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I.  PROFILUL SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL AL  

COMUNEI VALEA TEILOR 

 

 

1. DESCRIEREA COMUNEI 

 

a. SCURT ISTORIC 

Sat component cândva al comunei Izvoarele, actualmente comună de sine stătătoare, fără 

alte sate componente, comuna Valea Teilor  dispune de date  destul de contradictorii în legătură cu 

momentul fondării satului. Una din surse este afirmaţia învăţătorului Simion Vasile, citat de D. 

Şandru, care declara: Se pare că primii locuitori ai satului au fost tătarii. Cele dintâi familii de 

români, care s-au aşezat în sat, pe la 1780, sunt familiile Mutilică, Porneală, Butuc, Crivăţ, venite 

din Basarabia de Sud, de frica serviciului militar, care la ruşi era prea lung. La acestea s-au 

adăugat, cu timpul, alte familii venite tot din Basarabia, precum şi familiile Cordon, Pipirigeanu, 

etc., venite din Muntenia şi familiile Jărpălău, Cosmeanu şi altele, din Transilvania. Acelaşi 

învăţător, citând pe bătrânul aromân Vasile Carastoian, afirma că: ştie din spusele  bătrânilor, că în 

poieniţa care era pe vremuri unde este azi satul s-au aşezat mai întâi nişte ţigani lingurari, veniţi 

din Şocarici judeţul Ialomiţa. Mai târziu, pe la 1855, au venit şi s-au aşezat numeroase familii de 

români şi aromâni, printre care familii stabilite aici sunt: Şendreştii, Butuceştii, Mutiliceştii, 

Carastoeneştii, Tuzlăreştii. Aceste familii erau venite din Basarabia, Transilvania şi Macedonia. În 

urmă au mai venit alte familii din Transilvania şi din toate părţile. Au venit şi bulgari, care însă, la 

1880 s-au reîntors iarăşi la locurile lor de origine iar de pe urma lor a rămas numele de Mahalaua 

bulgărească. Conform altor surse, pe la 1823 s-au stabilit aici câteva familii de români din satul 
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Simlieni, din plasa Hârşova. În 1840, gospodarul Prună a construit pe cheltuiala sa o biserică din 

nuiele, mai târziu ridicându-se şi şcoala (1879), care în 1928 dispunea de o mică bibliotecă cu 90 

de volume.   

 In conformitate cu diferitele subiecte monetare metalice descoperite spontan pe teritoriul 

comunei, prezenta umana se facea simţita inca din epoca bizantina. Astfel, in diferite colectii 

particulare exista numeroase monede bizantine schifate s.a. De asemenea, exista relatări ale unor 

localnici, despre diferite depozite de amfore, descoperite de viiturile pâraielor care înconjoară 

comuna, dar distruse in principal de condiţiile meteorologice. Totusi, cea mai deosebita 

descoperire, de data aceasta oficializata prin prezenta in Muzeul de Istorie Tulcea, este o mica 

statueta de bronz (14 cm), reprezentare unica a zeului Eros, ornamentata cu un corn al abundentei 

si cu o vita de vie, evidenţiind probabil persistenta cultivării vitei de vie in aceasta zona.  Demna 

de menţionat, este o structura de pamant, avand baza de circa 10 metri latime si 4 metri inaltime, 

de tip limes, in lungime de peste 10 kilometri, situata in nord-vestul comunei, denumita popular 

"Troian", neexploatată inca arheologic, dar plina de elemente monetare bizantine.  Războiul de 

Independenta determina ocuparea spaţiul danubiano-pontic cu numeroase efective de ciobani 

transhumanti, veniti din toate zonele istorice romanesti, contribuind la dezvoltarea comunei Valea 

Teilor (Meidanchioi), moment când încep sa apăra si primele atestări documentare pe diferite carti 

de cult, dar si diferite documente de arhiva care plasează existenta romanilor de religie ortodoxa. 

Razboaiele mondiale au avut rolul de a întrerupe dezvoltarea comunei, numeroşi fii ai satului 

devenind eroi ai neamului pe diferite fronturi. Perioada interbelica determina împroprietărirea 

sătenilor prin reforma agrara a regelui Ferdinand, aceasta fiind singura perioada prospera a 

comunei.  

 După 1948, regimul comunist se impune prin masuri extreme ce afectează proprietatea: 

cooperativizarea agriculturii, munca in colectiv. In 17.01.1958, are loc o răbufnire violenta 

împotriva colectivizării si a aparatului specific acesteia, soldata cu asediul comunei vreme de 2 

saptamani de trupe militare, cu peste 100 de arestaţi. Aceasta revolta determina comasarea 

administrativa abuziva, in 1968, cu comuna Izvoarele.  Reînfiinţata prin Legea nr.103/2005, 
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comuna intra in legalitate, in 30.10.2005, când este ales Consiliul local al comunei si primarul, dl 

Vasile Ilie, iar începând cu 1.05.2006, aparatul de specialitate al primarului este încadrat cu 

funcționari publici si personal contractual. 

b. ASEZAREA GEOGRAFICA 

Comuna Valea Teilor, situată în partea centrală a judeţului, are o populaţie de 1521(2010) de 

locuitori, fiind o aşezare rurală de tip mic formată dintr-un singur sat. Valea Teilor se învecinează 

la sud-est cu teritoriul comunei Izvoarele, la sud-vest cu teritoriile comunelor Horia şi Hamceara 

iar la nord-est cu teritoriul comunei Niculiţel. Legătura dintre localitatea Valea Teilor şi localităţile 

vecine se realizează prin DJ 229.  

c. RELIEFUL 

 Comuna Valea Teilor este situata intr-o zona de dealuri din Podisul Nord-Dobrogean, ale 

căror pante sunt acoperite de culturi de vita de vie, iar coamele dealurilor sunt împădurite cu 

păduri de foioase. Coordonatele geografice ale localităţii sunt: paralela 45o 06 si meridianul 28 o 

27.  

Menţionam de asemenea ca este situata la 11 km NV de fostul centru de comună, pe drumul 

care duce spre Niculiţel si este străbătuta de pârâul Lodzova, afluent al Taiţei. Vatra sa, de formă 

dreptunghiulară, are structură adunată şi o textură haotică. Comuna este străjuita de dealul Valea 

Teilor (272 m) în E şi Bocluge (394 m) în V, acoperite cu păduri şi podgorii. 

d. CLIMA 

Sub raport climatic, comuna Valea Teilor prezintă o climă continentală cu veri călduroase şi 

ierni geroase cu vânturi puternice. Temperatura medie anuală este de 10,5°C iar cantitatea medie 

de precipitaţii este de 420 mm/mp anual.  
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2. ASPECTE SOCIALE SI CULTURALE 

 

a. SITUATIA DEMOGRAFICĂ 

Din punct de vedere demografic  comuna Valea Teilor  înregistrează  o uşoara creştere, 

astfel la nivelul anului 2009 populaţia totala era de 1503 locuitori iar la nivelul anului 2010 de 

1521 locuitori. Potrivit datelor  furnizate de primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul 

administrativ al comunei segmentarea populaţiei pe vârste era înregistrată astfel: : 0-19 ani: 284 

persoane; 20-55 ani: 801 persoane;  55-65 ani: 159 persoane; peste 65 ani: 274 persoane.  

Conform celor mai recente date, din populaţia totala a comunei la 1 iulie 2010 de 1521 locuitori,  

733 erau femei. 

 La aceiaşi data de referinţa numărul stabilirii de reşedinţe in comuna era de 6 fata de cel al 

plecării cu reşedinţa din comuna  ce atinge 10. In ceea ce priveşte sporul natural la nivel de 

comuna , la nivelul anului 2009 acesta se menţine negativ, cu un număr de 26 născuţi vii raportat 

la 27 de decedaţi . (Sursa: INS , Fisa localităţii - Judeţul Tulcea) 

 

b. OCUPAREA POPULATIEI 

Numărul total (număr mediu) de salariaţi la nivel de comuna pentru anul de referinţa 2009  

era de 77, din care 17  salariaţi in învăţământ , 13 in administraţie publica , 13 in asistenta sociala 

si sănătate, 14  in comerţ si doar 6 in agricultura, silvicultura si pescuit. Numărul şomerilor 

înregistraţi  la sfârşitul anului 2010  a fost de 162  din care 57 femei. (Sursa: INS , Fisa localităţii - 

Judeţul Tulcea) 
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c. EDUCAȚIE 

La nivelul anului 2009 infrastructura de învăţământ prezenta următoarele caracteristici. 

Unităţi 
învăţământ 

TOTAL 

Unităţi 
învăţământ 

Primar si 

gimnazial 

Copii  

înscrişi 

în 
grădiniţe  

Elevi   

înscrişi 

învăţământ 

Primar si 

gimnazial 

Elevi   

înscrişi 

învăţământ 

Primar 

Elevi   

înscrişi 

învăţământ 

gimnazial 

Personal 

didactic  

total  

Săli de 
clasa si 
cabinete 
şcolare 

Laboratoare 

 

Săli de 
gimnastica/ 

terenuri de 
sport  

1 1 70 149 82 67 13 8 1 -  

Sursa: INS , Fisa localităţii - Judeţul Tulcea  

d. CULTURĂ 

In ceea ce priveşte infrastructura de cultura comuna Valea Teilor nu beneficiază de o 

biblioteca si de un cămin cultural. In ceea ce priveşte activitatea culturala, aceasta este prilejuita in 

primul rând de sărbătorile religioase cat si de zilele comunei ce au loc in luna noiembrie. Pe 

ansamblu, comuna păstrează o mare parte dintre tradiţiile si obiceiurile zonei cat si elemente 

specifice in ceea ce priveşte arhitectura caselor.  

e. SĂNĂTATE 

In ceea ce priveşte infrastructura de sănătate, numărul total de medici aparţinând sectorului 

public  la sfârşitul anului 2009 a fost de 1 , desfăşurându-si  activitatea intr-un singur cabinet 

medical  si cu sprijinul unui singur punct farmaceutic.  

f.      ASISTENTA SOCIALĂ  

Prin serviciul de specialitate al primăriei se asigura asistenta in baza legii 448/2006, pentru 

un număr de 14 persoane cu handicap (14 asistenţi personali încadraţi, calificaţi ) precum si un 

număr de 7 indemnizaţii pentru persoane cu handicap in baza actului legislativ menţionat mai sus. 

In ceea ce priveşte sectorul asistentei sociale comuna Valea Teilor nu beneficiază de un centru de 
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ocrotire a sănătăţii , un centru de zi pentru copii cu probleme sociale sau pentru persoanele 

vârstnice.  

g. CALITATEA GENERALĂ A VIETII 

Sub raportul calităţii generale a vieţii la nivelul comunei Valea Teilor  remarcam o serie de 

aspecte negative precum: lipsa căminului cultural cat si starea avansata de degradare a fostei 

clădiri a acestuia, lipsa activităţilor culturale implicând evenimente sau elemente specifice 

comunei, cat si a evenimentelor de încurajarea a spiritului de apartenenţa la o comunitate. De 

asemenea, se remarca negativ lipsa spatiilor verzi, a unor parcuri pentru copii sau a unei pieţe agro 

– alimentare, precum si degradarea actualului nivel de dezvoltarea al comunei si reducerea 

nivelului de trai al populaţiei. 

 

3. ASPECTE LEGATE DE MEDIUL INSTITUȚIONAL LOCAL 

a. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

Comuna este condusa de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliul Local 

ca organ deliberativ si Primar ca organ executiv, care funcţionează in unitatea administrativ 

teritoriala a comunei Valea Teilor si care conduc activitatea comunei in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001 si a celorlalte acte normative elaborate de organele ierarhice. 

b. INSTITUȚII PUBLICE, BANCI, SERVICII PUBLICE LOCALE 

La nivelul comunei Valea Teilor exista un post de politie si un oficiu poştal.  

c. MEDIUL SOCIETĂȚII CIVILE (SECTOR ONG LOCAL) 

Sectorul ONG nu este reprezentat la nivelul comunei Valea Teilor.  

d. INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ 

In ceea ce priveşte suprafaţa locuibilă si nivelul utilităţilor publice comuna prezintă următorii 

parametri( Sursa: INS , Fisa localităţii - Judeţul Tulcea – anul 2009): 
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 Locuinţe existente: 602 locuinţe  , din care 0 locuinţe proprietate de stat si 602 locuinţe 

proprietate privata.  

 Suprafaţa locuibilă :  19. 128 m2 , din care 0 suprafaţa locuibilă proprietate de stat si 19. 

128 m2 suprafaţa locuibilă proprietate privată 

 Lungimea totala a reţelei de distribuţie a apei potabile : 14,9  km 

 Cantitatea de apa distribuită consumatorilor : 12  mc 

Drumuri  

Reţeaua rutiera a comunei Valea Teilor  cunoaşte următoarele aspecte relevante:  

 DJ 229  - Niculitel – Valea Teilor – Nicolae  Balcescu – Sarichioi  străbate teritoriul 

comunei pe direcţia N- S, pe o distanta de 10, 7  km si asigura legătura comunei cu 

celelalte localităţi.  De asemenea, acest drum beneficiază de PT  si are prevăzute lucrări de 

reabilitare pentru perioada 2010-2012.  

Reţeaua stradală din intravilanul localităţilor comunei însumează  8 km cu o pietruire veche. In 

acest sens, autorităţile locale  au iniţiat demersuri de identificare a unor surse de finanţare si 

realizare a documentaţiei tehnice pentru reabilitarea reţelei stradale.  

Deşeuri 

Nu există un management al deşeurilor în localitate. Acest capitol este inclus într-un plan 

de dezvoltare viitoare. Gestionarea deşeurilor se face prin depozitarea deşeurilor fiecărei 

gospodării individual. 

 Apă şi canal 

Comuna Valea Teilor nu este racordată la o staţie de epurare. Exista  proiecte întocmite si o 

cerere de finanţare depusă (Fondul de Mediu).  
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 Comunicaţii 

Principalii operatori de telefonie fixă şi mobilă sunt prezenţi în localitate. În timp ce 

telefonia mobilă a atins un grad de penetrare de 50%, telefonia fixă este folosită în 70% dintre 

gospodării. Reţeaua de televiziune prin satelit este extinsă în 80% dintre gospodării în timp ce de 

conexiunea la internet beneficiază doar instituţia Primăriei si circa 10 gospodarii( date valabile la 

nivelul anului 2010).  

 

4. ASPECTE ECONOMICE 

a. MEDIUL DE AFACERI  LOCAL 

i. PREZENTARE GENERALĂ 

Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Valea Teilor este agricultura. Comuna dispune de 

o bază de recepţionare a cerealelor, de o secţie de vinificaţie şi îmbuteliere, care prelucrează şi 

valorifică producţia de struguri nobili.  

Factorii cei mai atractivi pentru mediul privat sunt: cariera de piatră, bazinul viticol, centrul 

de valorificare a resurselor viticole, potenţialul turistic şi resursele pentru bazele unui parc eolian. 

Potrivit autorităţilor locale, dinamica economică a comunităţii în ultimii 5 ani poate fi caracterizată 

printr-o creştere rapidă, deşi, în linii mari, mediul de afaceri a rămas acelaşi. 

La nivel local există 4 IMM-uri înregistrate şi active. Contribuţia departamentului 

economic din cadrul Primăriei în vederea stimulării mediului privat este considerată satisfăcătoare, 

deşi relaţia se rezumă la contactele legate de eliberarea de autorizaţii şi licenţe pentru IMM-uri şi 

înregistrarea contractelor privind arendarea terenurilor. 

Relaţia dintre instituţiile publice şi IMM-uri necesită îmbunătăţiri. Mijloacele prin care 

acest lucru poate fi realizat sunt elaborarea de proiecte comune în beneficiul comunităţii, prin 

parteneriate de tip public-privat şi contractarea IMM-urilor pentru furnizarea de servicii 

instituţiilor publice. Instituţia Primăriei nu dispune de nici un funcţionar pentru asistarea IMM-

urilor.   
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Ponderea taxelor colectate la bugetul local în localitatea Valea Teilor în ultimul an a fost de 

60%, principala sursă a impozitelor constituind-o persoanele fizice.  

 

ii. AGRICULTURĂ  

La nivelul comunei Valea Teilor din cele 1400 ha teren arabil 320 ha sunt ocupate de vita 

de vie, restul revenind cerealelor si plantelor furajere. In ceea ce priveşte creşterea animalelor sunt 

prezente următoarele categorii:  3200 oi si capre, 410 familii albine, 21 de vaci. Din cauza 

numărului mic de animale nu exista puncte de preluare/prelucrare a laptelui sau altor produse de 

origine animala.   

 

iii. TURISM SI AGROTURISM 

Comuna Valea Teilor, deşi beneficiază de un potenţial turistic ridicat, reprezentat de o serie de 

resurse turistice  semnificative precum  2. 676 ha de pădure si 18 ha  luciu de apa, nu a beneficiat 

de planuri susţinute de dezvoltare a agro – turismului si exploatare eficienta a resurselor. Printre 

cele mai importante resurse turistice putem menţiona:  

 Singura moară de apă funcţională din judeţ 

 Izvorul Tămăduirilor - loc de pelerinaj creştin ortodox, anual - în prima vineri după Paşti 

 Biserică ortodoxă (1907) 

 Colecţia de icoane pe lemn (din a doua jumătate a sec. XIX) 

 Monumentul eroilor din cele două războaie mondiale (Troiţă 1947) 

 Monumentul luptătorilor anticomunişti (1998) 

 Fântâna lui Moruzov, ridicată în 1939 de Moruzov Mihail 

 Posibilităţi de camping 

 Relief atractiv 

 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administrației şi Internelor 

 
 

 

12 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

Inovație în administrație 

Programul Operațional 

“Dezvoltarea Capacității Administrative” 

 

 

iv. ALTELE SPECIFICE 

Resursele de subsol 

Formaţiunile metamorfice sunt reprezentate prin şisturi cristaline epimetamorfice formate 

în intervalul de timp începând cu partea superioară a Proterozoicului şi ajungând până în 

Paleozoicul inferior. Formaţiunile se ivesc în partea estică a Dealului Boclugea, aflat în partea 

vestică a localităţii Valea Teilor. Aceste şisturi sunt constituite din filite, cuartite, roci tufogene şi 

metagrauwacke. Riolitele apar de obicei sub forma unor corpuri alungite, dispuse pe direcţia nord 

nord vest – sud sud est; în acest sens pot fi enumerate corpurile existente la 1,2 km nord-vest şi în 

marginea de sud-vest a localităţii Valea Teilor.Cele mai vechi depozite sedimentare de pe teritoriul 

comunei datează din Triesicul mediu şi sunt alcătuite din calcare de vârste anisiană şi ladiniană ce 

se ivesc sub forma unor corpuri alungite pe distanţe de câţiva kilometri. Apar la câteva sute de 

metri vest (parţial acoperite de depozite loessoide, cu extindere nord vest – sud est) şi la 3 km est 

de satul Valea Teilor. Triasicul superior este reprezentat de formaţiunile de vârste carniene şi 

noriene. Carnianul conţine corpuri de calcare cu accidente silicioase şi marnocalcare; unele se 

întind spre nord-vest şi sud, începând din marginea satului Valea Teilor.  Resursele sunt foarte 

mari iar condiţiile de exploatare în carieră sunt favorabile. 

Exploatările de substanţe minerale solide 

În vatra satului Valea Teilor s-a extras o gresie triasică vânătă cu structură granulară şi 

ciment calcaros, străbătută de vinişoare de calcite. S-a valorificat pentru necesităţi locale precum 

construcţia de case, podeţe şi poduri şi pentru întreţinerea drumurilor.  

5. FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL 

- Administraţia  publica locala 

- Comunitatea locala 

- Mediul de afaceri 

- Mediul academic ( profesorii arondaţi şcolilor săteşti ) 
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II. Analiza SWOT  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

 Existenţa unor proiecte de extindere şi 
modernizare a sistemului de 
alimentare cu apă 

 Existenţa unor proiecte de realizare a 
unui sistem de canalizare si epurare a 
apelor  

 Existenţa facilităţilor de producţie 
viticolă 

 Existenta resurselor de turism aferente 
comunei (o moară de apă unică în 
Dobrogea) cat si a celor de maxima 
proximitate  

 Existenta resurselor de sol si subsol 

 Potenţial agricol insuficient valorificat 

 Lipsa personalului specializat în 
atragerea de finanţări şi gestiunea 
proiectelor 

 Slaba promovare a potenţialului 
turistic 

 Servicii de utilitate publica foarte slab 
dezvoltate 

 Infrastructura rutiera foarte slab 
dezvoltata 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea turismului şi a sectorului 
agricol 

 Dezvoltarea unui parteneriat public-
privat pentru exploatarea resurselor de 
sol-subsol 

 Atragerea de investiţii în viticultură si 
alte resurse pretabile precum si 
promovarea si exploatare  
potenţialului eolian 

 Fonduri proprii insuficiente derulării 
unor proiecte majore 

 Lipsa  investiţiilor în sectorul agricol 

 Migraţia şi îmbătrânirea populaţiei 

 Slaba calificare a resursei umane  

 Grad redus de accesibilitate si 
conectivitate al comunei datorita 
deficientelor de infrastructura rutiera 
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III. DIRECŢIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

2012-2016 

1. Direcţia strategică : 

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

Demersuri strategice  propuse 

Masuri necesare pentru 

operaţionalizarea 

demersurilor strategice 

Realizarea unui Plan Urbanistic Local  

 Cercetarea principalelor prevederi 

ale planurilor urbanistice zonale 

existente si a celui general 

  Identificarea principalelor axe de 

dezvoltare dorite  

 Realizare  plan urbanistic de 

dezvoltare locala  

 

Reabilitarea / modernizarea (asfaltare, 

pietruire) drumului judeţean si a  drumurilor 

comunale in  comuna Valea Teilor 

 

 Identificarea drumurilor din 

inventarul comunei si evaluarea 

stării acestora 

 Stabilirea plan reabilitare 

 Identificare surse de finanţare  

 Realizare si depunere proiecte de 

finanţare / realizare demersuri de 

finanţare 

 Realizare lucrări reabilitare  
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Realizare sistem de canalizare şi staţie de 

epurare a apelor pentru  comuna Valea Teilor 

 Identificare fond de finanţare 

 Alocare resurse necesare SF 

 Elaborare /reactualizare Studiu de 

Fezabilitate 

 Elaborare/reactualizare cerere de 

finanţare 

 Realizare lucrări staţie de epurare si 

sistem de canalizare 

Reabilitare si extindere  reţea de livrare a apei 

in comuna  Valea Teilor 

 

 Evaluare stare staţie de tratare a 

apelor 

 Identificare fond de finanţare 

 Alocare resurse necesare SF 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 Elaborare cerere de finanţare 

 Realizare lucrări modernizare 

sistem de livrare a apei 

 

Realizarea  si dotarea unui cămin 

cultural in comuna Valea Teilor 

 Evaluare situaţie actuală 

 Alocare resurse necesare SF 

 Elaborare/reactualizare  Studiu de 

Fezabilitate 

 Întocmire/ reactualizare  cerere de 

finanţare 

 Realizare lucrări de reabilitare şi 

dotare 
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Dotarea şcolii şi grădiniţei  aferente comunei  

Valea Teilor si construirea unei săli de sport 

pentru şcoală  

 Evaluare situaţie actuală 

 Identificare surse de finanţare  

 Realizare documentaţie tehnica 

necesara / dotare necesara 

 Realizare lucrări si dotare sedii  

Reabilitarea sistemului de iluminat public in  

comuna Valea Teilor 

 Evaluare situaţie actuală 

 Alocarea resurselor necesare 

 Modernizarea sistemului de 

iluminat public 

Realizarea unui management îmbunătăţit al 

deşeurilor prin eficientizarea sistemului de 

colectare şi  realizarea unui rampe ecologice 

 Identificare locaţie 

 Identificare surse de finanţare şi 

elaborare cerere de finanţare la 

nivel de ADI creat.  

 Realizarea rampei si creşterea 

numărului de containere si a 

frecventei de colectare a deşeurilor 

Dezvoltarea telecomunicaţiilor si îmbunătăţirea 

accesului la  internet si telefonie mobila in 

comuna Valea Teilor 

 Evaluare situaţie actuală 

 Alocarea resurselor necesare 

 Modernizarea  si extinderea 

infrastructurii de telecomunicaţii. 
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2 .  D ir ec ţ i a  s t ra teg i ca :  

MO D ER N I ZA R E A  S ER V IC I I L OR  P U BLI C E 

Demersuri strategice  propuse 

Masuri necesare pentru 

operaţionalizarea 

demersurilor strategice 

 

Reabilitarea si dotarea  dispensarului  uman 

precum si înfiinţarea unei anexe pentru un 

cabinet stomatologic 

 

 Modernizare  sediu 

 Dotare cu echipamente dispensar. 

 Înfiinţare si dotare anexa cabinet 

stomatologic 

 

Înfiinţare punct sanitar veterinar 

 

 Amenajare punct sanitar – veterinar 

 Asigurare dotări pentru asistenta sanitar 

veterinara 

 

Amenajarea spaţiului destinat   comercializării 

produselor  agro-alimentare la nivel de comuna 

 

 

 Crearea condiţiilor necesare specifice  
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3 .  D ir ec ţ i a  s t ra teg i ca :  

R EV I T ALI ZA R E A  AC T IVI T A T IL OR  C U LTU R A L E S I  

S P OR TI V E  

Demersuri strategice  propuse 

Masuri necesare pentru 

operaţionalizarea 

demersurilor strategice 

 

Continuarea proiectelor si lucrărilor de 

reabilitare a bisericii comunei Valea 

Teilor   

 Identificare surse de finanţare 

 Elaborare cerere de finanţare/demersuri necesare 

de finanţare 

 Realizare lucrări 

 

Dezvoltarea de activităţi culturale 

specifice locale si promovarea 

comunităţii 

 Organizare acţiuni culturale specifice satului 

 Reluarea unor acţiuni culturale cunoscute in 

trecut 

 Crearea unor noi acţiuni culturale legate de 

evenimente specifice comunei 

 Promovarea/ înfiinţarea  grupurilor artistice locale

Continuarea proiectului de realizare a 

unei baze sportive performante în 

localitatea Valea Teilor  

 Stabilire surse de finanţare 

 Întocmire/ reactualizare cerere de finanţare 

Elaborare/ reactualizare Studiu de Fezabilitate 

 Realizare lucrări 

Realizarea unui parc de joacă pentru 

copii din comuna Valea Teilor 

 

 Evaluare şi identificare potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare pentru lucrări de realizare şi dotare 
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4 .  D ir ec ţ i a  s t ra t eg i că :  

C R E AR EA  UN U I  C AD RU  FA V ORABI L I N VES T I T II L OR  

Demersuri strategice  propuse 

Masuri necesare pentru 

operaţionalizarea 

demersurilor strategice 

 

Stabilirea de facilităţi pentru investitori 

 

 Stabilirea de facilităţi pentru investitori prin 

Administraţia Publică Locală 

 Acordarea prin hotărâre a Consiliului local a 

tuturor facilităţilor legale pentru investitori 

 Promovarea facilităţilor acordate pentru 

investitori 

Dezvoltare sector IMM care sa valorifice 

resursele locale 

- plantele medicinale  

- producţia viticola 

- masa lemnoasa  

- potenţialul eolian  

 Identificarea persoanelor cu iniţiativa 

 Organizare de instruiri adresate 

întreprinzătorilor 

 Evaluarea potenţialului de resurse naturale  

 Mediatizarea programelor de facilitaţi pentru 

crearea locurilor de munca 

 Identificare pieţe pentru produsele locale 

 

Încurajarea si atragerea întreprinzătorilor in 

turism si agroturism 

  Identificarea gospodăriilor care pot practica 

agroturismul 

 Instruire întreprinzători in agroturism 

 Înfiinţare clase agroturism – meşteşuguri 

 Identificare facilitaţi pentru întreprinzători 

 Evaluarea oportunităţilor turistice  

 

5. Direcţia strategica: 
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CRESTEREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE DE ATRAGERE FONDURI 

EUROPENE  

Demersuri strategice  propuse 

 

Masuri necesare pentru 

operaţionalizarea 

demersurilor strategice 

 

Instruirea unui număr optim de persoane ale 

autorităţii locale pentru accesarea si 

gestionarea  programelor cu finanţare 

externa 

 

 Accesarea de fonduri externe. 

 Formarea de specialişti (A.P.L.) pentru 

atragerea /  implementarea proiectelor 

 

Accesarea si gestionarea  programelor cu 

finanţare externa 

 Identificare/ diseminare surse de 

finanţare 

 Realizare si actualizare baza de date 

surse de finanţare 

 Stabilirea de parteneriate funcţionale la 

nivel de comunitate 

 

Realizarea de parteneriate si schimburi de 

experienţa  cu alte comunităţi rurale din 

judeţ, tara şi străinătate 

 

 Stabilire parteneriate comunitare 

 Implicarea primăriei in parteneriate 

aferente proiectelor cu aplicanţi din tara 

sau străinătate   
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6 .  D ir ec ţ i a  s t ra t e g ic a  :  I M P L I C A R EA  C E TĂŢEN I LOR  I N  

V I A T A CO MU N I TĂTI I  S I  C U L TI VA R E A  S PI R I T U LUI  C IV IC 

Demersuri strategice  propuse 

Masuri necesare pentru 

operaţionalizarea 

demersurilor strategice 

 

Informarea si consultarea cetăţenilor  activarea 

spiritului civic si al conştiinţei apartenenţei la 

comunitate 

 

 

 Realizare calendar cu întâlniri cetăţeneşti 

periodice 

 Organizare de adunări pentru informarea 

cetăţenilor 

 Mediatizare exemple de buna practica din 

alte comunitati 

 Informare cu scopul creşterii spiritului 

asociativ 

Conştientizarea cetăţenilor in gestionarea 

deşeurilor, menţinerea curăţeniei comunei  si mai 

ales cu privire la importanta implicării 

individuale in dezvoltarea economică a comunei. 

 Campanie de informare in domeniul 

protecţiei mediului 

 Întâlniri cetatenesti pentru identificarea 

necesitaţilor  si soluţiilor necesare rezolvării 

problemelor majore  
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IV.PLANUL PARTICIPATIV DE ACTIUNE  

 COMUNA VALEA TEILOR  2012-2016  

 

                      Direcţia strategică :1 

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

N
r 

 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE 
REALIZAT 

PASI NECESARI 
PENTRU 

INDEPLINIREA 
ACTIVITATII 

TERME
NE 

COSTURI ESTIMATE  
(RON) 

RESPONSA
BILI 

Sur
se 

loca
le 

Surs
e 

atra
se 

TOT
AL 

1
. 

Realizarea 
unui Plan 
Urbanistic 
Local 

 

Analiza situaţiei 
curente si a 
prevederilor  

Situaţie analizata  

 

2012-
2014 

- - - Membrii 

CDSE 

Stabilirea 
principalelor 
direcţii de 
dezvoltare  

Direcţii de 
dezvoltare 
stabilite  

Trasarea 
principalelor 
direcţii si a 
planului 
urbanistic local 

Plan de 
dezvoltare 
realizat  

2
. 

Reabilitarea / 
modernizarea 
(asfaltare, 
pietruire) 
drumului 

Identificarea 
drumurilor si 
străzilor din 
inventarul 
comunei si 

Inventar drumuri 
realizat  

Raport de 
evaluare a stării 

 

 

 

- - - Membrii 

     CDSE 
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judeţean si a  
drumurilor 
comunale in  
comuna 
Valea Teilor 

 

evaluarea stării 
acestora  

obiectivelor 
vizate 

Nota de 
fundamentare si 
prezentare in CL  

2012-
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-
2016  

Plan de 
reabilitare 
modernizare 
străzi  

Calendar de 
reabilitare si 
modernizare 
drumuri  

Plan de activitati 
pentru lucrări  

Plan de atragere 
a unor surse de 
finanţare 

Proiecte de 
finanţare 

Cereri de 
finanţare 
întocmite si 
depuse  

Realizare lucrări 
de modernizare  
si extindere a 
drumurilor 
comunei  

Reabilitare 
drumuri 

comuna  

3
. 

Realizare 
sistem de 
canalizare şi 
staţie de 
epurare a 
apelor pentru  
comuna 

Elaborare/ 
reactualizare SF 
si PT  

Achiziţie publica 
realizata 

SF si PT 
achiziţionat  

 

2012-
2014 

 

 

- - - Membrii 

CDSE 

Realizare proiect 
de finanţare  

Cereri de 
finanţare 
întocmite si 
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Valea Teilor 

 

depuse  

2014-
2016 

Realizare lucrări 
de execuţie 

Lucrări de 
execuţie 
achiziţionate si 
realizate 

Monitorizare si 
evaluare 

4
. 

Reabilitare si 
extindere  
reţea de 
livrare a apei 
in comuna  
Valea Teilor 

 

Elaborare/ 
reactualizare SF 
si PT  

Achiziţie publica 
realizata 

SF si PT 
achiziţionat  

 

2012-
2014 

 

 

 

 

2014-
2016 

- - - Membrii 

CDSE 

Realizare proiect 
de finanţare  

Cereri de 
finanţare 
întocmite si 
depuse 

Realizare lucrări 
de execuţie 

Lucrări de 
execuţie 
achiziţionate si 
realizate 

Monitorizare si 
evaluare 

5
. 

Realizarea  si 
dotarea unui 
cămin 

cultural in 
comuna 
Valea Teilor 

 

Elaborare/ 
reactualizare SF 
si PT  

Achiziţie publica 
realizata 

SF si PT 
achiziţionat  

 

2012- 

2013 

 

 

 

- - - Membrii 

CDSE 

Realizare proiect 
de finanţare  

Cereri de 
finanţare 
întocmite si 
depuse 
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Cerere depusa la 
Ministerul 
Culturii , inca 
nefinantata  

 

 

 

2013- 

2015 

Realizare lucrări 
de execuţie 

Lucrări de 
execuţie 
achiziţionate si 
realizate 

Monitorizare si 
evaluare 

Inventar necesar 
dotare cămin 

 Realizarea 
activităţii  de 
dotare a 
căminului 
cultural  

Inventar necesar 
realizat  

 

Cămin cultural 
dotat  

6
. 

Dotarea şcolii 
şi grădiniţei  
aferente 
comunei  
Valea Teilor 
si construirea 
unei săli de 
sport pentru 
şcoală 

Evaluare situaţie 
actuala  

Lista cu 
necesarul de 
dotări realizată  

 

2012- 

2013 

 

 

 

 

 

2013-
2015 

- - - Membrii 

CDSE 

 

 

 

 

 

Proiect de 
finanţare 

Cereri de 
finanţare 
întocmite si 
depuse 

Realizare SF si 
PT pentru sala  

de sport  

Documentaţie 
tehnica realizata  

Dotare şcoala si 
grădiniţa  

Mobilier si 
echipamente 
necesare 
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achiziţionate 

Lucrări de 
realizare sala de 
sport  

Lucrări 
contractate  

Sala de sport 
recepţionata  

7
. 

Reabilitarea 
sistemului de 
iluminat 
public in  
comuna 
Valea Teilor 

 

Evaluare situaţie 
actuala  

Evaluare situaţie 
actuala efectuata  

 

 

2012- 
2013 

 

2013- 

2015 

 

- - - Membrii 

CDSE 
Alocare resurse 
necesare   

Nota de 
fundamentare 

Susţinere in CL  

Realizare lucrări 
de reabilitare si 
extindere a 
sistemului de 
iluminat  

Lucrări de 
reabilitare si 
extindere a 
sistemului de 
iluminat realizate 

8
. 

Realizarea 
unui 
management 
îmbunătăţit 
al deşeurilor 
prin 
eficientizarea 
sistemului de 
colectare şi  
realizarea 
unui rampe 
ecologice 

 

Identificare 
locaţie rampa   

Locaţie stabilita  

2012-
2014 

 

 

 

2014- 

2016  

- - - Membrii 

CDSE 
Realizare SF si 
PT  

Studiu de 
fezabilitate si 
proiect tehnic 
realizat  

Realizare proiect 
de finanţare  

Cerere de 
finanţare 
întocmita si 
depusa 

Realizare rampa 
ecologica  

Rampa ecologica 
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recepţionata  

9
. 

Dezvoltarea 
telecomunicaţ
iilor si 
îmbunătăţire
a accesului la  
internet si 
telefonie 
mobila in 
comuna 
Valea Teilor 

Evaluare situaţie 
actuala  

Evaluare situaţie 
actuala efectuata  

 

 

 

 

2012- 

2015 

- - - Membrii 

CDSE 
Alocare resurse 
necesare   

Nota de 
fundamentare 

Susţinere in CL  

Realizare lucrări 
de 
extindere/modern
izare a 
infrastructurii  de 
telecomunicaţii 
in comuna  

Lucrări de 
extindere/modern
izare a 
infrastructurii  de 
telecomunicaţii 
in comuna 
efectuate  

 

Direcţia strategica: 2 

MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

 

Nr OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE 
REALIZAT 

PASI NECESARI 
PENTRU 

INDEPLINIREA 
ACTIVITATII 

TERMENE COSTURI  ESTIMATE 
(RON) 

RESPONSABILI 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

TOTAL 

1. Reabilitare si 
dotarea  
dispensarului  
uman precum 
si înfiinţarea 
unei anexe 
pentru un 
cabinet 

Realizare 
studii de 
fezabilitate 
si proiect 
tehnic 

Achiziţie SF  
si PT  

 

 

2012 -
2013  

 

 

- - - Membrii 

CDSE 

Realizare 
lucrare de 
modernizare/ 

Contractare 
lucrări  
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stomatologic  extindere  

 

 

Realizare si 
monitorizare 

 

2014- 
2016  

 

 

Dotare 
dispensar si 
cabinet  

Necesar 
dotare 
dispensar si 
cabinet 
realizat si 
achiziţionat   

2. Înfiinţare 
punct sanitar 
veterinar 

Amenajare 
punct sanitar 
veterinar  

Asigurare 
dotări pentru  
asistenta 
veterinara  

Locație 
identificata  

 

Locație  
amenajata 

 

Specialist 
identificat  

 

Dotări 
necesare 
asigurate  

 

2012 -
2013 

 

 

 

 

2014-
2016  

- - - Membrii 

CDSE 

3.  Amenajarea 
spaţiului 
destinat   
comercializării 
produselor  
agro-
alimentare la 
nivel de 

Analiza 
nevoi  

Condiții 
necesar a fi 
asigurate 
stabilite 

 

 

 

2012-
2014  

- - - Membrii 

CDSE 

Susţinere 
idee in CL  

Realizarea 

Nota 
fundamentare
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comuna 

 

unor 
eventuale 
SF-uri  
si/sau PT-uri 

Achiziţie  

SF si PT  

Realizare 
amenajari  

Contractare 
si executie 
lucrare 

 

Direcţia strategica: 3 

REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE 

 

Nr
. 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE 
REALIZAT 

PASI NECESARI 
PENTRU 

INDEPLINIREA 
ACTIVITATII 

TERME
NE 

COSTURI  ESTIMATE  
(RON) 

RESPONSABI
LI 

Surs
e 

local
e 

Surs
e 

atras
e 

TOTAL 

1. Continuar
ea 
proiectelo
r si 
lucrărilor 
de 
reabilitare 
a bisericii 
comunei 
Valea 
Teilor   

Identificare si 
clasificare 
nevoi de 
reabilitare  

Nevoi identificate 
si clasificate 

 

 

2013 – 
2014  

 

 

2015-    
2016  

- - - Membrii 

CDSE 

Realizare SF –
uri si PT –uri 
necesare  

 

Achiziţie SF si PT  

Contractare lucrări 

Realizare 
lucrări  

Lucrări reabilitare 
realizate  

2. Dezvoltare
a de 
activităţi 

Organizarea 
unor 
evenimente 

Stabilire data  
evenimente 

 - - 8000- 
10.00

Membrii 
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culturale 
specifice 
locale si 
promovar
ea 
comunităţi
i 

locale 
,festivaluri 

,sărbători 
specifice/temat
ice   

Stabilirea agenda 
evenimente 

Stabilire potenţiali 
invitaţi 

Transmitere 
invitaţii si 
popularizare 
evenimente  

Evenimente 
organizate  

 

 

 

2012-
2016 

 0 CDSE 

Promovarea 
grupurilor 
folclorice 
locale  

Grupuri folclorice 
prezentate 
/promovate 

Grupuri folclorice 
prezente la 
evenimente/festiva
luri 

3. Continuar
ea 
proiectulu
i de 
realizare a 
unei baze 
sportive 
performan
te în 
localitatea 

Reactualizare 
SF si PT in caz  
de necesitate  

Asigurare surse de 
finanţare  

Achiziţie SF si PT  

 

 

2012- 
2014 

 

 

2014-

- - - 

 

Membrii 

CDSE 

Stabilire surse 
de finanţare si 
demersuri 
necesare 
(cerere de 
finantare )  

Elaborare si 
depunere 
documente 
necesare  
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Valea 
Teilor 

 

 

 

 

 

 

Realizare 
lucrare  

Achiziţie lucrări  

Contractare lucrări 

Realizare lucrări 

* 

In executie  

2016  

 

 

 

 

 

  

4. Realizarea 
unui parc 
de joacă 
pentru 
copii din 
comuna 
Valea 
Teilor 

 

Evaluare si 
identificare 
posibile locaţii 

Loc identificat   

 

 

2012- 
2013  

- 

 

- 40.00
0-  

50. 
000 

Membrii 

CDSE 

Susţinere a 
ideii in CL  

Nota de 
fundamentare  

Realizare 
lucrare   

Achiziţie lucrări  

 

Contractare lucrări 

 

Realizare lucrări 
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Direcţia strategica: 4 

CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL INVESTITIILOR 

N
r. 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE 
REALIZAT 

PASI NECESARI 
PENTRU 

INDEPLINIREA 
ACTIVITATII 

TERMEN
E 

COSTURI  ESTIMATE  
(RON) 

RESPONSA
BILI 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

TOTA
L 

 

1
. 

Dezvoltare 
sector IMM care 
sa valorifice 
resurse locale 

Identificare 
persoane cu 
iniţiativa  

Baza de date cu 
antreprenori sau 
potențiali 
antreprenori 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

2012- 

       
2016  

- 

 

- 5000
- 

6000

Membrii 

CDSE 

Organizare de 
instruiri si 
seminarii adresate 
întreprinzătorilor  

Plan de instruire 
realizat  

Identificare 
specialiști si 
oportunități de 
instruire 
organizare 
seminar surse de 
finanțare, plan de 
afaceri,  teme de 
agroturism. 

Evaluarea 
potenţialului de 
resurse naturale  

Oportunitati de 
investiții in 
comuna Valea 
Teilor 
identificate   

Baza de 
date(catalog )cu 
produse locale 
realizat 
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Mediatizarea 
programelor de 
facilitaţi pentru  
pentru  crearea 
locurilor de 
munca.  

Seminarii 
privind programe 
de facilitați 
pentru susținerea 
si crearea de 
locuri  de munca 
si dezvoltare 
economica  

Sesiuni de 
informare si 
materiale 
informative 
distribuite.  

 

 

 

 

 

 

 

2
. 

Stabilirea de 
facilităţi pentru 
investitori 

 

 

Identificare  
investitori 
interesați   

Identificare 
interese comune 
de dezvoltare 
economica 
investitori – 
autorități  

Facilitați 
identificate  

Criterii de 
acordare 
identificate  

Dezbatere si 
aprobare in CL  

 

2012- 

2016  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Membrii 

CDSE 

3
. 

Încurajarea si 
atragerea 
întreprinzătorilo
r in turism si 
agroturism 

Identificarea 
gospodăriilor/locaț
iilor care pot 
practica 
agroturismul.  

Baza de date cu 
potențialele 
gospodarii/locați
i care pot 
practica 
agroturismul. 

         

         

 

     
2012- 

      
2016  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

8000
-

9000

Membrii 

CDSE 

Instruire si 
informare 
întreprinzători  in 
agroturism 

Oportunități de 
finanțare/ 
instruire 
identificate  
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Seminarii pentru 
dezvoltare 
agroturism si 
planificare 
afaceri  

 

 

Identificare 
facilitați pentru 
întreprinzători 

Facilitați si 
criterii de 
acordare 
facilitați 
identificate 

Evaluarea 
oportunităților 
turistice ale 
comunei  

Profil turistic si 
principale 
atracții 
identificate   

 

Direcţia strategică: 5 

CRESTEREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE DE ATRAGERE FONDURI 
EUROPENE 

Nr
. 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE 
REALIZAT 

PASI NECESARI PENTRU 
INDEPLINIREA ACTIVITATII 

TERME
NE 

COSTURI 
ESTIMATE (RON ) 

RESPONSAB
ILI 

Surs
e 

local
e 

Surs
e 

atras
e 

TOTA
L 

1. Instruirea 
unui 
număr 
optim de 
persoane 
ale 
autorităţii 
locale 
pentru 
accesarea 

Identificare 
programe/curs
uri de 
instruire si 
oportunități de 
finanțare 
pentru 
acestea.  

Programe identificate  

Cursuri identificate 

 

Plan de instruire realizat 

 

 

        

 

 

 

 2012-   
2016 

- 

 

- 5000
- 

8000 

Membrii 

CDSE 
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si 
gestionare
a  
programel
or cu 
finanţare 
externa 

 

Stabilire 
persoane  
necesar a fi 
instruite si 
domeniile de 
instruire  

Personal instruit  

2. Accesarea 
si 
gestionare
a  
programel
or cu 
finanţare 
externa 

Identificare si 
diseminare 
surse de 
finanțare  

Informații diseminate 
persoanelor/autorităților  
interesate  

 

 2012-   
2016 

- - - Membrii 

CDSE 

Realizare si 
actualizare 
baza de date 
surse de 
finanțare 

Baza de date electronica 
cu surse de finanțare 
realizata si actualizata  

 

Stabilire de 
parteneriate 
funcționale la 
nivel de 
comuna si cu 
alte comune 

Identificare parteneri si 
parteneriate viabile  

Baza de date 
cu obiectivele 
comunei  

Baza de date cu 
obiectivele ce trebuie 
renovate/reabilitate/valorif
icate 

Clasificare obiective si 
stabilire prioritati.  

Analiza 
situației 
obiectivelor  

Raport analiza pe fiecare 
obiectiv: oportunitatea 
investiție, starea actuala, 
lucrări necesare, termene 
limita.  

Realizare Caiete de sarcini SF 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administrației şi Internelor 

 
 

 

36 
 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

Inovație în administrație 

Programul Operațional 

“Dezvoltarea Capacității Administrative” 

 

studii tehnice 
pentru 
obiectivele 
vizate.  

întocmit 

Organizare licitații   

Realizare SF –uri  

3. Realizarea 
de 
parteneria
te si 
schimburi 
de 
experienţa  
cu alte 
comunităţi 
rurale din 
judeţ, tara 
şi 
străinătate 

 

Stabilire 
parteneriate  

comunitare  

Identificare parteneri pe 
plan intern si extern 
pentru colaborare/înfrățiri 
pe domenii precum: 

Instituțional, social, 
cultural, 
agricultura,mediu, resurse 
regenerabile.  

 

 

2012-    
2016 

- - - Membrii 

CDSE 

Activități de 
realizat 

Pași întreprinși pentru 
realizarea activităților 
vizate  

 

Direcţia strategica 6 : 

IMPLICAREA CETĂŢENILOR IN VIATA COMUNITĂTII SI CULTIVAREA 
SPIRITULUI CIVIC 

Nr. OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI 
DE REALIZAT 

PASI NECESARI 
PENTRU 

INDEPLINIREA 
ACTIVITATII 

TERMENE COSTURI   ESTIMATE   

( RON ) 

RESPONSABILI 

Surse 
locale 

Surse 
atrase 

TOTAL 

1. Informarea si 
consultarea 
cetăţenilor,  
activarea 
spiritului civic 
si al conştiinţei 
apartenenţei la 

Realizare 
calendar cu 
întâlniri 
cetățenești 
periodice  

Grupuri de 
interes 
identificate 

Grupuri 
vulnerabile 
identificate  

 

 

 

 

- 

 

- 7000- 
8000 

Membrii 

CDSE 
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comunitate 

 

 

Calendar 
întâlniri 
realizat pe 
comunități  

 

2012-    
2016 

Organizare 
de adunări 
pentru 
informarea 
cetățenilor  

Întâlniri pentru 
diseminarea 
acțiunilor APL  

Sondaje de 
opinie/ 
chestionare 
demarate anual 

Mediatizare 
exemple de 
buna 
practica din 
alte 
comunități  

Întâlniri 
intercomunitare

Expuneri 
exemple de 
buna practica   

Realizare si 
afișare de 
materiale 
informative  

Stabilire locații 
de amplasare 

Informare 
cu scopul 
creșterii 
spiritului 
asociativ  

Întâlniri 
publice pentru 
încurajarea 
spiritului 
asociativ  

Mediatizarea 
rezultatelor 
asocierilor  
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2. Conştientizarea 
cetăţenilor in 
gestionarea 
deşeurilor, 
menţinerea 
curăţeniei 
comunei  si mai 
ales cu privire 
la importanta 
implicării 
individuale in 
dezvoltarea 
economică a 
comunei 

Campanie 
de 
informare in 
domeniul 
protecției 
mediului  

ONG-uri atrase 
pentru realizare 
campanie 
informativa  

Reguli si 
masuri de 
comun acord 
stabilite pe plan 
local si 
respectarea lor  

 

 

 

 2012-    
2016 

- 

 

 

 

- 

 

 

6000- 
7000 

Membrii 

CDSE 

Campanie 
de 
informare in 
domeniul  
inițiativelor 
economice 
individuale 
sau in 
asociație 
bazate pe 
resursele 
locale 

Promovare 
oportunități de 
dezvoltare 
economica 

 

Identificare si 
prioritizare a 
celor mai 
viabile 
oportunitati de 
pus in practica  

Întâlniri 
cetățenești 
pentru 
identificarea 
necesitaților 
atât privind 
gestiunea 
deșeurilor si 
menținerea 
curățenie 
comunei cat 
si pentru 

Dezbateri cu 
cetățenii 
programate si 
realizate 

 

 

 

Masuri de 
comun acord 
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angajarea in 
inițiative 
economice  

stabilite  

* In cadrul categoriei COSTURI ESTIMATE - SURSE ATRASE vor fi analizate oportunitățile de 
finanțare si cadrul de co-finanțare pentru programe precum: 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

 Programul Operaţional Regional - Axele si domeniile aplicabile  

 Fondul de Mediu 

 Programe de cooperare transfrontaliera  

 Programele  de finanțare aferente următorului exercițiu financiar (2014-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


