un asistent medical. 

Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Siliștea nu este licențiat ca furnizor 

de servicii sociale, la nivelul comunei neexistând alți furnizori publici sau privați de servicii sociale.  

Pentru persoanele cu handicap grav se asigură asistenți personali, pe bază de contract individual 

de muncă. La acest moment există un număr de 7 asistenți personali ai persoanelor cu handicap 

grav. 

În anul 2020, au fost acordate beneficii de asistență socială după cum urmează: 

• ajutor social (VMG) – 19 dosare; 

• alocație pentru susținerea familiei (ASF) – 29 dosare; 
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• ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece – 3 dosare; 

• POAD – 179 dosare. 

 

 

8.4.Siguranța cetățeanului 

În comuna Siliştea există un post de Poliţie, care asigură ordinea şi linistea publică în localitate.  

La fel ca şi serviciul de ambulanţă, serviciul de intervenţie pentru stingerea incendiilor este 

asigurat de Brigada de Pompieri a Municipiului Medgidia (care se află la o distanţă de 19 km). 

Această unitate de pompieri intervine în caz de incendii cu o autospecială cu tun de apă. 

 

 

8.5.Cultură și culte 

 

8.5.1. Monumente istorice şi situri arheologice de pe raza comunei  

În cele două baze naționale de repertoriere a monumentelor istorice și siturilor arheologice – 

Lista Monumentelor Istorice 2015 (cf. Anexa la ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015) și 

Repertoriul Arheologic Național (ran.cimec.ro), comuna Siliștea apare cu următoarele localizări:  

▪ LMI 2015, poziția 686. CT-IV-m-B-02960. Obelisc în memoria eroilor din primul război 

mondial / sat SILIŞTEA; comuna SILIŞTEA/ în centrul satului / 1924.  

▪ LMI 2015, poziția 690. CT-IV-m-B-02964. Crucile eroilor din Primul Război Mondial / sat 

ŢEPEŞ VODĂ; comuna SILIŞTEA / în curtea bisericii / 1917-1919.  

▪ LMI 2015, poziția 691. CT-IV-m-B-02965. Obelisc în memoria eroilor din primul război 

mondial / sat ŢEPEŞ VODĂ; comuna SILIŞTEA / în curtea şcolii / 1923.  

▪ RAN cod RAN 62958.01. Așezarea Latène de la Siliștea / locuire civilă / sat Siliștea; 

comuna SILIȘTEA / punct neprecizat. 

 

8.5.2. Lăcașuri de cult 

Locuitorii comunei Siliştea sunt în majoritate ortodocși. În fiecare sat al comunei se află câte o 

biserică, în stare de funcţionare. 

Biserica din satul Siliştea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată între anii 

1912 și 1926. Este zidită din piatră şi cărămidă, în formă de cruce, cu trei turle. Catapeteasma este 

lucrată din lemn de stejar, sculptată şi pictată. Înaintea acestei biserici somptuoase a existat o altă 

biserică ce avea hramul Sfântului Ilie, ridicată în anul 1888, biserică care a fost distrusă în timpul 

Primului Război Mondial. Pe locul fostului altar, există astăzi o cruce care aminteşte de existenţa sa. 
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Foto nr. 5 - Biserica din satul Siliştea 

 

Biserica din satul Țepeş Vodă, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a fost construită 

în perioada 1897-1898 cu ajutorul şi contribuţia credincioşilor. Pe atunci, biserica avea hramul 

Sfintei Treimi. Biserica este zidită din piatră şi cărămidă şi are formă de cruce cu trei turle. 

Arhitectul care a proiectat aceasta biserică este de origine albanez. După cutremurul din anul 1942, 

când biserica a fost grav afectată, structura de rezistenţă a acesteia a fost întărită cu chingi de fier. 

În anul 1959, un vânt puternic a distrus cele 2 turle din faţă, acestea fiind refăcute în acelaşi stil,  

cu ajutorul sătenilor, în acelaşi an. 

 

 
Foto nr. 6 - Biserica din satul Ţepeş Vodă 
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Primele cimitire ortodoxe au fost înfiinţate în anul 1900, cel din Siliștea având o suprafaţă de 

10,168 ha, iar cel din satul Ţepeş Vodă, o suprafaţă de 15 ha. 

 

Geamia musulmană, situată în satul Siliştea, funcţionează în condiţii bune, fiind întreţinută de 

comunitatea turco-tătară din sat. 

 

 

 

Foto nr. 7 – Geamia din satul Siliștea 

 

Primul cimitir musulman a fost înfiinţat în satul Siliştea în anul 1877, cu o suprafaţă de 0,14 ha, 

fiind extins ulterior, în anul 1921. Pe teritoriul satului Ţepeş Vodă, cimitirul musulman a fost 

înfiinţat în anul 1877, cu o suprafaţă de 1 ha. 

 

 

8.5.3. Alte instituții de cultură 

În comuna Siliștea funcționează două cămine culturale, câte unul în fiecare sat. Existența 

acestora face posibilă organizarea de evenimente culturale și artistice la nivelul comunității. 
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Foto nr. 8 – Căminul cultural din satul Siliștea 

 

 

8.5.4. Asociația Steaua Speranței 

În anul 2002 a fost înființată, la inițiativa Primăriei Comunei Siliștea, Asociația Steaua 

Speranței, care are ca scop promovarea drepturilor tinerilor din zonele rurale, prin implicarea 

acestora în viața economică, socială, civică, culturală și sportivă a comunei. 

Asociația are în componență Ansamblul folcloric „Silișteanca” și Grupul sportiv „Steaua 

Speranței”, ambele participând la numeroase concursuri și manifestări organizate cu ocazia 

diferitelor evenimente din comună și din afara ei. 

 

Ansamblul „Silişteanca” are ca „dată de naştere” ziua de 22 aprilie 2004 şi a luat fiinţă „spre 

folosul eternei existenţe a tradiţiilor străbune româneşti în Dobrogea milenară”. 

Repertoriul ansamblului include cântece şi dansuri din folclorul românesc: suite din Dobrogea, 

Oltenia, Oaş, Moldova, Ardeal. Ansamblul îşi îmbunătăţeşte permanent repertoriul punând în scenă 

obiceiuri şi datini străbune (cântece şi colinde de sărbători, capra, ursul, pluguşorul, sorcova etc.). 
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Foto nr. 9-12 – Ansamblul „Silișteanca” 

 

Grupul sportiv „Steaua Speranței” 

Comuna Siliştea are echipă de  fotbal, care este înscrisă în Campionatul judeţean. Echipa de 

fotbal are în palmares mai multe victorii. Locuitorii pasionaţi de fotbal sunt în permanenţă alături de 

echipa lor, susţinându-i la toate meciurile, atât pe teren  propriu, cât şi în deplasare. 

Pe lângă echipa de seniori mai activează şi o echipă de juniori. În anul 2012 echipele au 

promovat, ajungând până în Liga a IV-a. 

 

   

Foto nr. 13-14 – Echipele Steaua Speranței Siliștea 
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8.5.5. Personalități ale comunei Siliștea 

 

Constantin Ionaşcu (19 noiembrie 1924-15 noiembrie 2011)  

Student al Facultății de Drept, Constantin Ionașcu a fost arestat la 4 

mai 1948, ca membru activ al Tineretului Universitar Naţional Ţărănist 

şi ca participant la organizarea manifestaţiei din 8 noiembrie 1945.  A 

fost condamnat la 5 ani închisoare corecţională pentru „uneltire contra 

ordinii sociale” (articolul 209). A trecut prin închisorile şi lagărele de 

muncă Malmaison, Saligny, Valea Neagră, Constanţa, MAI Bucureşti, 

Jilava, Piteşti, Aiud, Gherla, Poarta  A fost eliberat în 2 mai 1953, la 

expirarea pedepsei. 

 

8.5.6. Agenda culturală 

Începând cu anul 2017, comuna Siliștea, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța 

„Teodor T. Burada”, organizează Festivalul Folcloric al Prieteniei „Ethnos Dobrogea Internațional”. 

„Zilele Comunei Siliștea” este un alt eveniment desfășurat în fiecare an, în perioada 15-17 

august. 

 

 

8.6. Infrastructura de agrement și sport 

 

8.6.1. Spații verzi 

Spaţiile verzi exercită un rol important în ameliorarea mediului de viaţă, combaterea poluării, 

conservarea resurselor de apă şi combaterea eroziunii solului. Poluarea fonică este atenuată de 

arbori şi arbuşti, care reprezintă bariere împotriva intensităţii zgomotelor. Efectul lor stenic şi 

reconfortant pentru organismul uman este de necontestat, oferind posibilitatea organizării spaţiilor 

în condiţii sanitar-igienice favorabile desfăşurării unor acţiuni social-culturale şi sportive. 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, precum şi în încercarea de a 

aduce localitatea la nivelul standardelor europene privind drepturile cetăţenilor şi protecţia 

mediului, în cele două sate ale comunei Siliştea au fost amenajate spaţii verzi şi locuri de joacă 

pentru copii. Astfel, există un parc frumos amenajat în fața Primăriei Siliștea, un parc în Țepeș 

Vodă și unul la Ferme IAS.  

Primăria îşi propune în continuare crearea de spaţii verzi noi cu destinaţia specială – zonă de 

agrement şi recreere pentru locuitorii comunei Siliştea. 
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Foto nr. 15 - Loc de joacă pentru copii, Siliştea              Foto nr. 16-  Parc Siliştea 

 

8.6.2. Baza sportivă Siliștea 

Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată în anul 2009, unde tinerii 

pot desfăşura activităţi sportive. Baza sportivă este una multifuncţională, incluzând teren de fotbal, 

o pistă de alergare şi o groapă de nisip pentru sărituri. Baza sportivă este prevăzută, de asemenea, cu 

vestiare. 

În curtea școlilor există terenuri multifuncționale, care asigură practicarea de sporturi cum sunt: 

minifotbal, handbal, tenis de câmp, tenis cu piciorul. 

 

 

9. Activitatea economică 

Profilul economic al comunei este marcat în mod deosebit de activități în agricultură și creșterea 

animalelor.  

În paralel cu activitatea agricolă, economia comunei este completată și de alte activități cu 

caracter comercial, transporturi și prestări de servicii.  

 

9.1.Agricultura 

Principala activitate economică a comunei Siliștea este reprezentată de agricultură și zootehnie, 

acestea fiind practicate inclusiv de o mare parte din personalul salariat în diferite domenii de 

activitate.  

Din totalul suprafeței teritoriului administrativ al comunei de 7.696 ha, 93% este reprezentat de 

terenurile agricole (7.167 ha).  
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Graficul nr. 10 – Categorii de terenuri în comuna Siliștea 

 
 

Categoriile de terenuri agricole identificate la nivelul comunei Siliștea sunt următoarele: 

 

Tabelul nr. 20  – Categorii de terenuri agricole în comuna Siliștea 

 

Categorii de folosință teren 

Suprafață 

(ha) 

▪ Terenuri arabile 6.364 

▪ Pășuni 628 

▪ Vii 175 

Total terenuri agricole 7.167 

 

 

Graficul nr. 11 – Categorii de folosință terenuri agricole 
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În structura suprafeței cultivate și a producției vegetale, cele mai mari ponderi le dețin culturile 

de grâu, porumb, rapiță, floarea soarelui și mazăre. 

Comuna Siliștea deține și în domeniul zootehnic un real potențial, dar care, ca și în celelalte 

sectoare, nu este suficient valorificat. 

Efectivele de animale la nivelul anului 2020 se prezintă după cum urmează: 

 

Tabelul nr. 21 – Efective de animale – comuna Siliștea 

     

 Specii de animale 

 

Număr 

▪ Bovine 429 

▪ Ovine 2499 

▪ Caprine 403 

▪ Porcine 825 

▪ Cabaline 30 

▪ Păsări 3813 

▪ Familii de albine 125 

 

În anul 2014 s-a înființat Asociația crescătorilor de animale prin reunirea a 60 de proprietari de 

animale. Asociația deține prin contract de închiriere o suprafață de 572,7267 ha pășune, pe care o 

administrează și o întreține. Asociația deține următorul efectiv de animale: 

• 463 capete bovine; 

• 2722 capete ovine și caprine; 

• 235 capete porcine; 

• 3607 capete păsări. 

Dintre societățile cu profil agricol din comuna Siliștea menționăm:  

• SC GRAIN SISTEM INC. 

• SC MEGAEX UMPEX SRL 

• SC AGRIFLOREA IMPORT-EXPORT SRL 

• SC AQUILA AGRICOLA SRL 

• SC FIROFIMO SRL 

• SC VIOCOR AGROSTAR SRL 

• SC KAIS LIVESTOCK SRL 

• SC GLOBAL AGROPARTENERS SRL 

• SC REGIONAL AGROSERV SRL 
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9.2.Operatorii economici din comuna Siliștea 

Conform Top Firme6, în comuna Siliștea își au sediul 48 de operatori economici, ceea ce 

reprezintă 0,06% din totalul operatorilor economici din județul Constanța. 

Cifra totală de afaceri este de 2,8 milioane lei, reprezentând 0,01% din cifra de afaceri la nivel 

de județ. Operatorii economici din comuna Siliștea sunt prezentați în tabelul următor, în funcție de 

cifra de afaceri în anul 2019: 

 

Tabelul nr. 22 – Operatori economici din comuna Siliștea, anul 2019 

 
6 Sursă informații: https://www.topfirme.com/judet/constanta/localitate/silistea/ 

Nr. 

crt. 

Denumire  

operator economic 

 

CAEN 

Cifră de 

afaceri 

lei 

 

Profit net/ 

Pierdere 

lei 

Număr 

mediu 

angajați 

1. TOD ACTUAL 

CONSTRUCT 

S.R.L. 

4120: Lucrări de 

construcții a clădirilor 

rezidențiale și 

nerezidențiale 

1.149.502 - 136.783 21 

2. VALERIUS-

TIBERIUS S.R.L. 

4711: Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și 

tutun 

643.984 26.513 0 

3. VIOCOR AGRO 

STAR S.R.L. 

150: Activități în ferme 

mixte (cultură vegetală 

combinată cu creșterea 

animalelor) 

434.098 19.447 3 

4. AGRIFLOREA 

IMPORT-EXPORT 

SRL 

111: Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor 

producătoare de semințe 

oleaginoase 

167.538 - 12.430 0 

5. CONDREA SUPER 

VITAL SRL 

4941: Transporturi rutiere 

de mărfuri 

157.265 92.619 0 

6. N.F.Y. IMPEX SRL 4711: Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și 

tutun 

128.134 - 46.647 4 

7. ABRAXAS 

TECHNOLOGIES 

SRL 

6201: Activități de 

realizare a soft-ului la 

comandă (software 

orientat client) 

95.071 89.230 0 
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10. Capacitatea administrativă și mediul asociativ 

 

10.1. Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale 

administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

✓ principiul descentralizării 

✓ principiul autonomiei locale 

✓ principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit  

✓ principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

✓ principiul cooperării 

✓ principiul responsabilităţii 

✓ principiul constrângerii bugetare. 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. 

Comuna Siliștea este administrată de un primar și un consiliu local compus din 9 consilieri. 

Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide 

politice:  

 

 

 

8. TD KOVAC 

SANDRA 

TOURING S.R.L. 

7912: Activități ale tur-

operatorilor 

61.395 2.028 0 

9. ALEXIA MIRELA 

STYLE S.R.L. 

4711: Comerț cu 

amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse 

alimentare, băuturi și 

tutun 

6.308 - 1.074 0 

10. ADY & VERO 

PROFESSIONAL 

S.R.L. 

4673: Comerț cu ridicata 

al materialului lemnos și 

al materialelor de 

construcții și 

echipamentelor sanitare 

450 - 1.273 0 
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Tabelul nr. 23 – Componența Consiliului local al comunei Siliștea 
 

 Partid Consilieri Componența Consiliului 

 Partidul Social Democrat 5             

 Partidul Național Liberal 4             

 

Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile 

autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, 

viceprimar, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de 

specialitate al primarului. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Siliștea, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 38/26.09.2019, cuprinde un număr total de 31 funcții, din care: 

➢ demnitari: 2 (primar, viceprimar) 

➢ funcții publice și contractuale: 29, din care: 

• de conducere: 2 funcții 

• de execuție: 27 funcții 

În subordinea primarului funcționează:  

❖ Viceprimarul 

❖ Secretarul general 

❖ Arhitectul-Șef 

❖ Consilierul personal al primarului 

❖ Compartimentul contabilitate, finanțe, impozite și taxe 

❖ Compartimentul poliție locală 

În subordinea viceprimarului și a arhitectului-șef funcționează: 

• Biroul urbanism, disciplina în construcții și amenajarea teritoriului, gospodărie 

comunală și locativă, administrativ 

În subordinea secretarului general al comunei se regăsesc: 

• Compartimentul administrație publică locală, resurse umane, agricultură, registru agricol 

• Compartimentul achiziții publice și implementare proiecte 

• Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială + asistenții personali 

Compartimentul stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială + asistenții personali este 

subordonat și Consiliului local al comunei. 
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10.2. Mediul asociativ 

Comuna Siliștea face parte din: 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară DOBROGEA, constituită în scopul înființării, 

organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 

salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre; 

▪ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA-CANAL, constituită în scopul reglementării, 

înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 

membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau 

regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități 

publice aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de 

dezvoltare a acestuia; 

▪ Grupul de Acţiune Locală Centru Constanța, care are ca scop creșterea viabilității 

exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a pădurilor, 

promovarea utilizării eficiente a 

resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și 

reziliență la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar și silvic, și 

promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. Teritoriul 

Asociației GAL Constanța Centru este 

dispersat pe o suprafață totală de 762,21 

km2, acoperind 9 unități administrativ-

teritoriale, după cum urmează: Vulturu, 

Pantelimon, Grădina, Târgușor, Siliștea, 

Mihail Kogălniceanu, Lumina, Castelu 

și Cuza Vodă, însumând un număr de 

33.640 locuitori.   

       Figura nr. 8 – Harta GAL Centru Constanța 
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Comuna Siliștea este înfrățită cu: 

❖ satul Radulenii Vechi, raionul Florești, Republica Moldova (HCL nr. 37/26.08.2013); 

❖ satul Carabetovca, raionul Basarabeanca, Republica Moldova (HCL nr. 52/05.09.2016). 

 

10.3. Investiții locale 

La nivelul comunei Siliștea au fost implementate în ultimii ani proiecte deosebit de importante 

pentru dezvoltarea economică și socială și pentru creșterea calității vieții locuitorilor. Dintre acestea 

menționăm: 

 

 Extindere alimentare cu apă în Ferme IAS, realizată prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală II în anul 2019, pe o lungime de 4 km, branșare 60 de gospodării; 

 Rețea canalizare realizată prin PNDL I în anul 2018, cu o lungime de 15 km (satele Siliștea 

și Țepeș Vodă), două stații de epurare, câte una în fiecare sat. A fost realizată în 2020 și o 

extindere de încă 3 km de rețea de canalizare finanțată din bugetul local. În prezent se 

execută lucrări de branșare a gospodăriilor; 

 Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Siliştea, judeţul Constanţa, prin asfaltarea a 10 

kilometri de drumuri: 5,5 kilometri în localitatea Țepeș Vodă și 4,5 kilometri în Siliștea - 

PNDL II; 

 Extindere rețea de iluminat public stradal – 9 stâlpi; 

 Amenajare pistă comună de pietoni și bicicliști, cu două sensuri, cu o lungime de 350 m și o 

lățime de 1,72 m. Traseul pornește din Str. Primăriei și se continuă pe Str. Principală, făcând 

legătura între primărie, grădiniță, dispensar și căminul cultural din satul Siliștea. Pe una din 

laturile pistei au fost montate 10 bănci și 10 coșuri de gunoi și au fost plantați 20 de 

mesteceni; 

 Reamenajare terenuri multifuncționale din satele Siliștea și Țepeș Vodă, prin schimbarea 

gazonului, repararea gardului, montarea de proiectoare LED, dotarea cu fileu de tenis, plase 

de handbal etc.; 

 Lucrări de renovare la școala din satul Țepeș Vodă, care va fi transformată în afterschool 

după finalizarea proiectului aflat în derulare. 
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CAPITOLUL III 

      ANALIZA SWOT 
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Se apreciază că eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a 

înțelege și de a se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune planificare, 

organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Henri Fayol considera că planificarea strategică este cea mai importantă funcție managerială. 

Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și organizează 

informația permițând managerilor să acționeze, să apere și să promoveze obiectivele organizației cu 

succese mai bune și constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea poziției 

strategice a unei organizații. Toate acestea sunt perfect valabile și în cazul unei comunități locale. 

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere 

între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele tari la 

oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

Prin intermediul analizei SWOT vom scoate astfel în evidență punctele tari și punctele slabe din 

organizarea și funcționarea comunității. 

Vom prezenta succint în cele ce urmează semnificația acronimului SWOT: 

 S - Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului 

managerial; 

 W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot 

împiedica atingerea obiectivelor; 

 O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele 

organizației. De asemenea, oportunitățile sunt tendințe generale prezente în mediul 

extern, un fel de proiecție a „binelui viitor”; 

 T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce 

apar din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse 

organizației din partea unui mediu extern aflat în schimbare. Pot fi riscuri tranzitorii sau 

permanente, poate fi o proiecție a riscului în viitor. 

 

Analiza SWOT ajută la planificarea strategică în modul următor: 

➢ este o sursă de informații pentru planificarea strategică; 

➢ construiește punctele tari; 

➢ corectează slăbiciunile; 

➢ maximizează răspunsul la oportunități; 

➢ ajută la depășirea amenințărilor la care este supusă organizația; 
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➢ ajută la identificarea competențelor de bază; 

➢ ajută la stabilirea obiectivelor pentru planificarea strategică; 

➢ ajută la cunoașterea trecutului și prezentului, dar și la anticiparea viitorului, astfel încât 

planurile pe care le faci să fie realizabile; 

➢ oferă informații care ajută la sincronizarea resurselor și capacităților organizației cu mediul 

competitiv în care aceasta operează. 

Alegerea strategiei corecte, fundamentată pe analiza SWOT, va fi în mod cert în avantajul 

comunității. 

Pe baza analizei situației existente, a fost realizată o analiză SWOT, care subliniază punctele 

tari, punctele slabe, oportunitățile de dezvoltare, dar și amenințările pentru comuna Siliștea. 

Analiza a fost realizată pe câteva domenii considerate de referință în contextul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală a comunei: 

➢ Infrastructură și dotări tehnico-edilitare 

➢ Economie și dezvoltare rurală 

➢ Educație 

➢ Sănătate și protecție socială 

➢ Mediu 

➢ Cultură, sport și agrement 

➢ Capacitate administrativă 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

129 

 

ANALIZA SWOT A COMUNEI SILIȘTEA 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

• Poziționarea geografică în raport cu 

municipiul Constanța, reședința 

județului (57 km), cu municipiul 

Medgidia (19 km) și cu orașul 

Cernavodă (12 km); 

• Accesul facil la DN2A Constanța – 

Hârșova și la DN22C Constanța - 

Cernavodă; 

• Comuna este tranzitată de DJ224; 

• Infrastructura rutieră modernizată; 

• Fluviul Dunărea se află la 6 km de 

comuna Siliștea; 

• Apropierea de Canalul Dunăre-Marea 

Neagră; 

• Comuna Siliștea se află la 30 km de 

Aeroportul Mihail Kogălniceanu; 

• Sistem de alimentare cu apă potabilă 

(rețea în lungime de 19,6 km); 

• Sistem de canalizare cu două stații de 

epurare, câte una în fiecare sat (rețea în 

lungime de18 km); 

• Grad ridicat de electrificare; 

• Sistemul de iluminat public este 

eficientizat prin introducerea 

tehnologiei LED; 

• Acces la servicii poștale, telefonie fixă 

și mobilă, televiziune și internet; 

• Transport public regulat în comună; 

• Prezența surselor alternative de energie 

pe teritoriul comunei, având în vedere 

potențialul eolian ridicat al zonei (15 

turbine la acest moment); 

• Nivel ridicat al radiației solare – 

favorabil culturii plantelor și utilizării 

pentru producerea energiei verzi; 

• Comuna este parte în ADI Dobrogea și 

ADI Apă-Canal, precum și în GAL 

Centru Constanța; 

• Există operator de salubritate la nivelul 

comunei, pe bază de contract – SC 

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE 

SRL. 

 

• Starea necorespunzătoare a unei părți a 

drumurilor din comună, care necesită 

asfaltare și modernizare; 

• Lipsa accesului la calea ferată; 

inexistența unei gări pe teritoriul 

comunei; 

• Lipsa rețelei de distribuție a gazelor 

naturale; 

• Lipsa infrastructurii pietonale 

(trotuare); 

• Lipsa pistelor și a parcărilor amenajate 

pentru bicicliști; 

• Existența de drumuri de exploatație 

agricolă nemodernizate; 

• Lipsa podețelor betonate; 

• Existența de șanțuri pentru scurgerea 

apelor pluviale neamenajate; 

• Stații de transport public în comun care 

necesită amenajare; 

• Spații verzi care necesită amenajare și 

reabilitare. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Posibilitatea de acces la Programele 

operaționale de dezvoltare a 

infrastructurii și la noi surse de 

finanțare; 

• Existenţa unor planuri naţionale de 

modernizare a reţelei rutiere; 

• Atragerea de noi societăți de transport 

public în comun care să ofere servicii 

de calitate cetățenilor și care să 

favorizeze competitivitatea în acest 

domeniu; 

• Nivelul ridicat al radiației solare – 

potențial pentru energia 

neconvențională; 

• Potențial eolian ridicat al zonei; 

• Programe de dezvoltare a 

infrastructurii și protecția mediului cu 

finanțare din fonduri europene; 

• Dezvoltarea prin valorificarea 

resurselor de ordin cultural și 

tradițional (monumente istorice, 

biserici, ansamblu folcloric, 

evenimente cultural-artistice). 

 

 

• Lipsa resurselor pentru (co)finanțarea 

investițiilor majore în infrastructura 

locală; 

• Lipsa resurselor pentru finanțarea 

investițiilor în infrastructura de interes 

național și județean; 

• Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din 

fonduri europene sau întârzierea 

acestor lucrări poate duce la pierderea 

finanțării pentru proiectele respective; 

• Migrarea forței de muncă din mediul 

rural poate duce la imposibilitatea 

realizării unor investiții și proiecte de 

infrastructură; 

• Dezastrele naturale (spre ex. 

inundațiile, cutremurele, înzăpezirile 

etc.) care pot afecta sau chiar distruge 

infrastructura rutieră și cea tehnico-

edilitară. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

• Comuna Siliștea constituie un centru 

economic cu caracter agricol; 

• Un procent de 93% din suprafața 

teritoriului administrativ al comunei 

este reprezentat de terenuri agricole; 

• Tradiție în cultura plantelor și creșterea 

animalelor; 

• Condiții climatice și de sol propice 

unei agriculturi de tip intensiv; 

• Potențial real în domeniul zootehnic; 

• Disponibilitatea materiilor prime 

agricole pentru anumite activități 

industriale: industria alimentară, 

depozitare/condiționare produse, 

zootehnie; 

• Potențial foarte ridicat eolian și al 

energiei solare; 

• Poziționarea geografică în raport cu 

 

• Infrastructura de sprijin a afacerilor în 

stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv 

pentru agricultură); 

• Fermierii, în marea lor majoritate, nu 

sunt organizați în entități cu 

personalitate juridică, ceea ce face 

dificilă accesarea programelor de 

finanțare ale Guvernului României și 

Uniunii Europene; 

• Grad scăzut de prelucrare pe plan local 

a produselor agricole vegetale și 

animale; 

• Piața de desfacere a produselor 

agricole este foarte slabă; 

• Prețul scăzut al produselor agricole în 

general; 

• Oferta forței de muncă nu este 

diversificată conform cerințelor, 
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municipiul Constanța, reședința 

județului (57 km), cu municipiul 

Medgidia (19 km) și cu orașul 

Cernavodă (12 km); 

• Căi de acces la piețele naționale; 

accesul facil la DN2A Constanța – 

Hârșova și la DN22C Constanța - 

Cernavodă; 

• Comuna este traversată de DJ224; 

• Infrastructura de transport este  

modernizată; 

• Existența dotărilor tehnico-edilitare 

(rețea de alimentare cu apă potabilă, 

rețea de canalizare, energie electrică); 

• Prezența pe teritoriul comunei a unor 

societăți, având ca obiect principal de 

activitate cultura plantelor, ceea ce 

determină inclusiv crearea de noi locuri 

de muncă; 

• Existența Asociației crescătorilor de 

animale la nivelul comunei, constituită 

din 60 de proprietari de animale. 

lipsește forța de muncă calificată; 

• Numărul redus al firmelor cu alt profil 

decât cel agricol. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Existența cadrului legislativ, a 

strategiilor guvernamentale și a 

programelor de finanțare pentru 

înființarea de IMM-uri; 

• Avantajele oferite de programele de 

dezvoltare pentru înființarea de forme 

asociative în sectorul agricol; 

• Creșterea competitivității sectorului 

agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri 

în dezvoltarea afacerilor; 

• Facilitățile oferite în cadrul Politicii 

Agricole Comune și a Politicii de 

Dezvoltare Regională; 

• Posibilități de investiții în prelucrarea 

produselor locale; 

• Existența piețelor de desfacere la nivel 

național și european pentru produsele 

agricole și alimentare și cererea 

continuă pentru acestea; 

• Interesul ridicat de pe piața produselor 

agricole și alimentare pentru produsele 

ecologice; 

• Crearea de parteneriate public-private 

în folosul dezvoltării industriale. 

 

• Numărul de concurenți în creștere 

pentru producătorii de produse 

agroalimentare de pe piața Uniunii 

Europene; 

• Echilibru social fragil: populația 

îmbătrânită rămasă fără sprijin din 

cauza migrației tinerilor, practicarea 

agriculturii de subzistență; 

• Lipsa locurilor de muncă în mediul 

rural are ca efect migrația persoanelor 

tinere și a celor cu studii de la sat la 

oraș, precum și în afara țării; 

• Condițiile meteorologice nefavorabile 

care pot crea daune producătorilor 

agricoli; 

• Dezastrele naturale (inundațiile, 

incendiile, seceta); 

• Lipsa politicilor specifice de 

promovare și valorificare a produselor 

locale; 

• Criza economică globală. 
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• Existența pe teritoriul comunei a unei 

școli gimnaziale și a două grădinițe, 

care sunt accesibile tuturor copiilor din 

comunitate; 

• Investițiile realizate în reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea 

unităților de învățământ; 

• Clădirea școlii este dată în folosință în 

anul 2014; 

• Existența unei infrastructuri moderne 

pentru desfășurarea activităților 

sportive, comuna având bază sportivă 

și terenuri sportive multifuncționale 

amenajate în cele două sate; 

• Personal didactic calificat în comună; 

• Unitățile de învățământ din comună 

sunt dotate cu tehnologie modernă, 

astfel încât pot asigura calitatea actului 

educațional; 

• Apropierea de municipiul Medgidia, 

dar și de Constanța – reședința 

județului determină accesul facil al 

elevilor din comună la liceele din 

aceste orașe; 

• Existența a 2 cămine culturale în 

comună; 

• Existența Asociației „Steaua 

Speranței”, care cuprinde ansamblu 

folcloric și grup sportiv. 

 

 

• Infrastructura de învățământ necesită 

dotare cu tehnologie modernă, 

corespunzătoare unui act educațional 

de calitate; 

• Apariția pandemiei Covid 19 la 

începutul anului 2020 a determinat 

desfășurarea în condiții improprii a 

actului educațional, situație valabilă la 

nivel național; 

• Lipsa cursurilor de instruire a cadrelor 

didactice pentru desfășurarea actului 

educațional online; 

• Neparticiparea la cursuri la clasă se 

răsfrânge negativ asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor; 

• Slaba implicare a societății civile în 

voluntariate. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Posibilitatea accesării de fonduri 

europene structurale pentru dotarea 

școlilor, pentru modernizarea și dotarea 

bibliotecilor comunale, a căminelor 

culturale și structurilor sportive; 

• Stabilirea de parteneriate care să 

favorizeze dezvoltarea unor servicii 

social-educative noi și de calitate; 

• Existența de programe de formare a 

personalului în colaborare cu specialiști 

din țară și din străinătate; 

• Promovarea voluntariatului. 

 

• Schimbări dese ale sistemului de 

învățământ și ale programei școlare; 

• Creşterea ratei de părăsire a sistemului 

de învăţământ în mediul rural; 

• Subfinanțarea sistemului educațional; 

• Accentuarea scăderii calităţii 

procesului de învăţământ; 

• Nivelul de trai redus limitează şi 

oportunităţile de dezvoltare socială și 

educațională; 

• Politica de salarizare în domeniul 

educației slab motivantă. 
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PUNCTE TARI 
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• Existența a două dispensare medicale, 

câte unul în fiecare din satele 

componente ale comunei – Siliștea și 

Țepeș Vodă; 

• Existența personalului medical dedicat 

– un medic de familie și un asistent 

medical; 

• Existența unei farmacii și a unui 

cabinet stomatologic pe teritoriul 

comunei, acestea funcționând în regim 

privat; 

• Derularea de proiecte de investiții 

pentru modernizarea infrastructurii de 

sănătate în comună;  

• Existența unui compartiment de 

asistență socială la nivelul aparatului 

de specialitate al primarului comunei; 

• Asigurarea de servicii sociale pentru 

persoanele cu handicap grav, prin 

încadrarea și instruirea asistenților 

personali; 

• Buna organizare a serviciilor de 

consiliere şi informare în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului. 

 

 

• Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă; 

• Neefectuarea de studii profesionale 

pentru monitorizarea şi analiza 

nevoilor reale ale comunităţii; 

• Pasivitatea membrilor comunității în 

problemele de interes comunitar, lipsa 

simțului civic. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Accesarea programelor cu finanţare 

europeană şi/sau naţională destinate 

reabilitării şi extinderii clădirilor, 

respectiv dotării cu echipamente a 

unităţilor medicale; 

• Existența programelor și fondurilor 

naționale și europene accesibile pentru 

grupuri dezavantajate: programe 

sociale, programe de incluziune, 

programe educative, programe de mică 

infrastructură; 

• Implementarea Programului 

operațional pentru ajutorarea 

persoanelor defavorizate; 

• Existența la nivelul județului de 

modele de bună practică în furnizarea 

de servicii sociale; 

 

• Concentrarea specialiştilor, ca număr 

şi timp de lucru, în unităţile medicale 

din mediul urban şi dezechilibrarea 

sistemului public de sănătate; 

• Epuizarea din ce în ce mai rapidă a 

bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, 

în urma multiplicării numărului 

bolnavilor ce necesită investigaţii şi 

tratamente costisitoare; 

• Nivelul de trai redus poate duce la 

creșterea morbidității în mediul rural; 

• Deciziile cu privire la dezvoltarea 

serviciilor sociale aparţin factorilor 

politici; 

• Insuficiența fondurilor pentru 

susținerea serviciilor sociale 

specializate; 
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• Promovarea voluntariatului. 

 

• Scăderea solidarității sociale. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

• Existența pe teritoriul comunei a ariei 

protejate Natura 2000 – ROSPA0002 

Allah Bair - Capidava; 

• Potențialul eolian ridicat al zonei, ceea 

ce facilitează instalarea centralelor 

eoliene (15 turbine în prezent); 

• Nivel ridicat al radiației solare, 

favorabil utilizării pentru producerea 

energiei verzi; 

• Lipsa unor factori poluanți majori – 

comuna se află într-o zonă neafectată 

de dezvoltarea industrială excesivă; 

• Existența rețelei de canalizare (15 km 

lungime) și a două stații de epurare, 

câte una în fiecare sat, ceea ce 

împiedică poluarea apei și a solului și 

ajută la menținerea unui mediu sănătos; 

• Comuna Siliștea este parte în ADI 

Dobrogea, având contract cu operatorul 

de salubritate SC IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE SRL. 

 

 

 

• Lipsa monitorizării mediului 

înconjurător la nivelul comunei; 

• Deranjarea habitatului faunei și florei 

protejate prin activități agricole și 

zootehnice; 

• Lipsa de educație și de responsabilitate 

a populației în raport cu mediul. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Existența fondurilor de investiții 

direcționate către proiecte în domeniul 

salubrității, canalizării, apelor uzate și 

protecției mediului în general; 

• Introducerea surselor regenerabile de 

energie (panouri fotovoltaice, centrale 

eoliene, etc.) 

• Existența unor finanțări 

guvernamentale pentru proiecte de 

mediu (lucrări de regularizare a 

scurgerilor pe versanți, îndiguiri, 

apărări și consolidări de maluri și albii, 

decolmatări, etc.); 

• Existența programelor de finanțare 

susținute din Fondul pentru Mediu, 

precum: programul Rabla, programul 

de îmbunătățire a calității mediului prin 

 

• Schimbările climatice generate de 

încălzirea globală; 

• Condițiile meteorologice extreme care 

conduc la riscuri de genul inundațiilor 

și a secetei tind să devină mai 

frecvente și intensitatea lor să 

sporească; 

• Județul Constanța este unul din 

județele cu risc de deșertificare; 

• Degradarea cadrului natural în cazul 

dezvoltării urbanistice necontrolate; 

• Poluarea aerului, apei și solului de 

către operatorii economici din zonă. 
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împădurirea terenurilor agricole 

degradate, programul național de 

îmbunătățire a calității mediului prin 

realizarea de spații verzi în localități 
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• Existența a două cămine culturale în 

comună, unde se organizează 

evenimente cultural-artistice; 

• Prezența pe teritoriul comunei a unor 

monumente istorice, care pot fi 

considerate obiective culturale de 

referință; 

• Lăcașurile de cult de pe teritoriul 

comunei: două biserici ortodoxe și o 

geamie; 

• Intenția de înființare a unui monument 

și a unei case memoriale dedicate lui 

Constantin Ionașcu, ceea ce va 

determina dezvoltarea sub aspect 

cultural a comunei Siliștea; 

• Comuna Siliștea, în parteneriat cu 

Centrul Cultural Județean Constanța 

„Teodor T. Burada”, organizează 

Festivalul Folcloric al Prieteniei 

„Ethnos Dobrogea Internațional”;  

• Existența Ansamblului folcloric 

„Silișteanca”, participant la numeroase 

concursuri și manifestări organizate cu 

ocazia diferitelor evenimente în 

comună şi în afara ei; 

• Existența Asociației sportive „Steaua 

Speranței”, cu echipe de fotbal de 

juniori și seniori, cu rezultate bune la 

competițiile sportive; 

• Baza sportivă modernizată şi terenuri 

de sport multifuncționale în ambele 

sate; 

• Spaţii verzi şi locuri de joacă pentru 

copii amenajate în cele două sate şi în 

cartierul Ferme IAS. 

 

 

• Ofertă scăzută a posibilităților de 

agrement la acest moment; 

• Spirit antreprenorial slab dezvoltat; 

• Lipsa unor utilități, cum ar fi 

alimentarea cu gaze naturale a 

comunei; 

• Abandonarea arhitecturii tradiționale; 

• Dispariția ocupațiilor și meșteșugurilor 

tradiționale, care ar fi constituit o 

atracție pentru turiști sau vizitatori. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Dezvoltarea de parteneriate între 

administrația publică locală, 

 

• Criza economică globală; 

• Schimbările climatice au efecte 
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producătorii locali, unități de turism și 

agrement și ONG-uri locale în scopul 

dezvoltării infrastructurii turistice și de 

agrement; 

• Posibilitatea atragerii resurselor 

financiare pentru dezvoltarea 

infrastructurii culturale, sportive și de 

agrement, precum și pentru organizarea 

de evenimente cultural-artistice, de 

promovare a folclorului și tradițiilor 

locale. 

 

negative asupra activităților 

economice, inclusiv a celor de 

agrement; 

• Calamităţi naturale (inundaţii, 

cutremure etc.) sau situații 

excepționale (epidemii, pandemii, etc); 

• Degradarea și chiar dispariția 

arhitecturii tradiționale; 

• Lipsa de interes pentru promovarea 

valorilor locale, a tradițiilor și 

obiceiurilor. 
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• Management performant al Primăriei; 

• Funcționari publici și personal 

contractual cu studii și experiență în 

administrația publică locală; 

• Asigurarea liberului acces la 

informațiile de interes public; 

• Transparență decizională; 

• Dotare cu tehnică modernă; 

• Lucru în sistem informatizat, inclusiv 

online; 

• Răspuns prompt către cetățean; 

• Implementarea de proiecte de investiții 

care au dus la dezvoltarea comunității 

sub aspect economic, social, cultural 

etc. 

 

 

• Lipsa resurselor financiare proprii 

pentru realizarea de investiții în 

vederea dezvoltării capacității 

administrative; 

• Absența la nivel național a unui sistem 

de monitorizare și evaluare a modului 

de furnizare a serviciilor publice; 

• Personal insuficient în administrație; 

• Lipsa unui sistem informatic integrat 

în administrația publică; 

• Complexitatea formalităţilor/ 

procedurilor administrative care 

trebuie îndeplinite în relația 

administrație – cetățean; 

• Implicarea redusă a societății civile în 

stabilirea strategiilor locale pe termen 

mediu și lung. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

• Existența cadrului legal privind 

autonomia financiară și administrativă 

la nivelul autorității administrației 

publice locale; 

• Existența unei surse alternative 

generatoare de venituri proprii, prin 

proiectele finanțate din fonduri 

nerambursabile; 

• Existența mecanismelor de cooperare/ 

colaborare/ parteneriat, cum ar fi: 

asociații de dezvoltare intercomunitară, 

grupuri de acțiune locală, parteneriate 

 

• Legislație neclară, generată de 

întârzierea adoptării normelor de 

aplicare a unor acte normative, 

contradicții între prevederile legale și 

suprapuneri de acte normative; 

• Regulile de finanțare, atât regulile 

specifice ale finanțatorului, cât și 

legislația națională aplicabilă, nu sunt 

corelate și armonizate astfel încât să 

permită o aplicare facilă, unitară, 

previzibilă și sustenabilă, de natură să 

contribuie la dezvoltarea capacității 
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public-public, public-privat, etc.; 

• Punerea la dispoziția autorității 

administrației publice locale de 

instrumente de management eficiente 

pentru desfășurarea activității în 

condiții de eficiență, economicitate și 

eficacitate. 

 

beneficiarilor și la eficientizarea 

activităților acestora; 

• Influenţa şi presiunile factorului 

politic. 

 

 

 

 

 

 
Foto nr. 17  – Primăria Comunei Siliștea, județul Constanța 
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CAPITOLUL IV 

    STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

141 

 

 

 

1. Misiunea 

Misiunea administrației publice locale este de a asigura dezvoltarea durabilă a comunității, prin 

prestarea de servicii publice de calitate, crearea condițiilor pentru atragerea de noi investiții, 

înființarea de locuri de muncă și ridicarea nivelului de trai al locuitorilor. 

 

2. Viziunea 

 

Comuna Siliștea 2027 - o comunitate rurală modernă, orientată spre dezvoltare durabilă, cu o 

infrastructură adaptată noilor tehnologii, în scopul creșterii calității vieții cetățenilor săi. 

 

Viziunea de dezvoltare a comunei Siliștea ne oferă o imagine în legătură cu ceea ce se 

intenționează a fi Siliștea în următorii ani, bazându-se pe următoarele direcții generale: 

 

 modernizarea și dezvoltarea economică durabilă a comunei;  

 modernizarea infrastructurii; 

 introducerea tehnologiilor avansate în toate domeniile; 

 creșterea calității vieții locuitorilor comunei;  

 consolidarea capacității administrației publice locale. 

 

 

3. Obiectiv general 

Dezvoltarea durabilă a comunei Siliștea, prin creșterea competitivității economiei locale și 

ridicarea nivelului de viață al tuturor locuitorilor săi. 

 

 

4. Obiective strategice, obiective prioritare și măsuri aferente 

 

La nivelul comunei Siliștea au fost identificate 6 domenii de intervenție, cărora le corespund 

următoarele obiective strategice: 
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Obiectiv strategic 1 

Modernizarea infrastructurii locale de transport și a dotărilor tehnico-edilitare 

 

 

În prezent, infrastructura rutieră a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:  

• accesibilitate limitată în anumite zone; 

• străzi comunale nemodernizate; 

• lipsa pistelor și a parcărilor de biciclete în punctele de interes ale comunei;  

• lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni; 

• șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt amenajate. 

Din punct de vedere al utilităților publice: 

• nu există implementat sistem de distribuție gaze naturale în comună; 

• este necesară extinderea rețelei de energie electrică și a iluminatului public modern; 

• este oportună amenajarea peisagistică a comunei; 

• se impun reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor unităților de învățământ și 

a sediului administrativ al Primăriei comunei; 

• se recomandă utilizarea surselor regenerabile de energie. 

Se urmărește ca, la sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Siliștea să beneficieze de o rețea de 

drumuri de acces și străzi modernizate, de noi trasee și parcări pentru biciclete, de trotuare 

amenajate pentru pietoni, de spații verzi extinse. Comuna Siliștea va fi un loc în care cetățenii vor 

beneficia de alimentare cu apă şi canalizare, gaze naturale, iluminat public modern, inclusiv din 

energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

1.1 Îmbunătățirea mobilității 

locuitorilor și mărfurilor prin 

dezvoltarea și modernizarea 

rețelei de infrastructură rutieră 

1.1.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în 

vederea îmbunătăţirii conexiunii rutiere în comună și între 

localităţile din judeţ 

1.1.2 Amenajarea de piste de biciclete 

1.1.3 Dezvoltarea transportului public 

1.2 Îmbunătățirea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

1.2.1 Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea 

rețelei de apă și canalizare 

1.2.2 Sprijinirea introducerii rețelei de gaze naturale 

1.2.3 Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent 

electric 
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1.2.4. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat 

public 

1.2.5 Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative 

de producere a energiei, respectiv de eficientizare a utilizării 

energiei în clădirile publice 

1.2.6 Asigurare servicii publice pentru cetățeni 

1.3 Îmbunătățirea accesului la 

TIC, a calității și utilizării 

acestor rețele de către 

populație, operatori economici 

și instituții 

1.3.1 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC 

1.3.2 Susținerea utilizării TIC de către populaţie și operatorii 

economici  

 

 

 

Obiectiv strategic 2 

Dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia 

 

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și 

atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală: 

• venituri mai mari la bugetul local; 

• valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității locale; 

• crearea de noi locuri de muncă; 

• specializarea forței de muncă; 

• reducerea/eliminarea șomajului; 

• incluziune socială; 

• promovarea comunei pe plan național și internațional. 

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea competitivității și 

consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională. Aceasta implică inclusiv 

dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și persoane, precum și dotări tehnico-

edilitare la standarde moderne. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

2.1 Creşterea competitivității 

producătorilor locali 

2.1.1 Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic, 

viticol, pomicol și silvicol al comunității 

2.2 Dezvoltarea capitalului 

uman 

2.2.1 Susținerea programelor adecvate de formare a resursei 

umane potrivit dinamicii pieței de muncă 

2.2.2 Calificarea/recalificarea în domeniile cu potențial 

competitiv, în vederea configurării condițiilor pentru 

specializare inteligentă 
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2.2.3 Dezvoltarea antreprenoriatului  
 

 

Obiectiv strategic 3 

Servicii de educație moderne și performante 

 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de 

educație moderne și performante. Constituie priorități pentru administrația publică locală: 

• reabilitarea și modernizarea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ din comună; 

• dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă pentru creșterea calității actului 

educațional; 

• înființarea unui afterschool în comună; 

• amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale; 

• reabilitarea imobilelor căminelor culturale; 

• amenajarea de terenuri de sport; 

• amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți; 

• susținerea performanței școlare cu burse de merit și alte stimulente; 

• stabilizarea personalului didactic calificat în unitățile de învățământ din comună. 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza 

comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

3.1 Asigurarea accesului tuturor 

cetățenilor la servicii de 

educație 

 

3.1.1 Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin 

sprijinirea învăţământului primar şi gimnazial şi prevenirea 

abandonului şcolar 

3.1.2 Adaptarea sistemului de educație la soluțiile online sau 

la distanță și acordarea de șanse de acces la educație, în 

special copiilor din comunitățile și grupurile dezavantajate  
3.2 Susținerea performanței 

școlare și a specializării 

inteligente 

3.2.1 Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, 

precum şi a elevilor ce provin din familii defavorizate 

3.2.2 Creșterea calității și relevanței mediilor de învățare 

pentru procesul de învățare și piața muncii, inclusiv 

învățământ la distanță și online 
 

Obiectiv strategic 4 
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Conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement 

 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Siliștea va avea o ofertă culturală, sportivă și de 

agrement diversificată, bazată pe o infrastructură modernă, care va cuprinde monumente istorice și 

culturale reabilitate, zone de agrement, centre de închiriere biciclete și echipament sportiv, etc. 

Se au în vedere construirea unui monument și amenajarea unei case memoriale dedicate lui 

Constantin Ionașcu, originar din Siliștea, unul dintre reprezentanții rezistenței anticomuniste din 

Dobrogea. 

De asemenea, administrația publică locală va întreprinde demersurile necesare pentru înscrierea 

pe lista monumentelor istorice a Crucilor Eroilor de război din comună.  

Având în vedere existența Asociației „Steaua Speranței”, din care fac parte Ansamblul folcloric 

„Silișteanca” și Grupul sportiv „Steaua Speranței”, reprezentative pentru comuna Siliștea, se 

intenționează amenajarea și modernizarea infrastructurii culturale și a celei sportive, precum și 

participarea la evenimente cultural-artistice și sportive, atât în comună, cât și în afara acesteia. 

Un alt obiectiv este organizarea de evenimente care să revitalizeze tradițiile locale și să asigure 

conservarea folclorului dobrogean. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

4.1 Dezvoltarea și valorificarea 

patrimoniului cultural identitar 

 

 

4.1.1 Elaborarea unei strategii de marketing pentru 

promovarea patrimoniului cultural și a unei agende de 

evenimente culturale, în strânsă corelare cu patrimoniul 

cultural 

4.1.2 Sprijinirea reabilitării și extinderii infrastructurii 

culturale: muzee, așezăminte culturale, monumente istorice și 

case memoriale etc. 

4.2 Promovarea și valorificarea 

patrimoniului natural 

4.2.1 Crearea și dezvoltarea zonelor sportive și de agrement 

 

 

 

 Obiectiv strategic 5  

Protejarea şi conservarea mediului natural 

 

Un mediu natural sănătos generează: 

• o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei; 

• posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber; 

• atractivitate turistică a zonei; 
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• noi investiții; 

• evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și conservarea mediului natural este 

cu atât mai justificată cu cât o parte din teritoriul comunei este arie protejată NATURA 2000. 

Apartenența la Asociația de dezvoltare intercomunitară DOBROGEA facilitează furnizarea la 

nivelul comunei a unui serviciu adecvat de gestiune a deșeurilor, care va îmbunătăți standardul de 

viață al tuturor cetățenilor, asigurând totodată protejarea mediului înconjurător. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

5.1 Îmbunătățirea calității 

aerului (reducerea gazelor cu 

efect de seră), apei și solului 

5.1.1 Sprijinirea utilizării mijloacelor de transport mai puțin 

poluante/nepoluante 

5.1.2 Extinderea zonelor verzi ale localității 

5.1.3 Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce 

vizează utilizarea surselor alternative de energie/energie 

regenerabilă: eoliană, solară, biomasă, termală etc. 

5.2 Implementarea 

managementului integrat al 

deșeurilor 

5.2.1 Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

5.2.2 Facilitarea ecologizării zonelor poluate 

5.3 Protecția și conservarea 

habitatelor naturale și a ariilor 

naturale protejate 

 

5.3.1 Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

5.3.2 Sprijinirea conservării biodiversității și a ariilor naturale 

protejate 

5.3.3 Sprijinirea campaniilor de informare și conștientizare 

privind importanța dezvoltării durabile, a protecției și 

conservării habitatelor naturale și ariilor protejate 

 

 

 

Obiectiv strategic 6  

Dezvoltarea capacităţii administrative  

 

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de 

beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.  

În acest scop, administrația publică locală: 

• își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

• va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și 

profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății; 
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• se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin construirea unui nou sediu al 

primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de ultimă generație și achiziția de softuri 

performante; 

• se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și 

reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora. 

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia 

publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din 

societate, prin mecanisme stabile de consultare. 

 

Obiective prioritare și măsuri aferente 

Obiective prioritare Măsuri aferente 

 

6.1 Dezvoltarea capacităţii 

administrației publice locale 

 

6.1.1 Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, care 

să permită implementarea unor soluții software integrate de 

gestionare ușoară, rapidă și modernă a activității curente a 

administrației publice 

6.1.2 Simplificarea procedurilor birocratice și administrative 

pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin încurajarea furnizării 

și utilizării e-guvernării 

6.1.3 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului 

din administrația publică locală (inclusiv decidenții politici) 

6.1.4 Sediu administrativ și infrastructură 

6.1.5 Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante, 

în scopul eficientizării serviciilor publice furnizate 

comunității 

 

 

5. Planul local de acțiune 

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe  termen mediu și lung pentru realizarea 

obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se concretizează în planul 

local de acțiune prin programe și proiecte.  

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, 

fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de 

evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de 

opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 
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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PERIOADA 2021-2027 
 

 

 

 

DOMENIU DE INTERVENȚIE: INFRASTRUCTURĂ ȘI DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă  

implementare 

Responsabili 

1.1.Îmbunătățirea 

mobilității 

locuitorilor și 

mărfurilor prin 

dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelei de 

infrastructură 

rutieră 

1.1.1. Reabilitarea 

și modernizarea 

rețelei de drumuri 

în vederea 

îmbunătăţirii 

conexiunii rutiere în 

comună și între 

localităţile din judeţ 

1. Modernizare străzi 

comunale în comuna Siliștea 

Lungime străzi 

comunale 

modernizate 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2.Asfaltare drumuri 

comunale în comuna Siliștea 

Lungime 

drumuri 

comunale 

asfaltate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3.Modernizare infrastructură 

rutieră agricolă 

Lungime 

drumuri de 

exploatație 

agricolă 

modernizate 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4.Construire de trotuare în 

comuna Siliștea 

Lungime 

trotuare 

construite (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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Alte surse legal 

constituite 

5.Realizare șanțuri și podețe 

betonate în comuna Siliștea 

Lungime 

șanțuri 

realizate (km) 

Podețe 

betonate 

realizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

6.Construire podețe în 

comuna Siliștea 

Coordonate 

podețe 

construite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

7.Amenajare șanțuri pentru 

scurgerea apelor pluviale în 

comuna Siliștea 

Lungime 

șanțuri 

amenajate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

1.1.2. Amenajarea 

de piste de biciclete 

1.Amenajare piste biciclete 

în comuna Siliștea 

Lungime piste 

de biciclete 

amenajate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2.Amenajare piste biciclete 

între localități 

Lungime piste 

de biciclete 

amenajate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3. Amenajare parcări pentru Parcări Buget local 2021-2027 Primăria 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

150 

 

biciclete în zonele de interes 

economic 

amenajate 

pentru biciclete 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

Comunei Siliștea 

1.1.3. Dezvoltarea 

transportului public 

1. Înființare transport public 

prin ADI Siliștea-Tortoman 

Curse 

organizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2.Amenajare stații transport 

public în comuna Siliștea 

Număr stații de 

transport public 

amenajate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

1.2. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

 

1.2.1. Introducerea, 

extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea 

rețelei de apă și 

canalizare 

1. Extindere rețea de 

canalizare și stație de 

epurare 

 

Lungime de 

rețea canalizare 

nou-înființată 

(km) 

Capacitate 

stație de 

epurare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2.Extindere sistem de 

alimentare cu apă 

Lungime rețea 

de apă nou-

înființată (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3.Infrastructură de apă și 

irigații pentru activități 

agricole și zootehnice în 

Lungime rețele 

de apă și 

irigații (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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comuna Siliștea Suprafață 

agricolă 

deservită (mp) 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

1.2.2. Sprijinirea 

introducerii rețelei 

de gaze naturale 

1. Înființare rețea de 

alimentare și distribuire gaze 

naturale în comuna Siliștea 

Lungime rețea 

gaze naturale 

înființată (km) 

Număr 

racorduri 

Număr 

gospodării 

deservite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

1.2.3. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de curent electric 

1.Extindere rețea electrică în 

comuna Siliștea 

Lungime rețea 

electrică nou-

înființată (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

1.2.4. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei 

de iluminat public 

1. Extindere și modernizare 

sistem de iluminat public în 

comuna Siliștea 

Lungime rețea 

iluminat public 

nou-înființată 

(km) 

Număr stâlpi 

Număr puncte 

noi de 

aprindere 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

1.2.5. Sprijinirea 

introducerii și 

utilizării surselor 

alternative de 

producere a 

energiei, respectiv 

de eficientizare a 

utilizării energiei în 

1. Dezvoltarea centralelor 

eoliene 

 

Număr turbine 

Capacitate parc 

eolian 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Investitori privați 

2.Construire de parc Suprafață parc Buget local 2021-2027 Primăria 
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clădirile publice fotovoltaic cu panouri solare fotovoltaic 

Număr panouri 

Capacitate parc 

fotovoltaic 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse legal 

constituite 

Comunei Siliștea 

Investitori privați 

3.Producere energie electrică 

și termică din biomasă 

Unități 

producție - 

capacitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Investitori privați 

4.Utilizarea complementară 

a surselor regenerabile de 

energie în instituțiile publice 

Număr 

instituții 

publice care 

utilizează surse 

regenerabile de 

energie 

Capacitate 

instalații 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Instituțiile 

publice din 

comună 

1.2.6. Asigurare 

servicii publice 

pentru cetățeni 

1. Înființare case mortuare în 

comună  

Case mortuare 

(suprafețe 

construite și 

amenajate) 

Servicii 

asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Lăcașurile de cult 

din comună 

1.3. Creșterea 

gradului de 

digitalizare în 

beneficiul 

cetățenilor, 

operatorilor 

1.3.1. Dezvoltarea 

infrastructurii și 

serviciilor de TIC 

1. Dotarea administrației 

publice locale cu 

echipamente IT performante 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Aparat de 

specialitate 

primar 
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economici și 

instituțiilor publice 

2. Dotarea unităților de 

învățământ cu echipamente 

IT performante 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Unități de 

învățământ 

1.3.2. Susținerea 

utilizării TIC de 

către populaţie și 

operatorii 

economici 

1. Furnizarea de servicii 

publice online prin 

implementarea soluțiilor de 

tip e-guvernare, e-educație, 

e-sănătate 

 

 

Servicii publice 

asigurate 

online 

Termen de 

soluționare a 

cererilor 

Număr 

utilizatori 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Aparat de 

specialitate 

primar 

Unități de 

învățământ 

Unități medicale 

 

DOMENIU DE INTERVENȚIE: ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

2.1. Creşterea 

competitivității 

producătorilor 

locali 

2.1.1. Valorificarea 

inteligentă a 

potențialului agro-

zootehnic, viticol, 

pomicol și silvicol 

al comunității 

1. Depozit de produse 

agricole în comuna Siliștea 

 

Suprafață 

amenajată (mp) 

Capacitate 

depozit 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Investitori privați 

2. Sprijinirea înființării 

asociațiilor pentru creșterea 

animalelor și valorificarea 

laptelui și a cărnii în produse 

alimentare 

Asociații 

crescători 

animale 

Efective 

animale 

Capacitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse legal 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Asociații de 

crescători de 

animale 
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producție 

Valorificare 

produse 

agricole 

constituite 

3. Stimularea investiţiilor 

pentru producerea legumelor 

pe teren protejat (sere de 

iarnă, solarii, tuneluri) 

Investiții atrase 

Capacitate de 

producție 

Valorificare 

produse 

agricole 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Fonduri private 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Producători 

locali/ Investitori 

privați 

2.2.Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.2.1.Susținerea 

programelor 

adecvate de formare 

a resursei umane 

potrivit dinamicii 

pieței de muncă 

1. Susținerea programelor de 

instruire privind dezvoltarea 

resurselor umane în comuna 

Siliștea 

Număr 

programe de 

instruire 

organizate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 

2.2.2. Calificarea/ 

recalificarea în 

domeniile cu 

potențial 

competitiv, în 

vederea configurării 

condițiilor pentru 

specializare 

inteligentă 

1. Proiect pentru instruirea 

oamenilor în legumicultură 

și susținerea dezvoltării 

serelor 

Număr 

programe de 

instruire 

organizate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 

2.2.3. Dezvoltarea 

antreprenoriatului 

1. Realizarea de proiecte de 

formare profesională pentru 

dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și 

promovarea afacerilor în 

mediul rural în comuna 

Siliștea 

Număr 

programe de 

formare 

profesională 

organizate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

AJOFM 

Formatori 

profesionali 
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DOMENIU DE INTERVENȚIE: EDUCAȚIE 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

3.1. Asigurarea 

accesului tuturor 

cetățenilor la 

servicii de educație 

3.1.1. Asigurarea 

educației de bază 

pentru toți cetățenii, 

prin sprijinirea 

învăţământului 

primar şi gimnazial 

şi prevenirea 

abandonului şcolar 

1. Reabilitarea și 

modernizarea clădirilor și 

spațiilor unităților de 

învățământ în comună 

Unități de 

învățământ 

reabilitate și 

modernizate – 

suprafețe (mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Unități de 

învățământ 

2. Înființare afterschool Afterschool 

înființat 

Suprafață 

amenajată (mp) 

Capacitate – 

număr locuri 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

 

3. Construire și amenajare 

sală de sport 

Suprafață 

construită și 

amenajată (mp) 

Capacitate sală 

Număr și 

valoare dotări 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4. Amenajare și modernizare 

bibliotecă comunală 

Suprafață 

amenajată și 

modernizată 

(mp) 

Capacitate sală 

Număr și 

valoare dotări 

Fond de carte 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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5. Reabilitare imobil cămin 

cultural 

Suprafață 

reabilitată (mp) 

Capacitate sală 

evenimente 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3.1.2. Adaptarea 

sistemului de 

educație la soluțiile 

online sau la 

distanță și 

acordarea de șanse 

de acces la educație 

în special copiilor 

din comunitățile și 

grupurile 

dezavantajate 

1. Dotarea școlilor și elevilor 

cu dispozitive IT (tablete, 

calculatoare, proiectoare 

etc.) 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Unități de 

învățământ 

3.2. Susținerea 

performanței 

școlare și a 

specializării 

inteligente 

3.2.1.Susţinerea 

elevilor cu potenţial 

intelectual crescut, 

precum şi a elevilor 

ce provin din 

familii defavorizate 

1.Susținerea copiilor și a 

tinerilor cu performanțe 

școlare deosebite prin 

acordarea de burse de merit 

și alte stimulente 

Număr burse 

de merit 

acordate anual 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Unități de 

învățământ 

3.2.2.Creșterea 

calității și relevanței 

mediilor de învățare 

pentru procesul de 

învățare și piața 

muncii, inclusiv 

învățământ la 

distanță și online 

1. Dotarea unităților de 

învățământ cu biblioteci, 

laboratoare, spații de 

recreere, la nivelul 

standardelor reglementate 

prin legislația în vigoare, 

inclusiv crearea condițiilor 

pentru educația on-line 

 

 

Unități de 

învățământ 

dotate 

Număr și 

valoare dotări 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Unități de 

învățământ 
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DOMENIU DE INTERVENȚIE: CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

4.1.Dezvoltarea și 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural identitar 

4.1.1. Elaborarea 

unei strategii de 

marketing pentru 

promovarea 

patrimoniului 

cultural și a unei 

agende de 

evenimente 

culturale, în strânsă 

corelare cu 

patrimoniul cultural 

1.Program de conștientizare 

asupra patrimoniului cultural 

identitar 

Patrimoniu 

cultural pus în 

valoare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2.Introducerea în lista 

monumentelor istorice a 

unor Cruci ale Eroilor de 

război din comună 

Lista 

monumentelor 

istorice 

completată și 

aprobată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

Ministerul 

Culturii 

3. Organizare de evenimente 

culturale (dansuri, cântece 

populare), care să 

revitalizeze tradițiile locale 

Număr 

evenimente 

organizate 

Număr 

participanți 

Tradiții locale 

promovate 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4.1.2. Sprijinirea 

reabilitării şi 

extinderii 

infrastructurii 

culturale: muzee, 

aşezăminte 

culturale, 

monumente istorice 

1. Înființare monument și 

amenajare casă memorială 

„Constantin Ionașcu” 

Casă 

memorială 

amenajată 

Monument 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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şi case memoriale 

 

2.Reabilitare și restaurare 

monumente istorice 

(Monumentul Eroilor, 

crucile) 

Monumente 

istorice 

reabilitate și 

restaurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4.2. Promovarea și 

valorificarea 

patrimoniului 

natural 

4.2.1. Crearea și 

dezvoltarea zonelor 

sportive și de 

agrement 

1. Modernizare bază sportivă Suprafață bază 

sportivă 

modernizată 

Facilități 

asigurate 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2.Modernizare terenuri 

multifuncționale la unitățile 

de învățământ din comună 

Suprafețe 

terenuri 

modernizate 

Facilități 

asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3.Amenajare piste pentru 

cicloturism 

Lungime piste 

de cicloturism 

amenajate (m) 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4. Locuri de joacă pentru 

copii și adolescenți 

Suprafețe 

locuri de joacă 

amenajate (mp) 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

 

 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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DOMENIU DE INTERVENȚIE: MEDIU 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului 

(reducerea gazelor 

cu efect de seră), 

apei și solului 

 

5.1.1. Sprijinirea 

utilizării 

mijloacelor de 

transport mai puțin 

poluante/nepoluante 

1. Achiziționarea de biciclete 

și punerea lor la dispoziția 

localnicilor (copii, tineri etc.) 

Biciclete 

achiziționate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

5.1.2. Extinderea 

zonelor verzi ale 

localității  

1. Plantare de perdele 

forestiere pe marginea 

drumurilor cu trafic intens 

Lungime 

perdele 

forestiere 

plantate (ml) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2. Împădurirea terenurilor 

neproductive 

Suprafețe 

terenuri 

împădurite 

(mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3. Amenajare spații verzi din 

localitate 

Suprafețe spații 

verzi amenajate 

(mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4.Reabilitare spații verzi din 

interiorul localității 

Suprafețe spații 

verzi reabilitate 

(mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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Alte surse legal 

constituite 

5.1.3. Sprijinirea 

inițiativelor, 

programelor și 

acțiunilor ce 

vizează utilizarea 

surselor alternative 

de energie/energie 

regenerabilă: 

eoliană, solară, 

biomasă, termală, 

etc. 

1. Dezvoltarea centralelor 

eoliene 

 

Număr turbine 

Capacitate parc 

eolian 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2. Construire de parc 

fotovoltaic cu panouri solare 

Suprafață parc 

fotovoltaic 

Număr panouri 

Capacitate parc 

fotovoltaic 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

3. Producere energie 

electrică și termică din 

biomasă 

Unități 

producție - 

capacitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4. Utilizarea complementară 

a surselor regenerabile de 

energie în instituțiile publice 

Număr 

instituții 

publice care 

utilizează surse 

regenerabile de 

energie 

Capacitate 

instalații 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

5.2.Implementarea 

managementului 

integrat al 

deșeurilor 

5.2.1.Încurajarea 

colectării selective 

a deșeurilor 

1. Campanii de educare a 

cetățenilor privind 

responsabilitatea lor în ceea 

ce privește colectarea 

Număr 

campanii de 

educare 

organizate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

ADI Dobrogea 
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 selectivă a deșeurilor Număr 

beneficiari 

Alte surse legal 

constituite 

2. Instalarea de pubele 

pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Pubele 

achiziționate și 

instalate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

ADI Dobrogea 

3. Dotarea gospodăriilor cu 

pubele pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor 

Gospodării 

dotate 

Număr pubele 

distribuite 

cetățenilor 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

ADI Dobrogea 

5.2.2. Facilitarea 

ecologizării zonelor 

poluate 

1. Organizare acțiuni de 

ecologizare a zonelor verzi 

poluate (păduri, parcuri etc.) 

 

Număr acțiuni 

ecologizare 

organizate 

Suprafețe 

ecologizate 

(mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

ONG-uri locale 

5.3. Protecția și 

conservarea 

habitatelor 

naturale și a ariilor 

naturale protejate 

 

5.3.1. Sprijinirea 

măsurilor de 

prevenire a 

dezastrelor naturale 

1. Decolmatare ape 

curgătoare 

 

Lungime ape 

curgătoare 

decolmatate 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2. Regularizare curs de apă 

 

Lungime curs 

de apă 

regularizat 

(km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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3.Lucrări de amenajare a 

cursurilor de apă 

Lungime 

cursuri de apă 

amenajate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

5.3.2. Sprijinirea 

conservării 

biodiversității și a 

ariilor naturale 

protejate 

1. Acțiuni de curățare a 

tuturor zonelor naturale (în 

special de deșeuri din 

plastic) și organizarea de 

programe sistematice de 

educare a populației pentru 

combaterea fenomenului 

poluării 

Număr acțiuni 

ecologizare 

organizate 

Suprafețe 

ecologizate 

(mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

ONG-uri locale 

5.3.3. Sprijinirea 

campaniilor de 

informare și 

conștientizare 

privind importanța 

dezvoltării durabile, 

a protecției și 

conservării 

habitatelor naturale 

și ariilor protejate 

 

1. Organizarea de acțiuni 

pentru marcarea 

evenimentelor din calendarul 

ecologic 

 

Număr acțiuni 

organizate 

Număr 

participanți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

ONG-uri locale 

 

DOMENIU DE INTERVENȚIE: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Obiective 

prioritare 

Măsuri Proiecte de investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse posibile 

de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Responsabili 

6.1. Dezvoltarea 

capacității 

administrației 

6.1.1. Dotarea cu 

tehnologie IT 

modernă și 

1. Achiziție și punere în 

funcțiune de echipamente 

performante de tehnică de 

Echipamente 

achiziționate 

Număr 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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publice locale performantă, care 

să permită 

implementarea unor 

soluții software 

integrate de 

gestionare ușoară, 

rapidă și modernă a 

activității curente a 

administrației 

publice 

calcul (calculatoare, 

imprimante multifuncționale 

etc.) 

beneficiari europene 

Alte surse legal 

constituite 

6.1.2. Simplificarea 

procedurilor 

birocratice și 

administrative 

pentru cetățeni și 

mediul de afaceri, 

prin încurajarea 

furnizării şi 

utilizării e-

guvernării 

1. Achiziția și utilizarea de 

softuri performante pentru 

furnizarea de servicii de 

calitate către cetățeni și 

reducerea timpului de 

soluționare a solicitărilor 

acestora 

Softuri 

achiziționate 

Termen de 

soluționare 

cereri 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2. Utilizarea sistemelor 

online de lucru implementate 

la nivel național 

Sisteme online 

utilizate 

Servicii 

asigurate 

Termen de 

soluționare 

cereri 

Număr 

utilizatori 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

6.1.3. Dezvoltarea 

competențelor și 

cunoștințelor 

personalului din 

administrația 

publică locală 

(inclusiv decidenții 

1. Programe de instruire și 

perfecționare profesională 

anuală 

Număr 

programe 

instruire și 

perfecționare 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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politici) 2. Organizare de schimburi 

de experiență cu alte 

autorități și instituții publice 

la nivel județean, național și 

european 

Schimburi de 

experiență 

organizate 

Număr 

participanți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

6.1.4.Sediu 

administrativ și 

infrastructură 

1. Construire sediu nou 

Primărie 

Suprafață 

construită și 

amenajată (mp) 

Săli date în 

folosință 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2. Racordare sediu primărie 

la rețelele de utilități (apă, 

canalizare, gaze naturale, 

curent electric) 

Racorduri la 

utilități 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

6.1.5. Dotarea cu 

mașini, utilaje și 

echipamente 

performante, în 

scopul eficientizării 

serviciilor publice 

furnizate 

comunității 

1. Dotarea cu mașini, utilaje 

și echipamente performante 

pentru intervenția în situațiile 

de urgență (incendii, 

inundații, deszăpezire etc.) 

Mașini, utilaje 

și echipamente 

achiziționate – 

număr, 

capacitate, 

valoare 

Servicii 

asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

2. Dotarea cu mașini, utilaje 

și echipamente performante 

pentru execuția lucrărilor de 

gospodărire a UAT 

Mașini, utilaje 

și echipamente 

achiziționate –

capacitate, 

valoare 

Servicii 

asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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3. Construcție/extindere 

garaj pentru mașinile și 

utilajele aparținând Primăriei 

Suprafață 

construită și 

amenajată (mp) 

Capacitate 

garaj 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 

4. Extindere sistem de 

monitorizare video la sediul 

primăriei și în localitate 

Sistem de 

monitorizare 

video 

Număr camere 

instalate 

Servicii 

asigurate 

Suprafețe 

deservite 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri 

europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021-2027 Primăria 

Comunei Siliștea 
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6. Portofoliul de proiecte prioritare 

 

Fișele de proiect oferă un sprijin suplimentar autorității administrației publice locale în 

planificarea activităților necesare implementării strategiei. 

Fișele prezentate în cele ce urmează au un caracter strict orientativ cu privire la: 

• obiectivele urmărite;  

• activitățile propuse;  

• rezultatele așteptate; 

• indicatorii de evaluare; 

• actorii implicați; 

• posibilele surse de finanțare; 

• perioada de implementare estimată. 

Aspectele concrete și detaliile vor fi stabilite de către autoritatea publică în urma unor analize 

aprofundate, a studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților vizate de inițiativele 

respective.  

Bugetul fiecărui proiect se va estima pe categorii de cheltuieli, în funcție de activitățile 

concrete descrise în cadrul proiectului și de cerințele finanțatorului, după caz. 
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FIȘELE PROIECTELOR PRIORITARE 2021-2027 

 

 

 

 

1. 

 

Modernizare străzi comunale în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a străzilor comunale 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de evaluare Lungimea străzilor comunale modernizate (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, participanți la trafic, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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2. 

 

Asfaltare drumuri comunale în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

  

Obiective Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului local de persoane și mărfuri 

Fluidizarea circulației 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de asfaltare drumuri comunale 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

Atragerea potențialilor investitori 

 

Indicatori de evaluare Lungime drumuri comunale asfaltate (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, participanți la trafic, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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3. 

 

Modernizare infrastructură rutieră agricolă 

 

 

Justificare  

 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente 

 

Rezultate așteptate Infrastructură rutieră agricolă modernizată 

Atragerea de potențiali investitori 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

Indicatori de evaluare Număr și lungime drumuri de exploatație agricolă modernizate (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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4. 

 

Construire de trotuare în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și construire trotuare 

 

Rezultate așteptate Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

Indicatori de evaluare Lungime trotuare construite (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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5. 

 

Realizare șanțuri și podețe betonate în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri 

 

Obiective Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare șanțuri și podețe betonate în comună 

 

Rezultate așteptate Șanțuri și podețe betonate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime șanțuri realizate (km) 

Podețe betonate realizate 

Număr gospodării deservite 

 

 

Beneficiari 

 

cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați 

 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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6. 

 

Construire podețe în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri  

 

 

Obiective Asigurarea stabilității drumurilor și facilitarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

Protecție contra inundațiilor 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire podețe 

 

 

Rezultate așteptate Podețe construite în comună 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației 

 

 

Indicatori de evaluare Număr și lungime podețe construite (m) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, participanții la trafic, operatori economici cu sediul 

în comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați 

 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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7. 

 

Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri 

 

Obiective Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea dezvoltării 

rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comună 

 

 

Rezultate așteptate Șanțuri amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime șanțuri amenajate (km) 

 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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8. 

 

Amenajare piste de biciclete în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

 

 

Activități Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta 

Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate 

 

 

Rezultate așteptate Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime piste de biciclete amenajate (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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9. 

 

Amenajare piste de biciclete între localități 

 

 

Justificare  

 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

 

 

Activități Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta 

Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate 

 

 

Rezultate așteptate Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime piste de biciclete amenajate (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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10. 

 

Amenajări parcări pentru biciclete în zonele de interes economic  

 

 

Justificare  

 

Inexistența parcărilor pentru biciclete în zonele de interes public pe 

raza comunei 

Sprijinirea transportului cu bicicleta la/de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului 

 

 

Obiective Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

Punerea la dispoziție de locuri special amenajate pentru parcarea 

bicicletei 

 

 

Activități Identificarea spațiilor oportune amenajării de parcări pentru biciclete 

Proceduri achiziții publice 

Amenajări parcări pentru biciclete în zonele de interes public 

 

 

Rezultate așteptate Parcări de biciclete amenajate 

Atragerea de forță de muncă specializată 

 

 

 

Indicatori de evaluare Rasteluri de biciclete instalate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în comună 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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11. 

 

Înființare transport public prin ADI Siliștea-Tortoman 

 

 

Justificare  

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul 

economic și social al comunei 

 

 

Obiective Facilitarea transportului la locul de muncă în unitățile economice din 

oraș 

Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun 

 

 

Activități Extindere trasee de transport public 

Atragere de operatori de transport persoane pentru prestarea serviciilor 

de transport între comuna Siliștea și localitățile învecinate 

 

 

Rezultate așteptate Număr mai mare de curse regulate în comună 

Număr mai mare de persoane care apelează la transportul public în 

comun 

 

 

Indicatori de evaluare Număr curse organizate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

 

2021-2027 
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12. 

 

Amenajare stații de transport public în comuna Siliștea 

 

 

 

Justificare  

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul 

economic și social al comunei 

 

 

Obiective Îmbunătățirea condițiilor de transport public în comună 

 

 

Activități Întocmire documentație 

Proceduri achiziție publică 

Modernizare stații de transport public existente, inclusiv realizarea de 

noi stații prin dotarea cu: indicatoare și marcaje rutiere, indicatoare cu 

informații pentru călători, platforme de așteptare, cabine cu acoperiș și 

scaune 

 

 

Rezultate așteptate Număr mai mare de stații de transport public 

Stații modernizate 

Număr mai mare de călători deserviți 

 

 

Indicatori de evaluare Număr stații de transport public amenajate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, operatori economici 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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13. 

 

Extindere rețea de canalizare și stație de epurare 

 

 

Justificare  

 

Existența rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al 

populației și protecția mediului înconjurător 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere a rețelei de canalizare 

 

Rezultate așteptate Rețea de canalizare extinsă la nivelul comunei 

Număr mai mare de cetățeni racordați la rețea 

Protecția mediului înconjurător 

 

 

Indicatori de evaluare Lungimea rețelei de canalizare nou-înființată 

Capacitate stație de epurare 

Număr gospodării/obiective economice racordate 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali 

investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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14. 

 

Extindere sistem de alimentare cu apă 

 

 

Justificare  

 

Extinderea sistemului de alimentare cu apă va determina creșterea 

nivelului de trai al populației și protecția mediului înconjurător 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă 

 

Rezultate așteptate Rețea de alimentare cu apă extinsă la nivelul comunei 

Număr mai mare de cetățeni racordați la sistem 

Protecția mediului înconjurător 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețea de apă nou-înființată 

Număr racorduri noi 

Gospodării deservite 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, potențiali 

investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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15. Infrastructură de apă și irigații pentru activități agricole și zootehnice în comuna 

Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Existența unei infrastructuri moderne de apă și irigații va determina 

dezvoltarea agriculturii, prin facilitarea producției și va ajuta la 

combaterea efectelor negative ale secetei 

 

Obiective Creșterea rentabilității activităților agricole 

Prevenirea producerii pagubelor cauzate de secetă 

 

Activități Proiectare și inginerie, studii de teren 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de realizare a infrastructurii de apă și irigații pentru activități 

agricole și zootehnice 

 

Rezultate așteptate Infrastructură de apă și irigații modernă 

Suprafață mare de teren agricol deservită 

Creșterea productivității fermelor agricole și zootehnice 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețele de apă și irigații (km) 

Suprafață agricolă deservită (mp) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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16. 

 

Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va 

determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, 

precum și creșterea calității vieții populației 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective 

 

Creșterea gradului de accesibilitate al populației, instituțiilor publice și 

operatorilor economici din comună la serviciile de bază 

Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 

 

Activități 

 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de racordare la sistem de distribuție gaze naturale și SRM 

 

Rezultate așteptate 

 

Introducere rețea de gaze naturale 

Gospodării racordate la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de evaluare 

 

Lungimea rețelei de distribuție gaze naturale (km) 

Număr racordări la rețea 

Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari 

 

cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

 

2021-2027 
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17. 

 

Extindere rețea electrică în comuna Siliștea  

 

 

Justificare  

 

Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina 

dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și 

creșterea calității vieții populației 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere a rețelei electrice 

 

Rezultate așteptate Extindere rețea electrică 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați 

la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețea electrică nou-înființată (km) 

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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18. 

 

Extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public 

 

 

Rezultate așteptate Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public  

Număr mai mare de puncte de aprindere 

Consum economic prin utilizarea becurilor LED 

Reducerea cheltuielilor 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime rețea iluminat public nou-înființată și modernizată (km) 

Număr stâlpi 

Număr puncte de aprindere noi 

 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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19. 

 

Dezvoltarea centralelor eoliene 

 

 

Justificare  

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Valorificarea surselor regenerabile de energie, prin construirea de 

centrale eoliene 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile  

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire centrale eoliene 

 

 

Rezultate așteptate Centrale eoliene construite pe teritoriul comunei 

Reducerea cheltuielilor 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare Număr și capacitate centrale 

Procent reducere costuri cu energia 

 

 

Beneficiari comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Investitori privați 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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20. 

 

Construire de parc fotovoltaic cu panouri solare 

 

 

Justificare  

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități Identificarea terenului pentru construire parc fotovoltaic 

Elaborare documentații 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de instalare a panourilor solare 

 

 

Rezultate așteptate Panouri fotovoltaice instalate 

Reducerea cheltuielilor 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare Suprafață parc fotovoltaic 

Număr panouri solare 

Capacitate parc fotovoltaic 

 

 

Beneficiari comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Investitori privați 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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21. 

 

Producere energie electrică și termică din biomasă 

 

 

Justificare  

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective Valorificarea producției de biomasă prin transformarea acesteia în 

energie electrică și termică 

Reducerea costurilor cu energia 

 

 

Activități Constituirea unităților de colectare și valorificare a biomasei 

 

 

Rezultate așteptate Unități de colectare și valorificare biomasă 

Reducerea costurilor cu energia 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de evaluare Capacitate unități de colectare și valorificare biomasă 

Procent reducere costuri cu energia 

 

 

Beneficiari comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Investitori privați 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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22. 

 

Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în instituțiile publice 

 

 

Justificare  

 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

 

Obiective Valorificarea surselor regenerabile de energie 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

 

Activități Elaborarea de documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Dotarea clădirilor de interes public cu instalații de producere a energiei 

din surse regenerabile 

 

 

Rezultate așteptate Instalații implementate 

Reducerea cheltuielilor 

 

 

Indicatori de evaluare Număr instituții care utilizează energie regenerabilă 

Procent reducere cheltuieli 

Capacitate instalații 

 

Beneficiari Instituții publice 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Instituțiile publice din comună 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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23. 

 

 Înființare case mortuare în comună 

 

 

Justificare  

 

Punerea în acord cu normele sanitare conforme cu legislaţia europeană, 

devenită obligatorie după aderarea la Uniunea Europeană și a apariției 

Legii nr. 102/2014 

Necesităţi privind securitatea sanitară și sănătatea publică, precum și 

cele legate de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare pentru 

locuitorii comunei 

 

Obiective Construirea de case mortuare, în vederea desfășurării ceremoniei de 

înmormântare pentru locuitorii comunei 

Asigurarea securității sanitare și a sănătății publice 

 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire case mortuare 

 

 

Rezultate așteptate Case mortuare pentru desfășurarea serviciilor religioase specifice 

înmormântării 

 

 

Indicatori de evaluare Suprafață construită și amenajată (mp) 

Servicii asigurate 

 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Lăcașurile de cult din comună 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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24. 

 

Dotarea administrației publice locale cu echipamente IT performante 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități Achiziție echipamente 

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 

Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente  

 

 

Rezultate așteptate Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de evaluare Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari  

 

 

Beneficiari administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții publice și 

operatori economici de pe raza comunei  

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Aparat de specialitate primar 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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25. 

 

Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante 

 

 

Justificare  

 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației 

 

Obiective Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

 

Activități Modernizare săli de clasă și laboratoare 

Dotarea cu echipamente IT performante 

 

 

Rezultate așteptate Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

 

Indicatori de evaluare Număr unități de învățământ dotate 

Număr echipamente 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari Școlile și grădinițele din comună 

 

 

Actori implicați 

 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Unități de învățământ 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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26. Furnizarea de servicii publice online prin implementarea soluțiilor de tip e-

guvernare, e-educație, e-sănătate 

 

 

Justificare  

 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

Obiective Facilitarea accesului la servicii publice 

Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor cetățenilor 

 

Activități Înregistrarea în sistemele informatice naționale 

Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online 

Furnizarea de servicii publice online 

 

Rezultate așteptate Acces facil la servicii publice online 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Indicatori de evaluare Servicii publice asigurate online 

Număr utilizatori sistem 

Termen de soluționare a cererilor 

Număr și valoare tranzacții operate online 

Procent impozite și taxe plătite online 

Procent facturi plătite online 

 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Aparat de specialitate primar 

Unități de învățământ 

Unități medicale 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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27. 

 

Depozit de produse agricole în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, prin 

valorificarea inteligentă a potențialului agricol 

 

Obiective 

 

Dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri 

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a producției locale 

Ocuparea forței de muncă 

 

Activități 

 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Lucrări de construire și amenajare a unui depozit de preluare, păstrare 

și valorificare a produselor locale 

 

Rezultate așteptate 

 

Creșterea cantității de produse locale preluate și depozitate, care 

urmează a fi valorificate 

Prevenirea șomajului 

Atragerea de investitori 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată (mp) 

Capacitate depozit 

 

 

Beneficiari 

 

producători locali (persoane fizice și juridice), potențiali investitori, 

cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați 

 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Investitori privați 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

 

2021-2027 
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28. Sprijinirea înființării asociațiilor pentru creșterea animalelor și valorificarea laptelui 

și a cărnii în produse alimentare 

 

 

Justificare  

 

Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinul acordat asociațiilor 

crescătorilor de animale în dezvoltarea activității lor și valorificarea 

inteligentă a produselor obținute 

Eficientizarea activităților agricole prin asociere și cooperare și 

aplicarea unor tehnologii moderne 

 

Obiective Dezvoltarea economiei locale și a producției autohtone 

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a producției autohtone 

Ocuparea forței de muncă 

 

Activități Realizarea de întâlniri și oferirea de consiliere și sprijin pentru 

constituirea asociațiilor de crescători de animale 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, centre de 

colectare și valorificare a produselor locale etc.) 

Promovare a produselor locale 

 

Rezultate așteptate Înființare de asociații ale crescătorilor de animale 

Atragerea de investitori 

Creșterea producției autohtone 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de evaluare Asociații crescători de animale 

Efective de animale 

Capacitate de producție 

Valorificare produse agricole 

 

Beneficiari crescătorii de animale, producătorii locali, potențiali investitori, 

cetățenii comunei 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Asociații crescători de animale 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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29. Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, 

solarii, tuneluri) 

 

 

Justificare  

 

Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinul acordat producătorilor 

locali în dezvoltarea activității lor și valorificarea inteligentă a 

produselor obținute 

Eficientizarea activităților agricole prin aplicarea unor tehnologii 

moderne 

 

Obiective Dezvoltarea economiei locale și a producției autohtone 

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a producției autohtone 

Ocuparea forței de muncă 

 

Activități Realizarea de întâlniri și oferirea de consiliere și sprijin pentru 

realizarea de investiții pentru producerea legumelor pe teren protejat 

Promovare a produselor locale 

 

 

Rezultate așteptate Creșterea producției de legume autohtone și valorificarea acesteia pe 

piețele naționale și chiar europene 

Prevenirea șomajului 

 

 

Indicatori de evaluare Investiții atrase în comună 

Capacitate de producție 

Valorificare produse agricole 

 

Beneficiari producătorii locali, potențiali investitori, cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Producători locali/Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Fonduri private 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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30. Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor umane în comuna 

Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 

comunității 

 

 

Obiective 

 

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități 

 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

 

 

Număr programe de instruire organizate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari 

 

 

cetățenii comunei, în special tinerii 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

AJOFM 

Formatori profesionali 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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31. 

 

Proiect pentru instruirea oamenilor în legumicultură și susținerea dezvoltării serelor 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 

comunității 

 

 

Obiective Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

 

Rezultate așteptate Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

Dezvoltarea serelor în comună 

 

 

Indicatori de evaluare Număr programe de instruire organizate 

Număr beneficiari  

 

 

Beneficiari cetățenii comunei, în special tinerii 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

AJOFM 

Formatori profesionali 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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32. Realizarea de proiecte de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural în comuna Siliștea 

 

 

Justificare  

 

Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârghie importantă 

pentru creșterea inovării și dezvoltării în afaceri 

 

Obiective Creșterea competitivității economice, care va determina creșterea 

calității produselor, lucrărilor și serviciilor furnizate 

Formarea profesională continuă a populației 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

Activități Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM 

Susținerea de cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural 

 

 

Rezultate așteptate Noi proiecte antreprenoriale la nivelul comunei 

Resurse umane specializate 

Reducerea șomajului, prin crearea de noi locuri de muncă 

 

 

Indicatori de evaluare Număr programe de formare profesională organizate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari Comunitatea locală, antreprenori locali 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

AJOFM 

Formatori profesionali 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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33. Reabilitarea și modernizarea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ în 

comună 

 

 

Justificare  

 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită 

reabilitare și modernizare, precum și dotarea materială la standarde 

europene a spațiilor interioare destinate procesului educațional 

 

 

Obiective Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale 

(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

Prevenirea abandonului școlar 

Reducerea analfabetismului 

 

 

Activități Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de reabilitare și modernizare 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

 

Rezultate așteptate Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

Performanțele școlare ale elevilor 

 

Indicatori de evaluare Unități de învățământ reabilitate și modernizate – suprafețe (mp) 

 

 

Beneficiari Unitățile de învățământ de pe raza comunei, comunitatea locală 

 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

Unități de învățământ 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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34. 

 

Înființare afterschool 

 

 

Justificare  

 

Susținerea părinților și copiilor în vederea accesului la educație 

modernă, configurată conform standardelor europene, cu scopul 

obținerii unui mediu educațional în care copiii să găsească motivație 

pentru studiu, să fie mai adaptați, mai rezilienți și mai creativi 

 

 

Obiective Prevenirea abandonului şcolar 

Îmbunătățirea ratei succesului școlar al copiilor beneficiari  

Dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor și de viaţă independentă 

 

 

Activități Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de înființare și dotare afterschool 

 

 

Rezultate așteptate Performanță mai bună în școală 

Organizarea optimă a timpului liber al copiilor prin activități 

educaționale și recreative 

 

 

Indicatori de evaluare Suprafață amenajată (mp) 

Capacitate (număr locuri) 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

Actori implicați Primăria Comunei Siliștea 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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35. 

 

Construire și amenajare sală de sport 

 

 

Justificare  

 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

Obiective 

 

Construirea și amenajarea unei săli de sport conform standardelor în 

domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

 

Activități 

 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire și amenajare sală de sport 

 

Rezultate așteptate 

 

Sală de sport amenajată conform standardelor la dispoziția cetățenilor 

comunei 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafață construită și amenajată (mp) 

Capacitate sală 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari 

 

Cetățenii comunei 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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36. 

 

Amenajare și modernizare bibliotecă comunală 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

Obiective Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale 

Completarea și diversificarea ofertei de carte 

Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte în sistem 

online 

 

 

Activități 

 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

Dezvoltarea fondului de carte 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Creșterea numărului de cititori 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafață amenajată și modernizată (mp) 

Capacitate bibliotecă 

Număr și valoare dotări 

Volum fond de carte 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari 

 

comunitatea locală 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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37. 

 

Reabilitare imobil cămin cultural 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

Obiective 

 

Creșterea nivelului cultural și social al cetățenilor comunei 

Crearea de condiții adecvate pentru organizarea de evenimente cultural-

artistice 

Stimularea înființării de ansambluri folclorice, muzică și dans 

Creșterea gradului de socializare a cetățenilor comunei 

 

 

Activități 

 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Evenimente cultural-artistice organizate 

Înființare de formații de muzică și dans 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafață reabilitată (mp) 

Capacitate sală evenimente 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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38. 

 

Dotarea școlilor și elevilor cu dispozitive IT (tablete, calculatoare, proiectoare etc.) 

 

 

Justificare  

 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 

populației 

 

 

Obiective 

 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

 

Activități 

 

Modernizare săli de clasă și laboratoare 

Dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

Indicatori de evaluare Număr de unități de învățământ dotate 

Număr și valoare echipamente 

Număr elevi beneficiari 

 

Beneficiari Școlile și grădinițele din comună; copiii preșcolari și elevii; personalul 

didactic 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Unități de învățământ 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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39. Susținerea copiilor și a tinerilor cu performanțe școlare deosebite prin acordarea de 

burse de merit și alte stimulente 

 

 

Justificare  

 

Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare privind 

acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

Susținerea și încurajarea performanței școlare 

 

 

Obiective 

 

Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe școlare deosebite 

prin burse de merit și alte stimulente 

 

 

Activități 

 

Aprobarea prin HCL a acordării și cuantumului burselor de merit și a 

altor stimulente pentru elevii cu performanțe școlare deosebite 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Creșterea performanței școlare 

Creșterea calității actului educațional 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr elevi cu performanțe școlare deosebite 

Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă determinată 

de timp (un an) 

 

 

Beneficiari 

 

Elevii cu performanțe școlare 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Unități de învățământ 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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40. Dotarea unităților de învățământ cu biblioteci, laboratoare, spații de recreere, la 

nivelul standardelor reglementate prin legislația în vigoare, inclusiv crearea 

condițiilor pentru educația on-line 

 

Justificare  

 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Este necesară specializarea resurselor umane conform nevoilor actuale 

ale comunității 

 

 

Obiective Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a programelor de instruire specializată 

Creșterea calității actului educațional 

 

 

Activități Dotare cu biblioteci, laboratoare, spații de recreere pentru copii, care să 

asigure specializarea resurselor umane conform nevoilor actuale ale 

comunității 

 

 

Rezultate așteptate Acces facil la informație 

Servicii educaționale de calitate 

Forță de muncă specializată 

 

 

Indicatori de evaluare Număr biblioteci, laboratoare, spații de recreere puse la dispoziție 

Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Unități de învățământ 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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41. Organizare de evenimente culturale (dansuri, cântece populare), care să revitalizeze 

tradițiile locale 

 

 

Justificare  

 

Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar (folclor, 

tradiții, obiceiuri locale) 

Dezvoltarea comunității din punct de vedere cultural 

 

 

Obiective Promovarea și conservarea folclorului și a tradițiilor locale 

 

 

Activități Organizarea de evenimente cultural-artistice 

Modernizarea infrastructurii culturale 

Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale 

 

 

Rezultate așteptate 

 

 

 

Intensificarea vieții culturale a comunei 

Tradiții locale promovate 

 

 

Indicatori de evaluare Număr evenimente organizate 

Număr participanți 

 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

Căminele culturale 

Asociația „Steaua Speranței” – Ansamblul „Silișteanca” 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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42. 

 

Înființare monument și amenajare casă memorială „Constantin Ionașcu” 

 

 

Justificare  

 

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural identitar (casă 

memorială și monument) 

Dezvoltarea comunității din punct de vedere cultural 

 

 

Obiective Construire monument și amenajare casă memorială 

 

 

Activități Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire/amenajare 

 

 

Rezultate așteptate 

 

 

 

Intensificarea vieții culturale a comunei 

Personalități locale promovate 

 

 

Indicatori de evaluare Casă memorială amenajată 

Monument înființat 

 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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43. Reabilitare și restaurare monumente istorice (Monumentul Eroilor, Crucile Eroilor 

de război) 

 

 

Justificare  

 

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural identitar  

Dezvoltarea comunității din punct de vedere cultural 

 

 

Obiective Reabilitare și restaurare monumente istorice 

 

 

Activități Expertiză monumente 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare și restaurare 

 

 

Rezultate așteptate 

 

 

 

Monumente istorice restaurate și reabilitate 

 

Indicatori de evaluare Monumente istorice restaurate și reabilitate 

 

 

Beneficiari comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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44. 

 

Modernizare bază sportivă 

 

 

Justificare  

 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

Obiective Modernizarea bazei sportive conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare bază sportivă 

 

Rezultate așteptate Bază sportivă modernă la dispoziția cetățenilor comunei 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de evaluare Suprafață bază sportivă modernizată 

Facilități asigurate 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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45. 

 

Modernizare terenuri multifuncționale la unitățile de învățământ din comună 

 

 

Justificare  

 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

Obiective Modernizarea terenurilor sportive multifuncționale conform 

standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

 

Activități Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare terenuri sportive multifuncționale 

 

Rezultate așteptate Terenuri multifuncționale modernizate 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de evaluare Suprafețe terenuri multifuncționale modernizate (mp) 

Facilități asigurate 

 

Beneficiari Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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46. 

 

Amenajare piste pentru cicloturism 

 

 

Justificare  

 

Dezvoltarea infrastucturii sportive și de agrement 

Dezvoltarea turismului în zonă 

 

 

Obiective Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

Diversificarea ofertei turistice 

 

 

Activități Conceperea unor trasee cicloturistice care să conecteze diferite 

obiective de interes 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, incluzând 

locuri de popas și indicatoare 

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte 

de observare etc. 

 

 

Rezultate așteptate Piste de cicloturism pe teritoriul comunei 

 

 

Indicatori de evaluare Lungime piste de cicloturism amenajate (km) 

 

 

Beneficiari comunitatea locală, turiști/vizitatori 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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47. 

 

Locuri de joacă pentru copii și adolescenți 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și 

petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 

 

 

Obiective 

 

Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți 

 

 

Activități 

 

Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă 

Lucrări de construcție și amenajare 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr locuri de joacă 

Suprafață amenajată (mp) 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari 

 

Copii și adolescenți, localnici 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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48. 

 

Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor cu trafic intens 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural sănătos 

 

Obiective 

 

Protejarea mediului înconjurător 

Prevenirea/reducerea poluării 

 

 

Activități 

 

Lucrări de plantare a perdelelor forestiere 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Reducerea gradului de poluare 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Lungime perdele forestiere plantate (ml) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

 

 

 

49. 

 

Împădurirea terenurilor neproductive 

 

 

Justificare  

 

Îmbunătățirea calității mediului 

 

Obiective 

 

Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei 

 

 

Activități 

 

Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi 

Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare 

Executarea plantației 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Terenuri împădurite 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafețe împădurite (mp) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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50. 

 

Amenajare spații verzi în localitate 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună 

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 

 

 

Obiective 

 

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor peisagistice 

 

 

Activități 

 

Lucrări de amenajare a spațiilor verzi din localitate 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Spații verzi, parcuri 

Îmbunătățirea imaginii comunei 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafețe spații verzi amenajate (mp) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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51. 

 

Reabilitare spații verzi din interiorul localității 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din comună 

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 

 

 

Obiective 

 

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor peisagistice 

 

 

Activități 

 

Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localitate 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Spații verzi, parcuri 

Îmbunătățirea imaginii comunei 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafețe spații verzi reabilitate (mp) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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52. 

 

Instalarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

 

 

Justificare  

 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității 

locale 

 

 

Obiective 

 

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

 

Activități 

 

Achiziționarea de pubele și instalarea acestora pe raza comunei 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr și valoare pubele achiziționate 

Număr puncte de instalare 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari 

 

comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

ADI Dobrogea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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53. 

 

Dotarea gospodăriilor cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

 

 

Justificare  

 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice comunității 

locale 

 

Obiective 

 

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

 

Activități 

 

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea acestora către 

populație 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Creșterea cantității de gunoi colectat selectiv 

Eficientizarea reciclării 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr gospodării deservite 

 

 

Beneficiari 

 

cetățenii comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

ADI Dobrogea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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54. 

 

Organizare acțiuni de ecologizare a zonelor verzi poluate 

 

 

Justificare  

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

 

Obiective 

 

Creșterea calității mediului înconjurător 

Protecția și conservarea patrimoniului natural 

 

 

Activități 

 

Acțiuni de ecologizare a zonelor verzi poluate 

Organizare de campanii de conștientizare privind beneficiile unui 

mediu natural sănătos 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Un mediu natural curat și sănătos 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr acțiuni de ecologizare 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate (mp) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

ONG-uri locale 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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55. 

 

Decolmatare ape curgătoare 

 

 

Justificare  

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective 

 

Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza 

comunei 

 

 

Activități 

 

Îndepărtarea materialului aluvionar  

Extragere nisipuri și pietrișuri 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Scurgerea optimă în albie a râurilor 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Lungime ape curgătoare decolmatate (km) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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56. 

 

Regularizare curs de apă 

 

 

Justificare  

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective 

 

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități 

 

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Lungime curs de apă regularizat (km) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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57. 

 

Lucrări de amenajare a cursurilor de apă 

 

 

Justificare  

 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective 

 

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități 

 

Lucrări de amenajare a cursurilor de apă 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Lungime cursuri de apă amenajate (km) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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58. Acțiuni de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de deșeuri de plastic) și 

organizarea de programe sistematice de educare a populației pentru combaterea 

fenomenului poluării 

 

Justificare  

 

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 

 

Obiective 

 

Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 

 

 

Activități 

 

 

Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării 

mediului înconjurător 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Mediu natural curat și sănătos 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr de programe de curățare organizate 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate (mp) 

 

 

Beneficiari 

 

Comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

ONG-uri locale 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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59. 

 

Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de tehnică de calcul 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective 

 

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități 

 

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Echipamente achiziționate (valoare) 

Număr beneficiari 

Servicii asigurate 

 

 

Beneficiari 

 

Administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții publice și 

operatori economici de pe raza comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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60. 

 

Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de calitate 

către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor acestora 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective 

 

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități 

 

Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Softuri achiziționate 

Termen soluționare cereri 

 

 

Beneficiari 

 

Administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții publice și 

operatori economici de pe raza comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

 

2021-2027 
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61. 

 

Programe de instruire și perfecționare profesională 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrative 

Formarea profesională periodică constituie o obligație legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății 

actuale 

 

 

Obiective 

 

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 

 

 

Activități 

 

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 

Elaborarea planului anual de formare profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională 

Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor 

identificate 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Dezvoltarea de noi competențe 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Număr programe de instruire și perfecționare 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari 

 

Funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului comunei 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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62. 

 

Construire sediu nou Primărie 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrative 

Necesitatea construirii și amenajării clădirii și spațiilor de lucru ale 

primăriei pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului public în 

condiții optime 

 

Obiective 

 

Consolidarea capacității administrației publice locale de a furniza 

servicii de calitate pentru cetățenii comunei 

Crearea de condiții de lucru rapide și moderne pentru personalul 

instituției 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

Activități 

 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construire și amenajare a sediului 

Dotarea materială a spațiilor de lucru 

 

Rezultate așteptate 

 

Condiții mai bune de lucru 

Timp redus de soluționare a cererilor 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafață construită și amenajată (mp) 

Număr săli date în folosință 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari 

 

Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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63. Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru intervenția în situațiile 

de urgență 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de intervenție în situații de urgență 

 

 

Obiective 

 

Dotarea serviciului pentru situații de urgență cu utilaje și echipamente 

de lucru performante 

Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență 

 

 

Activități 

 

Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de intervenție 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Mașini, utilaje și echipamente achiziționate 

Servicii asigurate 

Capacitate de intervenție în situațiile de urgență 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari 

 

Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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64. Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru execuția lucrărilor de 

gospodărire a UAT 

 

 

Justificare  

 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală 

 

 

Obiective 

 

Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al 

primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

 

 

Activități 

 

Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință  

 

 

Rezultate așteptate 

 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor  

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Mașini, utilaje și echipamente achiziționate 

Servicii asigurate 

Capacitate de execuție lucrări 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari 

 

Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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65. 

 

Construcție/extindere garaj pentru mașinile și utilajele aparținând Primăriei 

 

 

Justificare  

 

Necesitatea construirii unui garaj modern adaptat parcului auto al 

Primăriei, pentru a corespunde nevoilor de servire a interesului public 

în condiții optime 

 

 

Obiective 

 

Crearea condițiilor optime de păstrare a mașinilor și utilajelor din 

parcul auto al Primăriei 

Creșterea capacității administrației publice locale de a furniza servicii 

prompte pentru cetățenii comunei 

 

 

Activități 

 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construcție garaj 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Condiții mai bune de păstrare a mașinilor și utilajelor instituției 

Promptitudine în execuția lucrărilor  

Intervenția promptă în situații de urgență 

Creșterea calității serviciilor furnizate  

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Suprafață construită (mp) 

 

 

Beneficiari 

 

Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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66. 

 

Extindere sistem de monitorizare video la sediul Primăriei și în localitate 

 

 

Justificare  

 

Nevoia de punere în siguranță a bunurilor publice și obținerea  unui 

climat optim în desfășurarea procesului păstrării ordinii publice 

 

 

Obiective 

 

Siguranța bunurilor din domeniul public și privat al comunei 

Păstrarea ordinii publice 

 

 

Activități 

 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de extindere sistem de supraveghere video la sediul Primăriei și 

în localitate 

 

 

Rezultate așteptate 

 

Creșterea calității vieții prin creșterea nivelului de siguranță 

 

 

Indicatori de evaluare 

 

Gradul de implementare 

Capacitate stocare date 

Servicii asigurate 

 

 

Beneficiari 

 

Primăria Comunei, personalul primăriei, comunitatea locală 

 

 

Actori implicați 

 

Primăria Comunei Siliștea 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

Perioada de 

implementare estimată 

2021-2027 
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     CAPITOLUL V 

     IMPLEMENTAREA,  

     EVALUAREA ȘI RAPORTAREA 
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Prezentul document strategic constituie atât un document definitoriu pentru activitatea 

Primăriei comunei Siliștea în perioada 2021-2027, cât și un document orientativ pentru ceilalți 

actori publici și privați din comună, inclusiv pentru a oferi cetățenilor o imagine asupra direcției 

spre care se orientează comuna. 

Punerea în practică a unui astfel de demers strategic implică mobilizarea tuturor actorilor 

interesați la nivelul comunității locale. De aceea, este recomandabilă o abordare de tip partenerial 

pentru întregul proces, atât între Primăria comunei Siliștea și structurile din subordine, cât și între 

aceasta și alte instituții publice implicate, dar și menținerea unei legături strânse cu societatea 

civilă și cetățenii din comună, întrucât rezolvarea problemelor necesită participarea mai multor 

instituții și o serie de măsuri succesive și complementare.  

Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se vor realiza la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei, implicând o persoană responsabilă, desemnată drept 

coordonator implementare strategie. 

Monitorizarea implementării strategiei se va realiza pe baza indicatorilor de evaluare stabiliți 

pentru fiecare proiect strategic. Având ca fundament rezultatele anului în curs, corelate cu planul 

de acțiuni stabilit, se va evalua anual implementarea strategiei și se vor stabili prioritățile pentru 

anul următor, în baza documentelor și propunerilor inițiate de structurile responsabile. 

Activitatea de monitorizare reprezintă o etapă esențială a procesului de planificare strategică 

întrucât permite compararea intermediară pe bază de date între obiectivele și activitățile 

implementate și rezultatele intermediare atinse. 

Rezultatele procesului de monitorizare se constituie într-un instrument managerial important, 

permițând conducerii Primăriei să decidă asupra activității instituției pe baza unor dovezi 

fundamentate. Acesta permite analiza activităților Strategiei, a rezultatelor intermediare ale 

bugetului alocat, precum și identificarea riscurilor ce pot apărea în etapa de implementare a 

proiectelor din lista de proiecte a Strategiei de dezvoltare a comunei Siliștea. 

Demersul de planificare strategică trebuie să ia în considerare necesitatea unui proces de 

evaluare, care trebuie să țină seama de caracteristicile comunității locale și să aibă un caracter 

permanent (care să includă și monitorizare, nu doar evaluări finale). 

Având în vedere perioada de 7 ani de planificare strategică pentru comuna Siliștea, se 

impune efectuarea unor analize intermediare, care să indice în ce măsură operațiunile 
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programului se desfășoară conform programării și la timp, precum revizuirea programului în 

cazul identificării unor disfuncționalități. 

În vederea facilitării procesului de monitorizare, Primăria comunei Siliștea va forma o echipă 

compusă din reprezentanți ai compartimentelor Primăriei cu atribuții în domeniu. Echipa va 

asigura activitatea de analiză primară a tuturor datelor primite, pe obiective strategice, și 

informarea conducerii Primăriei în legătură cu progresul procesului de implementare a Strategiei, 

întocmirea unor rapoarte sintetice privind stadiul activităților. 

Se vor avea în vedere următoarele: 

▪ urmărirea realizării activităților și a bugetului, în conformitate cu previziunile proiectului; 

▪ analizarea și urmărirea performanțelor proiectului; 

▪ replanificarea activităților proiectului conform unui scenariu dinamic, în funcție de 

necesitățile identificate la un moment dat; 

▪ transmiterea obiectivelor proiectului. 

Prin evaluare se apreciază dacă obiectivul inițial a fost atins în perioada de implementare, în 

intervalul de timp și bugetul alocat. 

Vor fi utilizate mai multe metode de evaluare, de la evaluarea ex-ante pentru asigurarea 

resurselor adecvate pentru implementare și un plan de management eficient, la evaluarea ex-post 

pentru facilitarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite în faza de planificare strategică, 

analiza rezultatelor obținute și identificarea impactului implementării proiectelor. 

Procedurile de evaluare internă a Strategiei vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor și 

rezultatelor proiectului prin analiza îndeplinirii obiectivelor și rezultatelor așteptate pentru 

fiecare dintre activități. 

Evaluarea internă a Strategiei va avea următoarele etape: 

▪ identificarea obiectivului/obiectivelor generale ale Strategiei (asa cum au fost ele 

menționate și asumate prin Strategie); 

▪ definirea indicatorilor ce cuantifică atingerea obiectivelor; 

▪ estimarea datei la care se consideră îndeplinite obiectivele; 

▪ stabilirea procentului de realizare a obiectivelor la data monitorizării; 

▪ identificarea potențialelor variații față de reperele stabilite inițial (dacă este cazul); 

▪ prezentarea justificărilor și a observațiilor (dacă este cazul); 

▪ redactarea raportului de monitorizare la data realizării controlului; 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Siliștea, județul Constanța 

 

 

 

▪ trimiterea raportului de monitorizare persoanei responsabile de implementarea Strategiei; 

▪ stabilirea strategiilor de acțiune manageriale și de remediere a factorilor perturbatori 

(dacă este cazul). 

 

 

 

Evaluarea inițială 

• evaluarea relevanței activităților propuse; 

• evaluarea capacității de alocare a resurselor; 

• evaluarea nivelului de implicare a factorilor interesați; 

• evaluarea gradului de cunoaștere și asumare a responsabilităților. 

Evaluarea intermediară 

• examinează rezultatele parțiale ale derulării Strategiei, pe fiecare activitate din 

perspectiva obiectivului general și a obiectivelor specifice, din perspectiva relevanței 

pentru grupurile țintă și pentru scopul proiectelor din Planul de proiecte; 

• se va realiza prin rapoarte de progres. 

Evaluarea finală 

• va urmări utilizarea eficientă a resurselor, eficiența activității derulate; 

Evaluare 
inițială

Evaluare 
intermediară

Evaluare finală
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• va analiza factorii care au contribuit la succesul Strategiei sau punctele slabe, 

îndeplinirea obiectivelor, impactul Strategiei asupra grupului țintă, gradul de satisfacere a 

așteptărilor beneficiarilor direcși și indirecți. 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor 

evidenția evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat; 

 2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare 

locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe 

baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va 

urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situația și evoluția socioeconomică a comunei Siliștea; 

• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a 

obiectivelor stabilite; 

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exemplele de bună practică identificate; 

• propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport 

cu evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 

2021-2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind prezentate 

în cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Siliștea. 

 În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 

strategia de dezvoltare a comunei Siliștea va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar. 
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