ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL

HOTĂRÂREA NR. 27/22.02.2022
privind aprobarea strategiei de dezvoltare 2021-2027
a comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş
Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară;
Analizând referatul de aprobare nr. 898/16.02.2022 întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de
inițiator, raportul de specialitate nr. 899/16.02.2022 întocmit de dl. Secretar General, prin care se propune
aprobarea Strategiei de dezvoltare 2021-2027 a comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş
Având în vedere:
-

avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale
Consiliului Local;

-

dispozitiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația
publică;

-

Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

-

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

-

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului,

-

art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;

-

Procesul verbal de predare-primire nr. 945/21.02.2022 al documentației contractate, anexa 1;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (4) lit. e, art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit.g din O.U.G. nr
57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare 2021-2027 a comunei Poienarii de Muscel, judeţul
Argeş, conform Anexei 1 .

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi înaintată factorilor interesati, primarului comunei Poienarii de Muscel,
Instituţiei Prefectului, Judeţul Argeş, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afișare pe pagina de internet a primăriei Poienarii de Muscel prin grija
Secretarului General al comunei Poienarii de Muscel.

Dată astăzi : 22.02.2022

Preşedinte de şedinţă,
Chițu Gheorghe – Galileu

Contrasemnează
Secretar general,
Boboc Remus Eduard

Nr. consilieri prezenţi: 13
Nr. voturi - pentru: 13
- împotrivă: 0
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
INTRODUCERE
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 2021-2027 a comunei Poienarii de
Muscel, județul Argeș, document de politică publică programatică, a presupus
parcurgerea următoarelor etape:
- Analiza cadrului politic și financiar 2021-2027, respectiv a Planului
Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Planului Național Strategic
2021-2027 (PNS), Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 20212027 (PODD), programelor operaționale (POR SUD MUNTENIA 20212027);
- Schițarea profilului comunei Poienarii de Muscel prin consultarea
documentelor;
- Analiza diagnostic a comunei Poienarii de Muscel rezultată din prelucrarea
și interpretarea datelor de la Institutul Național de Statistică (baze de date
tempo on-line);
- Analiza SWOT a comunei Poienarii de Muscel;
- Stabilirea direcțiilor de acțiune rezultate prin aplicarea chestionarului și
întocmirea fișelor de proiecte.
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CAPITOLUL I
INFORMAȚII GENERALE RELEVANTE
1.1.

Priorități, politici și cadrul juridic existent

Comisia Europeană a adoptat pentru perioada 2021-2027 un buget
reformat, axat pe 5 principii, respectiv:
un accent mai mare pe valoarea adăugată la nivel european (referință la
domeniile cercetării, inovării, digitalului, promovarea tinerilor şi sprijinirea IMMurilor);
un buget simplificat şi mai transparent – prin restructurarea/redefinirea
capitolelor bugetare pentru a oferi mai mare claritate procesului bugetar;
reducerea birocrației – prin reducerea poverii administrative pentru
beneficiari și autoritățile de management; simplificarea regulilor privind ajutorul de
stat pentru facilitarea combinării instrumentelor de finanțare din bugetul UE cu
finanțare națională;
mai mare flexibilitate a bugetului;
asigurarea unui buget care performează – se remarcă, în acest context,
conexiunea cu respectarea statului de drept.
În contextul generat de pandemia de COVID-19, precum și pentru a facilita
derularea în continuare a negocierilor, Comisia Europeană a publicat, la 27 mai
2020, propunerile privind arhitectura generală a măsurilor de redresare economică a
Uniunii Europene ca urmare a crizei, concretizate sub forma a două Comunicări
complementare: o Comunicare referitoare la Planul de Redresare Economică
Europeană (NextGenerationEU) și o Comunicare pentru revizuirea propunerilor
privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.
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Cu referire la Cadrul Financiar Multianual, volumul total pe componenta de
cheltuieli pentru perioada 2021-2027 a fost stabilit la 1074,3 miliarde euro (credite
de angajament), repartizat pe șapte capitole bugetare, după cum urmează:
•

„Piață internă, inovare și digital”, în valoare de 131,3 miliarde euro;

•

„Coeziune, reziliență și valori”, în valoare de 380 miliarde euro;

•

„Resurse naturale și mediu”, cu un volum de 355,6 miliarde euro;

•

„Migrație și managementul frontierei” în valoare de 22,7 miliarde euro;

•

„Securitate și apărare” în valoare de 13,2 miliarde euro;

•

„Vecinătate și global”, cu un volum de 98,4 miliarde euro;

•

„Administrație publică europeană”, cu un volum de 73,1 miliarde euro.

Pentru politica de coeziune este prevăzută o alocare totală de 330,235 miliarde
euro; astfel, politica de coeziune își menține o pondere importantă în bugetul
Uniunii, de aproximativ 30%. Sunt asigurate, de asemenea, condiții mai favorabile
de implementare – pre-finanțare, co-finanțare, regula de dezangajare automată/
(n+3), față de propunerile anterior formulate în procesul de negociere, precum si
posibilitatea unui transfer de până la 20% între fondurile aferente politicii de
coeziune.
În completare, la 28 mai 2020, Comisia a lansat și pachetul de propuneri
legislative sectoriale aferente instrumentelor noi precum și revizuirea instrumentelor
existente. În urma reuniunii Consiliului European din perioada 17-21 iulie 2020, au
fost agreate elementele generale ale bugetului multianual 2021-2027, precum și ale
Planului de redresare.
Principale elemente ale acordului politic:
Volum total al Planului de Redresare / NGEU este de 750 miliarde euro, din
care 390 miliarde euro vor fi acordate statelor membre sub formă de sume
nerambursabile (granturi), iar 360 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Acest
rezultat păstrează volumul total propus de Comisia Europeană pentru Planul de
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relansare, modificând însă, în sens descendent alocările pentru componenta
nerambursabilă, pentru care Comisia propusese 500 miliarde euro. Instrumentul are
un caracter temporar și excepțional, fiind destinat exclusiv susținerii statelor membre
în vederea revenirii din criză.
Prin intermediul NGEU sunt prevăzute alocări specifice pentru o serie de
programe și instrumente menite a complementa alocările din cadrul bugetului
european, fiind prevăzute sume adiționale pentru:
Mecanismul pentru Redresare și Reziliență/ RRF (reforme structurale și
investiții publice): 672,5 miliarde euro;
ReactEU (coeziune): 47,5 miliarde euro;
Horizon Europe (cercetare): 5 miliarde euro;
InvestEU (investiții pentru mediul privat): 5,6 miliarde euro;
Dezvoltare rurală: 7,5 miliarde euro;
Fondul pentru o Tranziție Echitabilă (tranziție climatică): 10 miliarde euro;
RescEU (gestiune crize): 1,9 miliarde.
În ceea ce privește Mecanismul pentru Redresare și Reziliență/ RRF, din
totalul de 672,5 miliarde euro, 312,5 miliarde euro vor fi acordate sub formă de
granturi, iar 360 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Facilitatea va putea fi
folosită încă din anul 2020, funcție de calendarul de aprobare a Planurilor naționale
de relansare și reziliență.
În ceea ce privește veniturile la bugetul UE, liderii au agreat să pună la
dispoziția UE noi resurse pentru a rambursa împrumuturile în cadrul
instrumentului Next Generation EU, fiind convenită o nouă taxă pe materiale
plastice, care este introdusă începând cu anul 2021. De asemenea, a fost agreată și
prezentarea ulterioară, de către Comisie, a unor noi propuneri de taxe, care ar urma
să intre în vigoare până cel târziu la 1 ianuarie 2020 - o propunere privind ajustarea
a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală. Totodată, ulterior, Comisia ar urma
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să prezinte o propunere revizuită cu privire la schema UE de comercializare a
certificatelor de emisii (ETS), care va fi extinsă, cel mai probabil la sectorul aviației
și la cel maritim. Veniturile provenite din noile resurse proprii introduse după 2021
vor fi utilizate pentru rambursarea anticipată a împrumuturilor aferente NGEU.
Aceste noile surse de finanțare se adaugă resurselor proprii existente.
1.2.

Principii generale. Obiective. Definirea problemelor
Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
Comisia Europeană a aprobat în data de 28.10.2021 Planul Național de

Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României, care valorează 29,2 miliarde de euro,
din care 14,2 miliarde granturi și 14,9 miliarde împrumuturi. Executivul european
a ținut cont de 11 criterii de evaluare. Din aceste sume, 41% sunt alocate pentru
investițiile și reformele privind mediul și tranziția „verde” iar 21% pentru
digitalizarea României. Acești bani vor fi acordați în funcție de atingerea
obiectivelor de pe parcursul celor cinci ani în care se aplică planul, în tranșe, în
funcție de îndeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. Planul Național de
Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul
Mecanismului de Redresare și Reziliență și împărțit în 15 componente, astfel încât
să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei
Europene. În total, sunt 507 de jaloane și ținte de realizat până la 31 decembrie
2026.
Politica Agricolă Comună 2021-2027
Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (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. Astfel PAC rămâne, cel puțin sub aspectul
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alocărilor, cea mai importantă politică finanțată din bugetul UE. Este asigurată,
totodată, o flexibilitate sporită, bidirecțională, de transfer între piloni, de 25%, cu o
opțiune pentru statele membre cu un nivel al plăților directe sub 90% raportat la
media UE de a transfera 30% din sumele alocate de la pilonul II la pilonul I. De
asemenea, este introdus caracterul voluntar al plafonării plăților directe pentru
fermele mari.
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).
Au fost stabilite 9 obiective specifice, ce vizează: reechilibrarea lanțului
alimentar,

combaterea

resurselor,conservarea

schimbărilor

climatic,

peisajelor și a

managementul

biodiversității,

durabil

sprijinirea

al

reînnoirii

generaționale, dezvoltarea zonelor rurale, siguranța alimentară și bunăstarea
animalelor, venituri echitabile pentru fermieri, creșterea competitivității.
În conformitate cu prevederile propunerii de Regulament al Parlamentului European
și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice
care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune
(planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale
Parlamentului European și ale Consiliului, fiecare stat membru elaborează un Plan
Național Strategic în care se vor stabili intervențiile în domeniile agriculturii și
dezvoltării rurale, care să corespundă nevoilor identificate prin analiza SWOT și care
să contribuie la atingerea obiectivelor generale și specifice stabilite în Regulament.
Alocare financiară propusă:
- Sprijin pentru mediu şi climă: 35%
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- Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de procesare, servicii
de bază în mediul rural, investiții non agricole: 38%
- Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%
- Cooperarea şi inovare: 6%
- Sprijin pentru bunăstarea animalelor şi instrumente de gestionare a
riscurilor: 9%
- Schimbul de cunoștințe și informare şi asistenţă tehnică: 4%
1.3.

Direcţii de finanţare la nivel național și regional

Obiectivul de Politică 1 – O Europa mai inteligentă și mai competitivă, prin
promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, operaționalizat
prin:
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare si
Instrumente Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programele operaționale regionale
Obiectivul de Politică 2 – O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, în
tranziție spre o economie fără emisii și reziliență, 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, a prevenirii și gestionării riscurilor si mobilitate urbană sustenabilă,
operaționalizat prin:
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Acvacultura si Pescuit (PAP)
Programele operaționale regionale
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Obiectivul de Politică 3 – O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a
conectivității TIC regionale, operaționalizat prin:
Programul Operațional Transport
Programele operaționale regionale
Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă prin Implementarea
Pilonului european al drepturilor sociale, operaționalizat prin:
Program Operațional Educație si Ocupare (POEO)
Program Operațional Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS)
Programul Operațional Sănătate
Programele operaționale regionale
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,
operaționalizat prin:
Program Operațional Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS)
Programul Acvacultura si Pescuit (PAP)
Programele operaționale regionale
Obiectivul aferent Tranziției Echitabile operaționalizat prin Programul Operațional
pentru Tranziție Justă (POTJ)
Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027
Au fost stabilite șase obiective strategice (Tabelul 1 - Priorități ale Programului
Operațional Regional Regiunea Sud Muntenia):
Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii,
bazată pe inovare, digitalizare, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și creșterea
eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării serviciilor publice;
Obiectivul strategic 2

Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii

zero prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și
creșterea mobilității urbane;
8|P a ge

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
Obiectivul strategic 3. Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si
urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene;
Obiectivul strategic 4.

Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii educaționale;
Obiectivul strategic 5.

Creșterea

atractivității

regiunii

prin

investiții

în

infrastructura de turism și patrimoniu cultural;
Obiectivul strategic 6.

Dezvoltarea capacității administrative a Autorității de

Management a Programului Operațional Regional Sud Muntenia.
Tabelul 1
Priorități ale Programului Operațional Regional Regiunea Sud Muntenia
Axa prioritară 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Acțiuni indicative:
Investiții în organizațiile CDI pentru dezvoltarea capacității de
cercetare-dezvoltare-inovare și colaborare cu mediul de afaceri și cu
autoritati si institutii publice locale/centrale prin dezvoltarea
infrastructurii proprii, activități de cercetare-dezvoltare și pregătirea
ofertei de cercetare pentru piață și/sau valorificarea rezultatelor
cercetarii aferente nevoilor identificate in microîntreprinderi, IMMuri și întreprinderi mari;
Sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor prin
crearea și dezvoltarea (reabilitarea, modernizarea, extinderea)
infrastructurii entităților de transfer tehnologic, dotarea acestora cu
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utilaje, echipamente, linii pilot, de testare, validare și certificare,
tehnologii automatizate și digitale și dezvoltarea și/sau achiziționarea
de servicii necesare transferului tehnologic.
Investiții în activități de cercetare – inovare în microîntreprinderi
pentru proiecte de inovare de produs, proces, servicii, inovare
organizațională și de model de afaceri pentru creșterea nivelului de
maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă;
Investiții în activități de cercetare – inovare în IMM-uri pentru
proiecte

de

inovare

de

produs,

proces,

servicii,

inovare

organizațională și de model de afaceri pentru creșterea nivelului de
maturitate tehnologică în domeniile de specializare inteligentă.
Obiectiv Specific 1.2 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul
cetățenilor, al companiilor și al guvernelor
Acțiuni indicative:
Sprijin pentru intervenții de tip smart-city și smart village, digitalizarea
serviciilor publice la nivel local si regional, inclusiv asigurarea securitatii
cibernetice si interoperabilității acestora, prin dezvoltarea infrastructurii,
serviciilor și echipamentelor necesare relevante, precum și prin
achiziționarea, dezvoltarea, testarea și pilotarea de soluții și aplicații;
Promovarea patrimoniului natural și cultural local, a produselor locale și
meșteșugărești, a turismului și a activităților culturale prin tehnologii smart
și ICT;
Întărirea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților și
instituțiilor publice în domeniul digitalizării administrației publice.
Obiectiv Specific 1.3 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
Acțiuni indicative:
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Investiții în active corporale și necorporale în microîntreprinderi si IMMuri, inclusiv în activități specifice economiei circulare, internaționalizării,
certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării
tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice,
industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
Promovarea

antreprenorialului

prin

înființarea,

dezvoltarea

si

operaționalizarea incubatoarelor, de afaceri și parcurilor industriale, cu
posibilitatea de a acorda granturi companiilor localizate în cadrul acestor
structuri de afaceri;
Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare prin sprijinirea
clusterelor și rețelelor de afaceri în domeniile de specializare inteligentă ale
regiunii,

inclusiv

pentru

dezvoltarea

colaborării

interregionale,

internaționale și intersectoriale.
Obiectiv Specific 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă,
tranziție industrială și antreprenoriat
Acțiuni indicative:
Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM-urilor / universităților și
organizațiilor de CDI / autorităților publice/entităților implicate în PDA
pentru specializare inteligentă;
Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă,
tranziție industrială și antreprenoriat la nivelul IMM-urilor din domeniile
regionale de specializare inteligentă;
Dezvoltarea abilităților personalului din instituțiile de cercetare și
învățământ superior pentru a crește fezabilitatea comercială și relevanța
pentru piață a proiectelor de cercetare, precum și capacitatea de a lua parte
la procese de tip open innovation;
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Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea,
implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 și a MDA.
Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiectiv Specific 2.1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră
Acțiuni indicative:
Investiții în clădirile publice, inclusiv în monumente istorice în vederea
asigurării/îmbunătățirii

eficienței

energetice,

inclusiv

activități

de

consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea
surselor alternative de energie;
Investiții în clădirile rezidențiale (inclusiv locuințe sociale) în vederea
asigurării/îmbunătățirii

eficienței

energetice,

inclusiv

activități

de

consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea
surselor alternative de energie;
Întărirea capacității Autorității de Management, a dezvoltatorilor de
proiecte și a autorităților și instituțiilor publice în domeniul eficienței
energetice.
Obiectiv Specific 2.7 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
Acțiuni indicative:
Investițiile în ZUF în infrastructura verde-albastră vor viza lucrări, servicii
și dotări pentru:
- Parcuri și grădini publice, păduri urbane, grădini botanice, grădini
zoologice;
- Spații verzi permeabile, garduri verzi, acoperișuri și pereți verzi;
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- Spații verzi naturale și semi-naturale urbane - amenajarea de terenuri slab
utilizate sau abandonate, păduri, tufișuri, pajiști, zone umede (mlaștini),
lacuri și râuri/pârâuri, areale stâncoase, etc.
- Coridoare verzi - râuri și canale, inclusiv malurile acestora, aliniamente
stradale cu gazon, arbori și flori, ecoducte, pasaje pietonale verzi, spațiile
verzi de-a lungul drumurilor, coridoarelor feroviare, liniilor de tramvai,
traseelor de ciclism, căilor pietonale, etc.
Crearea, modernizarea și extinderea spațiilor verzi existente;
Întărirea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților și
instituțiilor publice în domeniul planificării și dezvoltării infrastructurii
verzi-albastre;
Elaborarea Planurilor pentru infrastructura verde-albastră.
Obiectiv Specific 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
Acțiuni indicative:
Înființarea, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public,
inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport urban
ecologice

și

infrastructura

de

transport

necesară

acestora

(configurarea/modernizarea/lărgirea/reconfigurarea străzilor din orașe și
din zona urbană funcțională în vederea implementării măsurilor de siguranță
rutieră și a dezvoltării transportului public, inclusiv intervenții asupra
sistemului de iluminat public aferent traseului reabilitat, pentru reducerea
de CO2 prin eficientizarea transportului datorata logisticii urbane și
restrictionare/ limitare/ control acces a vehiculelor private sau de marfa,
inclusiv dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar
fi sisteme de management a traficului, aplicații mobility as a service,
sisteme park & ride, etc.)

13 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
Înființarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii pentru
deplasări

nemotorizate,

inclusiv

configurarea/modernizarea/lărgirea/reconfigurarea străzilor din orașe și din
zona urbană funcțională, inclusiv intervenții asupra sistemului de iluminat
public aferent traseului reabilitat în vederea dezvoltării infrastructurii pentru
mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme
de bike-sharing, sisteme de monitorizare, etc;
Achiziționarea de autobuze/microbuze pentru transport școlar;
Dezvoltarea unor culoare de mobilitate, inclusiv prin intervenții aferente
depourilor/ autobazelor aferente transportului public și infrastructura
tehnică aferentă și retehnologizării;
Realizarea de parcări și echipamente și servicii necesare punerii in practica
a politicilor de parcare de la nivelul fiecarui oras;
Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;
Întărirea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților și
instituțiilor publice în domeniul mobilității urbane;
Elaborarea/actualizarea PMUD și a SIDU.
Axa prioritară 3 – O regiune accesibilă
Obiectiv Specific 3.3 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
Acțiuni indicative:
Investiții (construire, reabilitare, modernizare, extindere) în reţeaua de
drumuri judeţene care asigura conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua
TEN-T de bază și extinsă, precum și măsuri pentru reducerea impacturilor
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semnificative asupra infrastructurii verzi și refacerea conectivităţii
coridoarelor ecologice, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția
drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice
extreme;
Investiții pentru decongestionarea și fluidizarea traficului prin investiții în
infrastructura rutieră (pasaje, extinderi la 4 benzi, variante ocolitoare, etc),
inclusiv sisteme de management al traficului;
Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni, bicicliști
și nu numai. Măsurile orientative enumerate mai jos se vor aplica în funcție
de specificul și necesitatea fiecărui drum județean:
- amenajării de tip intersecție giratorie pentru intersecțiile la nivel;
- introducerea sectoarelor de drum de 2+1 benzi de circulaţie (unde este
cazul)parapeți de siguranță, acostament;
- iluminarea drumului public pe timp de noapte, în special în intersecții și în
zonele cu activitate pietonală, precum și a trecerilor pentru pietoni;
- materiale retro-reflectorizante pentru a asigura vizibilitatea;
- marcajele rezonatoare, orizontale și verticale;
- limitatoare de viteză din plastic în localități rurale cu drumuri cu o singură
bandă;
- trotuare (unde este cazul);
- benzi dedicate pentru viraje la stânga (unde este cazul) etc.
Axa prioritară 4 – O regiune educată
Obiectiv Specific 4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii
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Acțiuni indicative:
Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/echiparea/
accesibilizarea

pentru

persoanele

cu

dizabilități

a

infrastructurii

educaționale destinate educației pentru nivelul antepreșcolar și preșcolar
(creșe, grădinițe și învățământ special);
Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/echiparea/a
ccesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a infrastructurii educaţionale,
a campusurilor școlare și a infrastructurii sportive pentru învățământul
general obligatoriu (liceal și postliceal, inclusiv asigurarea de spații pentru
Programul Școală după Școală (SDS) -învățământul primar și secundar,
centre de excelență și învățământ special);
Construirea/reabilitarea/modernizarea/consolidarea/extinderea/echiparea/a
ccesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități a unităților de învăţământ și
a campusurilor școlare, inclusiv a infrastructurii sportive pentru formarea
profesională prin învățământ profesional și tehnic (școli profesionale),
inclusiv învățământ dual și special;
Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea infrastructurii aferente centrelor
regionale de formare profesională a adulților;
Achiziționarea de autobuze/microbuze școlare pentru școlile din mediul
rural, din localități greu accesibile și care se confruntă cu un declin al
populației școlare.
Axa prioritară 5 – O regiune atractivă
Obiectiv Specific 5.1 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele
urbane
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Acțiuni indicative:
Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice
de categoria A;
Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil și imobil;
Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat,
inclusiv servicii de digitizare;
Extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții
culturale;
Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii
de turism în vederea punerii în valoare a patrimoniului turistic natural;
Înființarea și amenajarea traseelor turistice și a locurilor de recreere folosind
solutii prietenoase cu mediul;
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de
agrement;
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și
preșcolari/centrelor multidisciplinare de tineret;
Îmbunătățirea zonelor urbane prin regenerarea fizică a spațiilor publice;
- Regenerarea zonelor centrale din mediul urban;
- Amenajări locuri de joacă pentru copii, zone și echipamente pentru activități
sportive de întreținere pentru tineri și adulți de tipul fitness în aer liber.
Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și
recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde
serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv
dotarea acestora cu echipamente specifice.
Obiectiv Specific 5.2 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de
mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara
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zonelor urbane
Acțiuni indicative:
Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice
de categoria A;
Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil și imobil;
Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat,
inclusiv servicii de digitizare;
Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii
de turism și agrement în vederea punerii în valoare a patrimoniului turistic
natural;
Înființarea și amenajarea traseelor turistice și a locurilor de recreere folosind
solutii prietenoase cu mediul;
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea taberelor de elevi și
preșcolari / centrelor multidisciplinare de tineret;
Elaborarea/actualizarea SIDT.
Planul Național Strategic 2021-2027 (PNS)
Prin intermediul Planului Național Strategic 2021-2027 (PNS), România va
continua eforturile pentru atingerea potențialului de dezvoltare socio-economică
prin abordarea următoarelor obiective generale (Tabelul 2 – Obiective generale și
specifice aferente Planului Național Strategic 2021-2027):
Tabelul 2
Obiective generale și specifice aferente Planului Național Strategic
2021-2027
Obiectiv General 1 Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și
diversificat care să asigure securitatea alimentară;
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Obiectiv Specific 1 Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în
întreaga uniune pentru sporirea securității alimentare;
Obiectiv Specific 2 Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității;
Obiectiv Specific 3 Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric;
Obiectiv General 2 Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor
împotriva schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor
Uniunii Europene în materie de mediu și climă;
Obiectiv Specific 4 Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice,
precum și la energia durabilă;
Obiectiv Specific 5 Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a
resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul;
Obiectiv Specific 6 Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea
serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;
Obiectiv General 3 Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;
Obiectiv Specific 7 Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea
dezvoltării afacerilor în zonele rurale;
Obiectiv Specific 8 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii
sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a
silviculturii durabile;
Obiectiv Specific 9 Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății
privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse întrun mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor;
Rezultatele așteptate:
-

Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;
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Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și
asigurarea securității alimentare;
-

Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;

-

Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția

agricolă prin realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea
reducerii variabilității veniturilor agricole;
-

Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural;

-

Atragerea tinerilor în agricultură;

-

Sporirea gradului de asociere;

-

Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul

schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură;
-

Creșterea calității vieții în mediul rural.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD)
România și-a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr.
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DAP) până la 31
decembrie 2015 şi conformarea cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind
colectarea şi epurarea apelor uzate urbane (DEAUU) până la 31 decembrie 2018 cu
termen intermediare pentru aglomerările peste 10.000 locuitori echivalenți (l.e.) în
decembrie 2015. În acord cu raportarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
în ceea ce privește conformarea cu DEAUU situația era:
-

Gradul de colectare a apelor uzate – 86,65% în aglomerările cu populația

echivalentă mai mare de 10.000 l.e. si 66,15% în aglomerările umane cu mai mult
de 2.000 l.e.
-

Gradul de epurare a apelor uzate – 83,947% în aglomerările cu populația

echivalentă mai mare de 10.000 l.e. si 63,58% în aglomerările umane cu mai mult
de 2.000 l.e. România continuă să aibă cel mai slab nivel de conformare cu DEAUU
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din UE, fiind lansată deja o procedură de infringement în Cauza 2018/2019 pentru
aglomerările cu peste 10 000 l.e.
Tabelul 3
Priorități. obiective specific și acțiuni aferente Programul Operațional
Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD)
Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o
economie circulară
Obiectiv specific FEDR/FC (v)promovarea accesului la apă și a gestionării
durabile a apelor;
Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele
directivelor de mediu
1. Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată, noi și fazate,
care contribuie la conformarea cu DAP şi DEAUU, respectiv:
- Construirea, reabilitarea și extinderea sistemelor de apă potabilă noi/existente captare si aducțiune, stații de tratare, măsuri legate de eficiență, rețele de transport
și distribuție a apei destinate consumului uman în zonele de aprovizionare care au
cel puțin 50 locuitori/ sau distribuție de cel puțin 1000 m3 apă/zi,
- Construirea, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare noi /existente şi
construirea/reabilitarea/modernizare a stațiilor de epurare a apelor uzate care
asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai
mari de 2.000 l.e., inclusiv soluții pentru un management adecvat pentru tratarea
nămolurilor rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; Măsuri
necesare pentru eficientizarea proiectelor si sustenabilitatea investițiilor
(automatizări, SCADA, GIS, contorizări, etc.);
2. Proiecte de consolidare a politicii de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată
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Prin această acțiune vor fi finanțate, suplimentar, față de proiectele de la acțiunea
1, proiecte pentru susținerea fuziunii operatorilor regionali. Aceste proiecte vor
acoperi atât componente investiționale necesare pentru eficientizarea și extinderea
sistemelor de apă și apă uzată, cât și sprijin în procesul de fuziune;
3. Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei
potabile astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare,
inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi
cerințe minime pentru materialele în contact cu apa si accesul la apă;
4. Operaţiuni pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect
de seră la nivelul operatorilor de apă;
5. Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată
Obiectiv specific FEDR/FC (vi) promovarea tranziției la o economie circulară și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
Acțiunea 1.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției
spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu
1. Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere
asigurării tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate
în PNGD și PJGD/PMGD,prin investițiicompletare investițiilor finanțate prin
PNRR, precum și din alte surse, și anume:
- Dezvoltarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, a bio-deșeurilor și textile
(echipamente de colectare, stații de transfer), exclusiv infrastructura suport pentru
colectare separată (centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice
digitalizate, centre integrate de colectare prin aport voluntar);
- Extinderea/dezvoltarea capacităților de reciclare a deșeurilor prin stații de
sortare, compostare și instalații de digestive anaerobă;
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- Instalatii integrate de tratare a deseurilor care asigurarea tratarea deseurilor
reciclabile colectate separat și a deșeurilor reziduale. În cazul tratării mecanice,
tehnologiile utilizate pentru deșeurile reziduale și, dupa caz, și a deșeurilor
reciclabile colectate separat vor fi automate sau semi-automate pentru asigurarea
unui grad cât mai mare de valorificare materială. De asemenea, se va asigura
flexibilitate în ceea ce privește trecerea de la tratarea deșeurilor reziduale la
tratarea deșeurilor reciclabile, pe măsura creșterii gradului de colectate separată.
Tratarea biologică va asigura în principal tratarea bio-deșeurilor colectate separat,
dar și tratarea bio-deșeurilor din deșeurile reziduale prin aceeași tehnologie, dar în
unități separate. Astfel se asigură costuri de investiție și operare mai reduse,
flexibilitatea la variațiile de input odată cu creșterea gradului de colectare separată,
conformarea cu prevederile Art. 7(1)(g) al Regulamentului (UE) 2021/105,
îndeplinirea obiectivelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare și a obiectivului
de reducere a cantității de deșeuri depozitate la 10%, precum și conformarea cu
regulile Malagrotta;
- Alte investiții necesare pentru eficientizarea și dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor necesare pentru tranziția la economia circulară
(cum ar fi centre de pregatire pentru reutilizare, modernizarea instalațiilor
existente de tartare mecano-biologică, fără cresterea capacității existente, prin
modernizarea părții de tratare mecanică în vederea creșterii gradului de
valorificare materială și energetică și conformării cu regulile Malagrotta și/sau,
dupa caz, modernizarea părții de tratare biologică în vederea tratarii și a biodeșeurilor colectate separat);
2.

Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri

municipale neconforme;
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3.
Consolidarea capacității instituționale a actorilor din sector în vederea
accelerării tranziției spre economia circulară;
4.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2021-

2027 și post 2027.
Prioritatea 2. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea
calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate
Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) creșterea protecției și conservării naturii, a
biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și
reducerea tuturor formelor de poluare
Acțiunea 2.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor
de mediu
1. Elaborarea Planurilor de management a siturilor Natura 2000 și a Planurilor de
acțiune pentru specii, ținându-se cont de ordinea cronologică a declarării acestora,
prioritate la finanțare având planurile de management ale siturilor aflate în arealul
proiectelor de infrastructură aflte în pregătire pentru finanţare;
2.Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin
măsuri de conservare specifice prevăzute în planurile de management ale siturilor
Natura 2000/planuri de acțiune pentru specii, și după caz a ecosistemelor
degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale protejate, precum și
asigurarea conectivității ecologice;
3.Îmbunătăţirea nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor (ex.
realizarea de studii științifice, documente strategice, baze de date) şi consolidarea
capacitații de management a autorităților/instituții publice și administratorilor
rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate de interes național (inclusiv
prin cursuri de instruire și specializare/perfecționare).
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Acțiunea 2.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea
cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive
1.Dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin înlocuirea sau modernizarea
echipamentelor existente de măsurare a poluanților uzate din punct de vedere
moral și tehnic
Acțiunea 2.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate
1.

Identificarea și inventarierea siturilor potențial contaminate;

2.

Investigarea preliminară a siturilor potențial contaminate;

3.

Investigarea detaliată și evaluarea riscului;

4.

Realizarea listelor județene și a Inventarului național al siturilor potențial

contaminate, siturilor contaminate și siturilor remediate.
Prioritatea 3 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul
riscurilor
Obiectiv specific FEDR/FC (iv) promovarea adaptării la schimbările climatice, a
prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările
ecosistemice
Acțiunea 3.1 Managementul principalelor tipuri de risc identificate în Planul
Național de Management al Riscurilor de Dezastre
1.

Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea cu

preponderență a infrastructurii verzi, adaptarea/reabilitarea infrastructurii
existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare, toate acestea prin măsuri
adaptate la practicile UE, la cele promovate pentru realizarea obiectivelor Pactului
Verde European, inclusiv cele privind asigurarea conectivităţii laterale şi/sau
transversale a râului;
2.

Continuarea acţiunilor specifice de limitare a efectelor negative ale

eroziunii costiere aflate în derulare;
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3.
Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare şi alarmare a
fenomenelor hidro-meteorologice severe (inundații și secetă),inclusiv sisteme și
infrastructuri de comunicații și tehnologia informației, pentru evaluarea și
gestionarea durabilă a resurselor naturale, precum și activităţi în scopul
conştientizării publice;
4.

Consolidarea capacității adminsitrative pentru asigurarea implementării

directivelor europene aplicabile în domeniu.
Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc
1.

Sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv

creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea
operațională.
Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente
de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Obiectiv Specific (i) promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră; Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice
1.

Sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în acțiunile de

îmbunătățire a eficienței lor energetice contribuie la atingerea țintei de economii
de energie;
Acțiunea 4.2. Reducerea emisiilor de GES și creşterea eficienţei energetice în
sistemele de producere a energiei termice
1. Modernizarea termoficării urbane, în scopul înlocuirii sistemelor de încălzire cu
ardere pe bază de combustibili fosili solizi;
2. Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de
alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; Obiectiv specific
FEDR/FC (ii) promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu
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Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul
acesteia
Acțiunea 4.3. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă
1.

Continuarea finanțării proiectelor mature aflate în lista de proiecte

eligibile/aprobate pentru perioada de programare 2014-2020. Proiectele vor avea
în vedere producerea energiei termice din biomasă/biogaz și apă geotermală.
Obiectiv specific FEDR/FC (iii) dezvoltarea unor sisteme energetice, rețele și
sisteme de stocare inteligente în afara rețelei energetice transeuropene (TEN-E)
Acțiunea 4.4. Sisteme și rețele inteligente de energie
1. Promovarea utilizării de echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea
calității energiei electrice (inclusiv Implementarea de soluții digitale pentru
localizarea/izolarea defectelor și realimentarea cu energie în mediul rural și
urban);
2. Modernizarea și digitalizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice şi
implementarea de soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare în
SCADA;
3. Creșterea capacității de transport/distribuție a energiei electrice în vederea
preluării energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie, incluzând,
după caz, măsuri de creștere a adecvanței SEN (capacitatea sistemului
electroenergetic de a satisface în permanență cererile de putere și energie ale
consumatorilor, luând în considerare ieșirile din funcțiune ale elementelor
sistemului, atât cele programate cât și cele rezonabil de așteptat a se produce
neprogramat).
Acțiunea 4.5 Conversia și modernizarea rețelelor de transport și distribuție a
gazelor pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu
emisii reduse de carbon
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1. Conversia și modernizarea rețelelor existente de transport și distribuție gaze
naturale la standardul dual Smart Grid și hydrogenready (inclusiv prin înlocuirea
conductelor incompatibile cu vehicularea hidrogenului), respectiv a altor elemente
componente în vederea pregătirii acestora pentru vehicularea de hidrogen și
asigurarea securității și continuității în alimentare (în diferite concentrații, alături
de gaze naturale și alte categorii de gaze verzi);
2. Extinderea rețelelor de transport și distribuție existente, inclusiv înființarea unor
sisteme de distribuție noi, la standarde Smart Grid și în vederea asigurării
mijloacelor tehnice de vehiculare a hidrogenului.
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CAPITOLUL II
PROFILUL COMUNEI POIENARII DE MUSCEL
2.1. Istoric
Comuna cu numele de Poenari datează de la 1609 și chiar mult mai dinainte,
probabil de prin secolul al XIV-lea. Denumirea acestei comune nu poate deriva decât
de la cuvântul poiană. Satul Jugurește, cel mai vechi atestat documentar, este regăsit
în actul din 5 august 1452, prin care Vladislav al II-lea îl întâlnește. Denumirea
satului Jugur vine de la jug, unii locuitori pricepându-se să facă jug, un fel de ham
din lemn pentru căruța trasă de boi.
Satul Poienari își are originea veche de la voievodul Radu Negru, “care a
venit de peste munți din Țara Făgărașului, cu voinicii săi soldați în anii de la Adam
6.723, iar de la Cristos 1.215. Și au găsit cu ajutorul sfintei Stăpâna noastră
născatoare de Dumnezeu pe tătari care se încuibase în cetatea Jidava, care este în
raza satului Poienari. Și drept mulțumire pentru biruința am zidit și mănăstirea
Câmpulung, ce se zice Dolojopolu. Pe acele timpuri, țara noastră romanească nu a
fost nici populată, nici lipsită de locuitori și satul Poienari, fiind în apropierea
mănăstirii Câmpulung, Negru Vodă l-a populat cu coloniști aduși din Țara
Făgărașului, fiind în apropierea reședintei ca să-i aibă la îndemână în timp de
nevoie, soldați gardii pe fiecare vale ascunși cum și pe valea Jugurului și pe toate
văile grupate în cete sau căprării cu comandanții lor din care au rămas astăzi satele
înființate. Poenari se numește ca cei dintâi numiți pe această vale s-au așezat la
înfurcatura văilor unde se adună toate văile, adică Valea Magheritei, Tulbure,
Radei, Ederei și Brebeneștilor. Pe platoul acestor vai au găsit poiana frumoasă între
Valea Tulbure și Valea Ederii unde s-au așezat și au făcut cea dintâi biserică, la
Georgești,”
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2.2. Aşezare geografică. Coordonate generale
Comuna Poienarii de Muscel este situată în partea de N.E. a județului Argeș,
la o distanță de 8 km de Câmpulung și la 55 de km de Pitești, la poalele dealului
Mățău și la 3 km de Râul Târgului.
Pe teritoriul comunei se intersectează paralela de 45 grade și 10' latitudine N.
cu meridianul de 25 grade și 5' longitudine estică.
Sub aspectul reliefului, comuna se încadrează în totalitate în Subcarpații
Getici.
Prin poziția sa geografică și prin configurația sa, comuna Poienarii de Muscel
are următorii vecini: la N.V. orașul Câmpulung Muscel, la N.E. comuna Mioarele,
la S.V. comuna Schitu Golești, la S. comunele Mihăești și Hârtiești și la S.E. cu
Boteni.
Suprfața comunei este de 38,5 km2.
2.3. Resurse. Elementele cadrului natural
Consideraţii geologice
Relieful
Fiind situată în partea de N.E. a Subcarpaților Getici, comuna se încadrează
ca o evoluție geologică a zonei subcarpaților, fiind determinată de tectonica acestora
care îi imprimă o structură de sinclinal cu cădere de la N. la S.V., ambele fiind
acoperite în primele etape de evoluție de straturi groase de nisipuri și pietrisuri
cunoscute sub numele de "pietrișuri de Cândești".
Structura depozitelor este reprezentată prin argile, marne, nisipuri, pietrișuri
și conglomerate care datorită gradului ridicat de freabilitate ca rezultat al acțiunii
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modelării de tip fluviatil asociată cu procesele complementare de pantă (alunecări,
rupturi, torenți noroioși) au fost în mare parte înlaturate, depozitele fiind spălate de
pe interfluvii, o parte dintre ele constituind depunerile de la baza pantelor sub formă
de conuri de dejecție, iar alte pante constituie acumulările din aval.
Structura de sinclinal determină morfologia generală a reliefului imprimând
straturile și fiind justificate de direcția de scurgere a rețelei hidrografice majore, la
care se adaugă în mod necondiționat structura pusă în evidență prin terasele
pâraielor.
Sub aspect morphologic, relieful comunei Poienarii de Muscel se
individualizează prin douaă zone:
complexele de vale;
complexele de interfluviu.
Complexele de vale
Exprimă atât procesele de sedimentare reprezentate prin acumulările din
terase cât și prin depozitele din vale formate din nisipuri, pietrișuri din care se
dezvoltă o rețea de soluri sedimentare de diferite nuanțe și grade de evoluție a
procesului de solidificare. Ca rezultat al torențialității, în anumite sectoare valea se
lărgește brusc, albia majoră formând adevarate văi depresionare cu o extensie ce
variază până la un kilometru. În aceste sectoare sunt așezări omenești și suprafețe cu
teren arabil și cu fânețe.
În perioada viiturilor nu se produc inundații datorită pantei de scurgere a
torentelor în Râul Târgului.
Complexele de interfluviu
Rezeultatele eroziunii numeroșilor torenți (Valea Ederii, Valea Magheritei,
Valea Radei, Valea Lupului), se varsă în Valea Siliștea și la rândul ei în Râul
Târgului.
Sinclinalul precarpatic este evidențiat în cadrul comunei prin diferențe de
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altitudine destul de moderate. Dealurile coboară în trepte spre S. până la depresiunea
Câmpulungului. Ele sunt fragmentate de torenții permanenți în dealuri numite
"muscele". Pe alocuri, monoclinalul precarpatic e marcat de o serie de ridicături sub
forma unor vârfuri în Drăgoiasca, Coasta Radei, Valea lui Brad, Coasta cu fragi,
Valea Itului, Groșani, Leculești, Ispas, Căprioreni.
Solurile
Sub aspect pedologic comuna Poienarii de Muscel se încadrează în tipul
genetic de soluri specifice etajului stejarului, căruia local îi corespund solurile
silvestre brune, reprezentate în cea mai mare parte prin solurile negre argiloase de
fânețe, soluri silvestre podzolice brune și brune-galbui și pseudoreziduale specifice
complexelor de interfluviu la care se adaugă solurile superficiale de luncă,
nediferențiate.
Aceasta diversitate de soluri e generată de condițiile locale (litologice,
morfologice, regim climatic, flora), individualizând anumite regnuri și creând
diferențiere între zonele de interfluviu și cele de vale. Astfel, în centrul comunei pe
spinări domoale, zona muscelelor, au evoluat solurile silvestre podzolice brune și
brune-gălbui. În cea mai mare parte a interfluviilor, în special pe pante, sunt prezente
solurile negre și brune. Dezvoltate în mare parte pe marne, argile și nisipuri, solurile
silvestre au o țesătură variabilă între lutoase și litologice, în funcție de procentul de
argilă pe care-l conțin și în cea mai mare parte, o structură bulgaroasă, în special
solurile mai compacte prezente pe interfluviul dintre Valea Bolii și Valea Lupului.
În unele puncte, cum este cazul Suhat, prezența argilei în cantitate mare
imprimă solului o coeziune ridicată, acesta devenind impermeabil pentru apă și aer,
este rece și se lucrează greu, iar condițiile de viață pentru microorganisme și plantele
de cultură sunt necorespunzătoare, dovadă ca plantațiile masive de aici n-au rodit
niciodată la potențialul scontat, fiind în mare parte compromise. Pentru ameliorarea
acestor soluri se impun îngrășămintele organice și amendamentele calcaroase.
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Având în vedere faptul că humusul este format prin descompunerea resturilor
organice de natură vegetală, se poate aprecia că solurile silvestre au un procent
ridicat de humus datorită abundenței de substanțe organice, dar acesta se găsește în
diferite stadii de solificare, procesul fiind mult încetinit de prezența argilei.
Fertilitatea naturală a acestor soluri poate fi sporită prin arături adânci,
îngrășăminte organice, îngrășăminte minerale și alte substanțe proteice.
Pe pantele abrupte, ca rezultat al proceselor de pantă activă se găsesc soluri
cu profil trunchiat, reprezentate prin litosoluri.
În concluzie, se poate aprecia că alături de celelalte componente ale cadrului
natural și învelișul de sol, prin particularitățile sale, contribuie la specificul zonei sub
aspectul importanței economice, în sensul că ele se pretează la anumite culturi, iar
prin marea întindere a fânețelor naturale, poate fi considerată o regiune ideală pentru
creșterea animalelor.
Consideraţii hidrologice
Rețeaua hidrografică temporară și semitemporară la nivelul comunei Poienarii
de Muscel e reprezentată prin: Valea Tulbure, Valea Siliștei, Valea Magheritei,
Valea Ederii, Valea Îndărăt.
Această rețea hidrografică minoră, completată în cursul superior cu
numeroase rigole, ravene și ogașe este o urmare directă a precipitațiilor bogate care
cad în zona și care în timpul apelor mari de primăvară și de toamnă precum și în
timpul viiturilor produse de ploi cu caracter torențial, determină o scurgere
însemnată de apă care deseori se revarsă în albiile majore ale râurilor și provoacă
inundații.
Principalele cursuri semipermanente de apă din comună sunt: Valea Tulbure,
Valea Magheritei, Valea Ederii, Valea Bolii, Valea Dracului.
Semipermanența acestora e generată de alimentarea din izvoare cu debite
superficiale generate mai mult de ploi care în perioada când este secetă seacă și
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datorită indicilor ridicați de permeabilitate a rocilor care permit infiltrarea puternică
în adâncime.
Regimul de scurgere al rețelei minore fiind direct influențat de regimul
precipitațiilor, având o alimentare pluvio-nivală repetată, respectă repartiția anuală
a acestora și se remarcă prin debite mari primavara și toamna, în general mai
persistente, precum și prin debite accidentale vara, care se datorează ploilor
torențiale ce cad în acest anotimp și care pe lângă accentuarea proceselor de
modelare a versanților produc mari pagube prin alunecări de teren, eroziuni
puternice.
2.4. Regimul climatic
Pentru caracterizarea climatică a comunei au fost folosite datele
meteorologice de la stația Câmpulung situată la o distanță de 8 km.
În ansamblu, clima comunei are un caracter moderat atât în ceea ce privește
regimul vânturilor, al precipitațiilor și umidatatea aerului.
Temperatura medie anuală este de 8-9 grade Celsius, dar aceasta nu poate da
o idee clară asupra specificului climatic. De aceea, se impune urmărirea variațiilor
temperaturii în cursul anului. Astfel, în lunile de iarnă, temperatura medie este
negativă. În luna cea mai rece (ianuarie), media termică la Câmpulung variază între
– 0,4 grade celsius și –3,4 grade Celsius.
În general vara este moderată, temperatura medie reprezentând cele mai mici
amplitudini de la un an la altul. La Câmpulung Muscel aceste amplitudini nu
depățesc 3o C. Primăvara și toamna, temperaturile prezintă valori medii între cele de
vară și cele de iarnă. Astfel, primăvara temperatura medie variază între 8o C și 11o C
la Câmpulung, iar toamna se caracterizează prin temperaturi între 1o- 3o C, mai
ridicate ca primăvara. Amplitudinea medie a temperaturilor este cuprinsă între 8,4o
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o
și 12,4 C justificând caracterul moderat al evoluției temperaturilor.
Elementul climatic îl constituie precipitațiile generate de gradul de umiditate
al aerului și de nebulozitate, iar acesta se diferențiază după anotimpuri.
Numărul zilelor cu cer acoperit în zona sub carpatică este de aproximativ 128,
iar la Câmpulung de 102,4, număr destul de mare, care are drept consecință volumul
de precipitații relativ ridicat în zonă.
Precipitațiile atmosferice în cea mai mare parte a anului cad sub formă lichidă.
Iarna nu sunt mai mult de 20-25 zile cu ninsoare, iar stratul de zapadă are o durată
ce oscileaza intre 20-30 zile. Cantitatea medie de precipitații se cifrează între 700800 ml/an la Poienarii de Muscel, însă cantitățile maxime anuale pot ajunge în anii
ploioși la valori foarte mari, ca de exemplu 900-1000 ml/an.
În anii secetoși, cantitățile anuale de precipitații scad simțitor, înregistrânduse valori mult sub mediile anuale, ca de exemplu: 428ml/an la Schitu Golești, 287
ml/an la Boteni. Privind regimul anual al precipitațiilor, se observă variații de la o
lună la alta. Cea mai mare cantitate de precipitații cade în lunile mai și iunie, iar cele
mai scăzute valori se înregistreaza în februarie.
Privind regimul vânturilor, configurația reliefului, face ca zona să aibă un
caracter mai adapostit. Vânturile au un regim determinat de climatul montan și se
evidențiază prin curenți ce se canalizează în lungul culoarului Vâlsanului. Se face
simțită în zonă și prezența crivățului, care în anii geroși bate cu destulă putere,
influențând negativ regimul temperaturilor.
Din cele relatate rezultă că sub aspect climatic comuna are un caracter
moderat, dar varietatea reliefului, altitudinea, configurația lui și orientarea culmilor
determină o serie de particularități locale cu serioase implicații în activitatea din
agricultură.
Astfel, evoluția anuală a temperaturilor face ca data medie a primului si
ultimului îngheț să fie toamna mai devreme și primăvara mai târziu față de media pe
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țară specifică regiunilor deluroase.
Coborârea temperaturii sub 0 o C, are drept urmare, atât toamna, cât și
primăvara, căderea brumei. Primele înghețuri se produc în medie în primele zile ale
lunii octombrie, iar ultimele în intervalul 28 martie și 1 iunie.
Apariția brumei și a înghețurilor târzii de primăvara produc mari pagube
legumelor timpurii sau afectează faza de înflorire și de fecundare a pomilor fructiferi.
Diferența de altitudine între dealuri și interfluvii face ca diferențele de temperatură
să fie sesizabile situându-se la 1o C – 1,5o C.
2.5. Vegetaţia
Vegetatia specifică comunei Poienarii de Muscel este reprezentată de pădurea
de fag care se întinde de-a lungul dealurilor, alternând cu pădurea de gorun și cea de
foioase, comuna încadrându-se în domeniul de interferență al fagului și gorunului,
adică în etajul floristic normal. Cele mai compacte și mai întinse păduri se întâlnesc
în satele Valea Îndărăt, Rada, Valea lui Brad și Valea Lupului. Printre speciile care
compun padurea de gorun în amestec se remarcă: ulmul, frasinul, carpenul, și
mesteacanul. Printre arbuștii care îmbracă pădurea de gorun și fag, se remarcă:
sângerul, cornul, alunul și păducelul.
Primăvara, înainte de înfrunzirea arborilor, stratul erbicen este presărat cu
mulțimea multicoloră a plantelor: floarea paștilor, brebenei, ghiocei, viorele, untișor
și alte multe specii ce contribuie la frumusețea acestor plaiuri.
Dupa ce coroanele arborilor se împlinesc cu frunze, flora stratului erbacen se
reduce. Pe lângă pitorescul pe care-l conferă peisajul, pe lângă solurile specifice pe
care le determină, pădurile de fag au o mare importanță economica, datorită
valorificarii multiple a lemnului.
Pădurile de fag ocupă suprafețe mai mari sub formă de păduri compacte pe
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interfluviile tinere la Valea Lupului și Valea Radei și sunt reprezentate prin fag
alături de care în unele locuri se mai găsesc paltinul, frasinul, carpenul. Dintre
arbuștii răspândiți se remarcă: alunul, murul, lemnul câinesc, păducelul.
Coroanele fagilor, formând o boltă cu frunzișul des, fac ca vegetația erbacee
să fie slab dezvoltată și cu plante rare.
Dacă la umbra pădurilor de fag plantele cu flori sunt rare, în schimb,
luminișurile ei deschise prin tăierea pădurilor, mai ales poienile, sunt acoperite de
un complex de plante cu flori de forme și culori variate și ierburi care oferă pășuni
și fânețe naturale de o bună valoare nutritivă. Pe văile torenților permanenți sunt
răspandite esențele moi ca: aninul negru, salcia căpreasca, plopul.
Pășunile și fânețele secundare prezente pe suprafețe mult mai mari cuprind o
foarte bogată floră erbacee a cărei mare diversitate îi asigură o ridicată valoare
nutritive, constituind o bogată bază furajeră pentru efectivele de animale, atât în
perioada de vară cât și pentru iernat.
Animalele sălbatice
Elementele cadrului natural sunt întregite de numeroase specii de animale de
pădure dintre care cel mai reprezentativ este căprioara, element faunistic și
vânătoresc a cărui zonă optimă de trai se întinde până la aproximativ 700-800 m
altitudine. E prezent și cerbul, alături de care se regăsește și ursul. Se mai remarcă
iepurele, prezent în întreaga zonă, ce constituie vânatul cel mai important sub raport
economic și vânătoresc sportiv. Dintre carnivore se remarcă vulpile și lupii și destul
de rar râsul și pisica salbatică.
Din componența faunei mărunte amintim veverița, dihorul, nevăstuica. În
pădurile de gorun și chiar și în cele de amestec, este prezent mistrețul, crescut în mod
simțitor și care în turme provoacă serioase pagube culturilor agricole, în special, la
nivelul satului Jugur. Varietatea speciilor faunistice, ca și numărul relativ mare al
reprezentanților pe specii, justifică pe deplin evoluția cadrului natural pitoresc.
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2.6. Date demografice şi statistice
Localitatea Poienarii de Muscel, la 1 iulie 2011, avea un număr total de 3.576
locuitori 1, având 5 sate componente ale comunei, respectiv Groșani, Poienari, Valea
Îndărăt, Șerbănești și Jugur. Conform Populației după domiciliu la 1 ianuarie 2021
pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități, comuna Poienarii de Muscel înregistra
un număr de 3.186 de persoane. 2

Figura 1. Evoluția populației după domiciliu în comuna Poienarii de
Muscel, județul Argeș, în perioada 2018-2021
Procesul de scădere a populaţiei este continuu, una din cauze reprezentând-o
liberalizarea schimbărilor de domiciliu, sporul natural şi soldul migratoriu negativ.
În prezent se poate constata o redresare a ritmului de scădere a numărului populaţiei,
explicaţia fiind ieşirea la pensie înainte de termen a unei părţi din forţa de muncă
Populaţia stabila din 2011, potrivit datelor Institutului Național de Statistică
Populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021 pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități,
disponibilă la următoarea adresă https://arges.insse.ro/produse-si-servicii/statisticijudetene/populatia/
1

2

38 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
ocupată în mediul urban şi reintoarcerea în mediul rural de origine, dar şi evoluţia
economică dificilă a unor întreprinderi urbane, situaţie care a dus la disponibilizarea
unei părţi a forţei de muncă, iar, în lipsa unor locuri de muncă, aceasta a fost nevoită
să se reîntoarcă în zona rurală de reşedinţă, folosind şi posibilităţile oferite de legea
fondului funciar.
Pe termen mediu, o creştere a numărului de locuitori ai comunei se va realiza
numai în condiţiile unei dezvoltari socio-economice reale a localităţii, dezvoltare
care ar duce la echilibrarea sporului natural al populaţiei şi ar ridica gradul de
ocupare al forţei de muncă la nivelul comunei.
Analizând structura populaţiei după sex rezultă că ponderea o are populaţia
de sex femeiesc cu 50,13%. Structura pe grupe de vârstă a populaţiei comunei
Poienarii de Muscel dezvăluie prezenţa unui proces de îmbătrânire a populaţiei,
caracterizat prin ponderea ridicată a populaţiei vârstnice şi adulte. În localitate
nivelul de instruire este mediu, fiind însă insuficient pentru o dezvoltare a comunei.
Suprafaţa
Cercetată sub aspect economic, comuna Poienarii de Muscel se prezintă ca o
așezare ai cărei locuitori au practicat activități cu un specific cu totul diferențiat de
al satelor învecinate, datorită reliefului și climei. Principalele categorii de folosință
a terenurilor la nivelul comunei Poienarii de Muscel se referă la terenurile arabile cu
o suprafață de 103 ha, livezile 248 ha, pășuni 758 ha, fânețe 915 ha, fondul forestier
1.664 ha, la care se adaugă cele 5ha terenuri degradate, astfel că întreaga suprafață
a fondului funciar în comuna Poienarii de Muscel este de aproximativ 3.800 ha.
Suprafața arabilă a comunei de 103 ha reprezintă 5% din suprafața agricolă,
iar suprafața agricolă 26% din fondul funciar al comunei. Evoluția suprafețelor
arabile a avut un caracter foarte dinamic în sensul extinderii ca rezultat a defrișării
pădurilor și desțelenirea unor pășuni și fânețe. Terenurile arabile sunt ocupate de
următoarele culturi: porumb, cartof, plante furajere, legume și alte culturi
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reprezentate prin arbuști fructiferi (coacăz negru). Ponderi mai reduse în cultura, au
legumele care dețin 2% din suprafața arabilă. Cultura legumelor are caracter de
subzistență asigurând parțial necesarul local de consum și sunt reprezentate prin
grădini de zarzavat pe lângă fiecare gospodarie situate în vatra satelor.
Sănătate
Serviciile primare de sănătate sunt asigurate în dispensarul uman din satul
Poienari, de cabinetele medicale individuale, în regim de concesiune, de către 2
medici de familie și 2 cadre sanitare.
În afara medicilor de familie, în clădirea dispensarului mai funcționează, în
regim de închiriere, un cabinet medical stomatologic, cu un medic și un asistent. În
satul Jugur, funcționează un cabinet medical cu un medic de familie și un asistent
care oferă consultații și în dispensarul din satul Poienari. La finalul anului 2020 a
fost finalizată construcția noului dispensar, investiție finanțată prin Programul
Național de Dezvoltare Locală. În localitate exista o farmacie în satul Poienari.
Administrația publică
Organigrama primăriei și a serviciilor publice subordonate consiliului local
Poienarii de Muscel cuprinde 3 servicii (serviciul public de alimentare cu apă,
serviciul public de administrare a domeniului public și privat, serviciul voluntar
pentru situații de urgență), 5 compartimente (compartiment contabilitate, financiar,
taxe și impozite, compartiment asistență socială, autoritate tutelară, compartiment
agricol, fond funciar, compartiment stare civilă, arhivă, compartiment achiziții
publice). Activitatea de audit public intern se realizează în baza acordului de
cooperare, cu filiala Arges a Asociației comunelor din România, iar activitatea de
evidență a persoanei se realizează în baza contractului de prestari servicii de către
Serviciul comunitar de evidenţă a persoanei Câmpulung. În organigrama de la
începutul anului 2020 existau 24 de posturi, din care 22 ocupate și 2 posturi vacante
(compartimentul achiziții publice, ADP).
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Învățământ și cultură
Comuna Poienarii de Muscel deține:
1 unitate de învățâmânt, în anul 2020 erau 60 elevi înscriși și un număr de 6
angajați ca și personal didactic:
2 grădinițe;
1 bibliotecă comunală.
În Poienarii de Muscel se desfășoară evenimentele cultural-artistice care au
un caracter de continuitate şi anume, Ziua Comunei și Festivalul ”Urcă oile la
munte” de la Jugur. Conform Listei Monumentelor istorice aprobată prin Ordinul nr.
2314/8 iulie 2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor (Tabelul 3 – Monumente istorice
în comuna Poienarii de Muscel):
Tabelul 4
Monumente istorice în comuna Poienarii de Muscel
Nr.

Cod

crt.

2004

1.

LMI Denumire

Localitate

Adresa

Datare

368

1925

sat Jugur; comuna 425

1890

AG-II-m-B-

Casa Ion N. sat Jugur;

13712

Chițu

comuna Poienarii
de Muscel

2.

AG-II-m-B-

Casa Iepure

13713
3.

Poienarii de Muscel

AG-II-m-B-

Biserica „Sf. sat Jugur; comuna 449

13711

Nicolae”,

1854

Poienarii de Muscel

„Sf.
Voievozi”,
„Sf. Ioan”
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CAPITOLUL III
ANALIZA DIAGNOSTIC A COMUNEI POIENARII DE MUSCEL
Criteriile selectate pentru analiza diagnostic a comunei POIENARII DE
MUSCEL au fost următoarele:
- echiparea teritoriului: acest criteriu oferă informaţii despre confortul
locuirii; infrastructura tehnico-edilitară rurală ca suport al dezvoltării
rurale – inclusiv a mediului de afaceri etc.;
- dimensiunea

demo-socială: oferă

informaţii despre

perspectivele

demografice locale, gradul de atractivitate pentru locuire a zonei şi
oportunităţile economico-sociale pe care se prezumă că le deţine arealul,
etc.;
- infrastructura

socială:

oferă

informaţii

privind

infrastructurile

educaţională şi sanitară şi gradul de adaptare a acestora la nevoile
comunităţii; accesibilitatea potenţială la TIC, etc.;
- dimensiunea economică: oferă informaţii despre şansele de acces la un loc
de muncă remunerat şi gradului de dependenţă al populaţiei rurale de
transferurile sociale şi de agricultură, gradul de intensificare a exploatării
terenului agricol, gradul de dezvoltare al activităţilor economice
complementare agriculturii, abilităţile de promovare a serviciilor rurale
complementare agriculturii.
3.1. Criteriul echiparea teritoriului
Indicatorul "suprafaţa de căi de comunicaţii şi căi ferate"
Căile de comunicaţii şi căile ferate au un important rol economico-social, facilitând
deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor în scopul satisfacerii necesităţilor
42 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
materiale şi spirituale ale societăţii. Căile de comunicaţii şi căile ferate din comuna
Poienarii de Muscel susţin legăturile de producţie şi comunicaţiile cu centre urbane
şi alte comune. Rețeau de drumuri comunale clasificate și neclasificate, însumând
37,8 km, din care 9,9 km sunt drumuri modernizate.
Tabelul 5
Indicatorul "suprafaţa de căi de comunicaţii şi căi ferate"
Anul

Suprafaţa de căi de comunicaţii şi % din total suprafaţă teritoriu
căi ferate (km)

administrativ

2018

52 km

1,37

2019

52 km

1,37

2020

52 km

1,37

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
În perioada 2017-2020, suprafaţa de căi de comunicaţii şi căi ferate a rămas
nemodificată. Aceasta deţine o pondere foarte redusă în totalul suprafeţei teritoriului
administrativ al comunei.
În Raportul de Țară din 2020, se arată că acțiunile legate de colectarea apelor uzate
și conectarea la infrastructura publică de canalizare nu sunt încă finalizate, iar
diferența până la atingerea obiectivului fixat privind colectarea apelor uzate generate
de aglomerările cu peste 2 000 l.e. este de 26%.
La nivelul UE, în medie, 96% din cetățeni sunt conectați în prezent la rețele de apă
potabilă, iar în România în 2018 doar 69,4 % din cetățeni erau conectați la aceste
rețele de apă potabilă (sursa: Eurostat). Accesibilitatea din punct de vedere financiar
este cea mai scăzută din UE, cheltuielile cu aprovizionarea cu apă și cu canalizare
reprezentând peste 6% din cheltuielile gospodăriilor din cadrul celui mai sărac grup
al populației.
Măsurile identificate în Raportul de Țară vizează extinderea și modernizarea
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infrastructurii de apă potabilă și de apă uzată, monitorizarea calității apei potabile și
modernizarea laboratoarelor pentru o mai bună monitorizare a substanțelor deversate
în ape. Totodată, conform datelor INS , comparativ cu media UE, rata de conectare
la sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare rămâne scăzută. Astfel, la
nivelul anului 2020, populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă este
13.936.918 persoane, reprezentând 72,4% din populația rezidentă a României, cu
208.774 persoane mai mult decât în anul 2019. Creșterea a fost determinată de
racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou construite. În ceea ce
priveşte epurarea apelor uzate, conform datelor INS , în anul 2020, un număr de
10.794.270 locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, aceștia
reprezentând 56,0% din populația rezidentă a României, cu 279.346 persoane mai
mult decât în anul 2019.
În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de
canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 10.540.388 persoane, reprezentând
54,7% din populația rezidentă a țării, cu 276.086 persoane mai mult decât în anul
2019. Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare
nou construite, respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor
uzate.
Așa cum rezultă de mai sus, deși au fost finanțate proiecte prin POSM 2007-2013,
POIM 2014-2020 și PNDR 2007-2013 și 2014-2020 (unele proiecte înregistrând
întârzieri), există încă decalaje însemnate în atingerea ţintelor asumate prin Tratatul
de Aderare și asigurarea conformării cu DEAUU și DAP. În continuare, chiar și în
condițiile în care numărul aglomerărilor peste 2000 l.e. a fost redefinit în relație cu
trendul demografic descendent, necesarul total de investiții (infrastructură nouă și
infrastructură reabilitată) rămâne semnificativ, fiind evaluat în 2020 la 22,7 mld
euro, din care 50,6% pentru apă și 47,5% pentru apă uzată.
Indicatorii "lungimea totala a reţelei simple de distribuţie a apei potabile" şi
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"lungimea totală simplă a conductelor de canalizare"
Existenţa reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a conductelor de canalizare
reflectă calitatea vieţii din mediul rural, calitate care afectează şi dezvoltarea unui
mediu de afaceri în zona rurală.
Tabelul 6
Indicatorii "lungimea totala a reţelei simple de distribuţie a apei potabile" şi
"lungimea totală simplă a conductelor de canalizare"
Anul

Lungimea totala a reţelei simple Lungimea

totală

simplă

a

de distribuţie a apei potabile (km) conductelor de canalizare (km)
2018

48

0

2019

48

0

2020

48

0

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
Asigurarea apă potabilă constituie un factor de maximă importanţă pentru
bunăstarea populaţiei. În prezent în România există un mare deficit de acces la apa
curentă, aproximativ 4,5 milioane români neavând acces la apă în gospodăriile lor.
Dintre aceștia, 2,5 milioane persoane se alimentează cu apă în regim propriu, din
surse nesigure, cu apă nepotabilă.
Tabelul 7
Indicatorii "cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor - total" şi
"cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor - uz casnic"
- mii mc cantitatea de apă potabilă cantitatea

de

apă

potabilă

distribuită consumatorilor - distribuită consumatorilor - uz
total

casnic
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2018
72
68
2019

74

70

2020

73

70

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
Alimentarea cu apa a comunei cuprinde o rețea de distribuţie a apei, în lungime de
48,00 km, puț tip cheson în zona Pescăreasa, captare izvor în punctul Valea Iederii,
două rezervoare de înmagazinare care deservesc satul Jugur, un rezervor de
înmagazinare care deservește satele Valea Îndărăt și Șerbănești, două rezervoare de
înmagazinare care deservesc satele, Groșani și Poienari. În toate cel cinci sate, 99%
din populație beneficiază de alimentare cu apă, aceasta fiind asigurată prin serviciul
înființat în cadrul primăriei, prețul de furnizare fiind de 3 lei/cub în anul 2020.
3.2. Criteriul infrastructura socială
Indicatorul "învăţământ"
În prezent, învăţământul contribuie într-o măsură din ce în ce mai mare la
progresul de ansamblu al societăţii. Învăţământul asigură creşterea gradului de
calificare a populaţiei prin formarea de deprinderi și cunoştinţe profesionale capabile
să asigure o productivitate a muncii ridicată. În primul rând, educația are implicații
semnificative în prosperitatea economică a fiecărui individ în parte, a fiecărei
comunități, a fiecărei națiuni. Tehnologiile și evoluția lor rapidă au modificat mediul
de afaceri, procesele de producție și au dus concurența de la nivel local la nivel
mondial. O forță de muncă bine educată este crucială în lumea contemporană, iar
lupta pentru resursele naturale ocupă azi un loc secund, fiind devansată de lupta
pentru resurse umane. Educația are apoi un rol și implicații culturale esențiale.
Rămâne principala cale prin care valorile și tradițiile se transmit din generație în
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generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile culturale și economice și se
ancorează în realitățile sociale contemporane. Un alt rol al educației este cel social.
Educația oferă fiecărui individ oportunitatea de a acumula cunoștințele și de a își
dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un cetățean informat și
activ, care contribuie la propășirea comunității sale și a națiunii. Educația asigură
astfel stabilitatea și dezvoltarea socială. Un rol fundamental al educației se referă la
dezvoltarea personală. Fiecare individ trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta
potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată asigura independența și
prosperitatea lui, a familiei pe care eventual decide să și-o întemeieze și a grupurilor
din care decide să facă parte. Dezvoltarea personală continuată prin învățare pe tot
parcursul vieții este esențială în societatea contemporană.
Tabelul 8
Infrastructura materială în învăţământ (număr)
An

2018

2019

2020

Unităţi de învăţământ - total

1

1

1

Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial

1

1

1

Săli de clasa şi cabinete şcolare

20

13

13

Învățământ preșcolar

5

5

5

Învățământ primar și gimnazial

15

8

8

Laboratoare şcolare

2

1

1

Ateliere școlare

0

0

0

Săli de gimnastică

2

1

1

Terenuri de sport

0

0

0

Calculatoare personale

22

20

63

din care,

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană

47 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
de Statistică Argeş
În comuna Poienarii de Muscel se observă o constanță în ceea ce privește evoluția
unităților de învățământ, pe niveluri de educație, respectiv 1 unitate de învățământ.

Figura 2. Evoluția unităților de învățământ, pe niveluri de educație, în comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeș
În ceea ce privește evoluția populației școlare, pe niveluri de educație, în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, se poate observa o creștere a copiilor
înscriși în grădiniță (de la 47 în anul 2018, la 54 în anul 2020), dar o tendință de
reducere a elevilor înscriși în învățământul preuniversitar (primar și gimnazial), de
la un număr de 154 de elevi în anul 2018, la un număr de 150 în 2020. Şcoala Primară
Jugur care are învățământ preşcolar - 21 preșcolari, Grădinița cu Program normal Nr
.1 Poienari - cu învățământ preşcolar - 17 preșcolari, Grădinita cu Program Normal
Nr. 2 Groșani - cu învățământ preșcolar – 16 preșcolari. Această evoluție
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demonstrează că o parte din elevi urmează cursurile învățământului preuniversitar la
școli din comune sau orașe din apropiere.

Figura 3. Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație, în comuna Poienarii
de Muscel, județul Argeș
Evoluția indicatorului “Populația școlară, pe niveluri de educație” indică
faptul că o scădere a elevilor înscriși în învățământul primar, de la un număr de 87în
anul 2018, la un număr de 77 elevi în anul 2020. Totodată, se poate observa o creștere
în ceea ce privește numărul elevilor înscriși în învățământul gimnazial, după o
scădere în anul 2019. Au fost înregistrați un număr de 17 absolvenți de învățământ
gimnazial în 2018 și 5 absolvenți de învățământ gimnazial în 2019.
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Figura 4. Evoluția populației școlare, în învățământul primar și gimnazial, în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
Referitor la indicatorul “Personalul didactic, pe niveluri de educație”, se poate
observa o tendință de reducere în anii 2019 și 2020, pentru învățământul primar și
gimnazial.

Figura 5. Evoluția personalului didactic, pe niveluri de educație, în comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeș
50 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
Analizând indicatorul din perspectiva evoluției personalului didactic în cele
două etape, primar și gimnazial, se poate observa o reducere în anul 2020 a
personalului, atât din învățământul primar, cât și gimnazial, în corespondență cu
indicatorul analizat anterior, respectiv populația școlară în învățământul primar.

Figura 6. Evoluția personalului didactic, în învățământul primar și gimnazial, în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
În ceea ce privește indicatorul “Săli de clasă, pe niveluri de educație”, se
observă o tendință de reducere, atât pe total, cât și pe fiecare componentă, respectiv
învățământul primar și cel gimnazial, în corespondență cu indicatorul “Populația
școlară, pe niveluri de educație”.

51 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ

Figura 7. Evoluția sălilor de clasă, pe niveluri de educație, în comuna Poienarii de
Muscel, județul Argeș
Indicatorul ce reflectă dotarea unității de învățământ cu PC-uri/echipamente
IT înregistrează o tendință de creștere, atât pe total, cât și pe fiecare componentă,
respectiv învățământul primar și cel gimnazial. Această evoluție indică preocuparea
autorității locale în ceea ce privește asigurarea echipării corespunzătoare, atât de
necesară actului de învățământ.
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Figura 8. Evoluție număr PC-uri/echipamente IT, pe niveluri de educație, în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
Indicatorul "sănătate"
Sănătatea reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori care asigură desfăşurarea
vieţii şi activităţii, atât pentru fiecare individ, cât şi pentru întreaga societate.
Tabelul 9
Infrastructura materială în sănătate (număr)
Dispensar

Cabinete medicale Cabinete
individuale

(de stomatologice

familie)
Anul

- individuale

-

proprietate publică

proprietate publică

2018

0

2

1

2019

0

2

1

2020

1

2

1

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
Infrastructura materială în sănătate este bine reprezentată, locuitorii comunei
Poienarii de Muscel au acces la servicii medicale stomatologice și au la dispoziție
un dispensar, investiție publică finalizată în anul 2020, în proximitatea locuinţelor
lor. În condițiile în care zona rurală este populată cu persoane de toate vârstele, de
la nou-născuți până la persoane vârstnice, inclusiv femei însărcinate și persoane cu
nevoi speciale, sau cu posibilități materiale și financiare insuficiente unui nivel de
viață decent, accesul acestora la servicii medicale, altele decât prin intermediul
medicului de familie este limitat sau chiar inexistent, în lipsa unui medic de familie
în comunitate. Cu atât mai mult, persoanele aflate în situații speciale, de genul celor
evidențiate mai sus, au nevoie de prezența unui medic de familie în apropierea
locuinței lor, care să le cunoască istoricul stării de sănătate și care, în anumite situații,
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să fie în măsură de asigure asistența medicală de care au nevoie, fără a fi necesar ca
pacienții să fie internați în spitale.
În aceste condiții, existența celor două cabinete de medicină de familie, cu o
echipă completă (medic, personal medico-sanitar etc.), dotate cu echipamente
medicale necesare efectuării examinării medicale de bază şi tratament pentru
pacienți, constituie o garanție pentru asigurarea sănătății populației.

Figura 9. Evoluția unităților sanitare în comuna Poienarii de Muscel, județul
Argeș
Tabelul 10
Personal medical (număr)
Personal
Medici

-

proprietate Stomatologi

- sanitar-

Anul

publică

proprietate publică

publică

2018

2

1

2

2019

2

1

2

2020

2

1

2

mediu
proprietate

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
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Personalul medical, ca număr, a rămas nemodificat în perioada 2010-2013.
Numărul de medici /1000 de locuitori în comuna Poienarii de Muscel este de cca 0,4
medici/locuitor, redus în comparație cu media județului Argeș de 2,5
medici/locuitor. În anul 2019, la fel ca în anul precedent, discrepanţele pe medii de
rezidenţă privind asigurarea populaţiei cu personal medical sunt evidențiate de
numărul mai mare de locuitori (aparținând populației rezidente) care au revenit unui
cadru medico-sanitar, astfel: în mediul rural au revenit de peste 8 ori mai mulți
locuitori unui medic (de 1,5 ori mai mulți locuitori unui medic de familie).
Supraîncărcarea medicilor poate duce la o slabă calitate a serviciilor de
sănătate iar cauza poate fi precara dotare materială şi tehnică a unităţilor medicale
rurale, fapt ce a dus la plecarea medicilor către mediul urban unde au posibilitatea
exercitării meseriei în condiţii mai bune.
Indicatorul "cultură şi artă"
Cultura şi arta contribuie la creşterea calităţii factorului uman, îmbogăţirea nivelului
cultural, cultivarea idealurilor morale, educaţia spirituală etc.
Tabelul 11
Infrastructura materială în cultură şi artă (număr)
Biblioteci

- Biblioteci

Volume existente Volume eliberate

Anul

total

publice

în biblioteci

2018

3

1

14.462

5.254

2019

3

1

14.606

5.154

2020

1

1

14.611

3.832

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
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Figura 10. Evoluția volumelor eliberate, în comuna Poienarii de Muscel, județul
Argeș
Tabelul 12
Informaţii privind factorul uman în cultură şi artă (număr)
Anul

Cititori activi la bibliotecă

Personal angajat la biblioteci

2018

466

1

2019

415

1

2020

405

1

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
Numărul de volume existente în biblioteci a crescut, numărul de volume
eliberate a avut o tendinţă de scădere, iar numărul de cititori activi la bibliotecă s-a
redus.
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Figura 11. Evoluția cititorilor activi, în comuna Poienarii de Muscel, județul
Argeș
3.3. Criteriul dimensiunea demo-socială
Indicatorul "populaţia stabilă"
Tabelul 13
Populaţia stabilă pe sexe (persoane) la 1 ianuarie
Populaţia stabilă - Populaţia stabilă - Populaţia stabilă Anul

total

bărbaţi

femei

2018

3.338

1.661

1.677

2019

3.261

1.662

1.639

2020

3.238

1.631

1.607

2021

3.186

1.589

1.597

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
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Pe parcursul perioadei analizate, populaţia stabilă a comunei Poienarii de Muscel a
înregistrat o tendinţă de scădere. Dacă pe parcursul anilor 2019-2020, ritmul acestei
tendinţe a fost foarte lent, în anul 2021, faţă de anul 2020, observăm o scădere de
circa 1,5%.
Numărul femeilor depăşeşte cu puțin numărul bărbaţilor. Nu există diferenţe
semnificative între ritmul de scădere a populaţiei stabile - femei faţă de populaţia
stabilă - bărbaţi (figura 10).

Figura 12. Evoluţia populaţiei stabile, structurată în funcţie de sex, în perioada
2018-2021
În tabelul nr. 13 este prezentată structura populaţiei pe vârstă. Se observă o pondere
importantă a populaţiei cu vârstă peste 60 de ani (aproximativ 28% din totalul
populaţiei). Prin urmare, presiunea economică şi socială asupra populaţiei tinere şi
adulte este importantă.
Tabelul 14
Populaţia stabilă pe vârstă (persoane) la 1 ianuarie 2021
Vârsta

Populaţia

Populaţia

Populaţia
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stabilă
- stabilă - femei stabilă - total
bărbaţi
sub 5 ani

43

62

105

între 5 şi 9 ani

71

54

125

între 10 şi 14 ani

72

85

157

între 15 şi 19 ani

85

77

162

între 20 şi 24 ani

91

73

164

între 25 şi 29 ani

93

66

159

între 30 şi 34 ani

110

98

208

între 35 şi 39 ani

109

84

193

între 40 şi 44 ani

128

119

247

între 45 şi 49 ani

157

138

295

între 50 şi 54 ani

160

143

303

între 55 şi 59 ani

92

74

166

între 60 şi 64 ani

89

103

192

între 65 şi 69 ani

95

110

205

între 70 şi 74 ani

74

92

166

între 75 şi 79 ani

49

92

141

între 80 şi 84 ani

43

81

124

peste 85 ani

28

46

74

Total

1.589

1.597

3.186

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş
Graficul privind populaţia stabilă, realizat pentru ianuarie 2021, evidenţiază
îmbătrânirea populaţiei. Ponderea populaţiei foarte tânără (copii până la 10 ani)
reprezintă cca o jumătate din procentul reprezentat de ponderea populaţiei cu vârstă
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cuprinsă între 30 şi 40 de ani. Astfel, pe termen lung, problemele economice şi
sociale generate de îmbătrânirea populaţiei vor deveni acute.
În anul 2021, populaţia în vârstă de peste 60 de ani reprezenta aproximativ 1/3 din
totalul populației stabile, după domiciliu, în comuna Poienarii de Muscel, județul
Argeș. Potrivit evidențelor primăriei, aproximativ 100 persoane, în special de etnie
romă s-au întors din Europa în cursul anului trecut.

Figura 13. Evoluţia populaţiei stabile, structurată în funcţie de vârstă, în 2021, în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
Indicatorul "forţa de muncă"
Indicatorul referitor la forţa de muncă trebuie analizat având în vedere numărul de
salariaţi raportat la populaţia existentă, structura salariaţilor, având în vedere
domeniul de activitate şi numărul şomerilor.
Tabelul 15
Numărul salariaţilor şi numărul şomerilor
Număr
Anul

total

salariaţi- Şomeri înregistraţi la sfârşitul anului
femei

bărbaţi
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2018
113
28
27
2019

115

26

20

2020

114

31

32

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
de Statistică Argeş

Figura 14. Evoluția numărului mediu al salariaților în comuna Poienarii de
Muscel, județul Argeș
Numărul salariaţilor a avut o tendinţă de scădere pe parcursul perioadei 2018-2020,
în principal, persoanele ocupate ocupând posturi în sectorul public: adminstraţie
publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, învăţământ şi sănătate şi
asistenţă socială. Circa 20% dintre salariaţi ocupau posturi în sectorul comercial.
Anul 2020 a marcat cel mai mare număr al şomerilor înregistraţi. Şomajul
înregistrează o creștere semnificativă, în anul 2020, față de anul 2019.
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Figura 15. Evoluţia șomerilor înregistrați, structurată în funcţie de vârstă, în
2021, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
Gradul de ocupare a forței de muncă și șomajul sunt două fenomene care produc
consecințele cele mai profunde în activitatea economică și socială a unei țări.
Ocuparea forței de muncă relevă un complex de relații în care se regăsesc în cea mai
mare parte raporturile dintre oameni și evoluția lor în timp și spațiu, iar în domeniul
activităților economico-sociale acest grad de ocupare caracterizează funcționarea
pieței muncii într-o perioadă sau la un moment dat.
Echilibrul pieței forței de muncă rezultă din rolul decisiv al resurselor umane în
procesul dezvoltării economico-sociale, având un rol important ca factor de
producție activ și determinant.
Raportul dintre cererea și oferta de forță de muncă determină ocuparea și șomajul în
anumite condiții de timp și de spațiu. Problematica ocupării și a șomajului constituie
o latură importantă a echilibrului macroeconomic.
Asistență socială
Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială prin asigurarea aplicării
politicilor sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor varsnice,
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persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi este
foarte important în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o
abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia economică, starea de sănătate,
nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor.
Tabelul 16
Evoluția prestațiilor sociale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeş
Tipul prestației

2018

2019

2020

Aj. soc. pe L. 416/2001 (VMG)

65

49

45

Alocații de susținere familială

66

46

40

Alocații de stat

22

23

20

Ajutoare de urgență

4

-

2

Ajutoare de încălzire

65

51

50

Sursa: prelucrări efectuate chestionarului realizat la nivelul comunei Poienarii de
Muscel, județul Argeş
Sistemul Național de servicii sociale este reglementat prin Legea Asistenței
Sociale nr.292/2011. Acest cadru legal definește serviciile sociale ca fiind activitatea
sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a
celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de
dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării
incluziunii sociale și pentru creșterea calității vieții.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în
forme/structură diverse, în funcție de specificul activității\activităților derulate și de
nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiar. Ele au caracter proactiv și
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presupun o abordare integrata a nevoilor personelor, în relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al
acesteia. Pentru realizarea unor acțiuni sociale, coerente, unitare și eficiente în
beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza și acorda în sistemul integrat
cu serviciile de ocupare, de sănătate, de educație, precum și cu alte servicii sociale
de interes social, dupa caz. Serviciile sociale se plasează într-o perspectivă dinamică,
deoarece au menirea de lărgire permanență a câmpului lor de intervenție. Datorită
complexității lor, serviciile sociale aparțin domeniului larg al protecției sociale.
Tabelul 17
Evoluția serviciilor sociale destinate copiilor aflați în situații de risc în comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeş
Indicator

2018

2019

2020

3

3

3

20

24

23

Număr copii care sunt în sistemul
de

protecție

plasament

specială,

sau

se

află

de
în

monitorizarea compartimentului
de asistență socială
Copii

cu

părinți

plecați

în

străinătate
Sursa: prelucrări efectuate chestionarului realizat la nivelul comunei Poienarii de
Muscel, județul Argeş
Copilul în situaţie de risc este acel copil aflat într-o situaţie care îi afectează
relaţia cu familia şi/sau comunitatea în care trăieşte, care îi pune în pericol sănătatea
fizică sau psihică, securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socio64 | P a g e
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profesională. Situaţia de risc este reprezentată de acele condiţii care pot constitui
piedici în dezvoltarea copilului, fiind identificată cu problemele pe care le au copiii
în special în adaptarea la viaţa socială şi şcolară. Ignorarea situaţiilor de risc în
familiile cu copii generează fenomene precum neglijarea, abuzul, separarea de
familie, instituţionalizarea, analfabetismul, marginalizarea socială a copiilor.

Tabelul 18
Evoluția serviciilor sociale destinate persoanelor cu handicap în comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeş
Număr persoane cu certificate

140

145

150

22

24

24

29

25

22

de handicap
Persoane cu handicap grav cu
asistent personal
Persoane cu handicap grav cu
indemnizații
Sursa: prelucrări efectuate chestionarului realizat la nivelul comunei Poienarii de
Muscel, județul Argeş
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv in propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa serviciilor specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
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f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu
handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap. În
sensul Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ”sunt acele persoane cărora mediul
social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate,
le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii,
necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.”
3.4. Criteriul dimensiunea economică
Indicatorul "agricultura – suprafața agricolă"
Fiind situată în nordul judeţului Argeş, comuna Poienarii de Muscel beneficiază de
condiţii pedo-climatice favorabile pentru creşterea ovinelor şi bovinelor care
reprezintă principala activitate economică a locuitorilor.
Cea mai mare parte din suprafaţa agricolă se află în proprietate privată (figura 14).

Figura 16. Repartizarea suprafeţei comunei Poienarii de Muscel în anul 2014 (ha)
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Suprafaţa totală este de 3.860 ha, dintre care aproximativ 53% este folosită pentru
agricultură (2.024 ha). Cea mai mare parte a suprafeţei agricole este ocupată cu
făneţe. Suprafaţa arabilă deţine o pondere foarte redusă.
Terenurile arabile sunt ocupate de următoarele culturi: porumb, cartof, plante
furajere, legume și alte culturi reprezentate prin arbuști fructiferi (coacaz negru).
Cultura cartofului care deține aproximativ 13% din terenul arabil, este situat între
produsele agroalimentare destinate hranei zilnice a populației imediat după pâine.
Porumbul ocupă peste 25% din suprafața arabilă și asigură parțial necesarul de
consum pentru hrana populației și a animalelor.
Ponderi mai reduse în cultură au legumele care dețin 2% din suprafața arabilă.
Cultura legumelor are caracter de subzistență asigurând parțial necesarul local de
consum și sunt reprezentate prin grădini de zarzavat pe lângă fiecare gospodărie
situate în vatra satelor.
Din cele relatate rezultă că în condițiile pedoclimatice ale comunei Poienarii de
Muscel, aria culturilor agricole este limitată pe podurile teraselor, iar în structura
culturilor cele mai mari perspective de extindere a suprafețelor cultivate le au
plantele furajere în contextul eforturilor ce se fac pentru creșterea efectivelor de
animale precum cartoful și legumele în scopul satisfacerii în totalitate a necesarului
de consum local.
Pomicultura
Plantațiile de pomi fructiferi au pondere de peste 19% din terenul arabil și peste 7%
din fondul funciar. Această extensiune a livezilor justifică faptul că pomii fructiferi
dispun de optim ecologic concretizat în mediile de temperatură relativ ridicate,
precipitațiile bogate cu o repartiție anuală relativ bună și lipsa vânturilor puternice,
indici de energie și de fragmentare a reliefului relativ reduși pe anumite porțiuni,
pante cu indici de declivitate moderate, soluri silvestre cu un conținut ridicat de
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humus și posibilități de mecanizare a lucrărilor în plantații. Cel mai ridicat optim
ecologic este întreținut pe pantele cu expunere sudică, terenurile de la baza pantelor,
pădurile teraselor superioare și parțial pădurile interfluviilor.
Pomicultura tradițională este legată de cultivarea soiurilor locale de prun și măr,
marea majoritate a fructelor fiind folosite la fabricarea rachiurilor naturale în
gospodăriile populației, ponderea în cultură fiind deținută de prun. Din 1961, când
se înființează plantații clasice, în mare se restructurează efectivele de pomi la nivelul
comunei și se trece la industrializarea fructelor în cadrul fabricilor de la Boteni și
Mihăiești.
Actualmente se constată o epuizare a fondului pomicol, înlocuirea lui făcându-se
prea lent. Această stare de epuizare se datorase atât vârstei înaintate a pomilor cât și
insuficienta preocupare a locuitorilor pentru executarea cu rigurozitate a lucrărilor
de întreținere. Înființarea plantațiilor tinere în masiv după 1961, pe lângă
îmbunătățirea rocilor, a contribuit la restructurarea fondului pomicol în sensul că a
scăzut decalajul dintre măr și prun, ponderea o deține tot prunul cu peste 54% din
suprafața de livezi, față de măr cu 42%.
Trebuie remarcat faptul că soiurile noi de pruni și meri s-au adaptat bine condițiilor
pedoclimatice de la noi, dar au fost neglijate aproape total soiurile locale, care pe
lângă faptul că sunt mult mai rezistente la boli și dăunători dau și producții
satisfăcătoare fără a cere eforturi deosebite de întreținere.
Cele mai mari plantații în comuna Poienarii de Muscel se găsesc în punctele: Muscel,
Peri, Berbecaru, Corn, Ruginoasa. Între soiurile de meri care se cultivă se remarcă
pe lângă soiurile locale și soiurile aduse din alte regiuni precum și cele importate
care dețin ponderea în cadrul plantațiilor masive. Printre soiurile aduse din alte părți
se remarcă soiul "Patul" adus din Transilvania, iar ca soiuri importate sunt "Parmen
auriu" din Anglia, "Ionatan" din America de Sud, "Renet" din Canada, "Golden
delicus" și "Starkinson" din SUA.
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După numărul de pomi și producția obținută, primul loc între pomii fructiferi, așa
cum am arătat, îl ocupă prunul ale cărui soiuri au cunoscut o puternică restructurare
fiind mult extinse în plantațiile masive soiurile altoite pe seama soiurilor locale care
sunt într-un accentuat declin.
Principalele soiuri cultivate sunt "Tuleu gras", "Vânat de Italia", "Agen", "Anaspet"
iar dintre soiurile locale se remarcă totuși "Grasa Românească", Varatice" folosite
în exclusivitate la conservare prin deshidratare și pentru obținerea rachiurilor
naturale. Ponderi mai mici privind numărul de pomi fructiferi, reprezintă părul,
nucul, cireșul, vișinul, gutuiul, piersicul, caisul care nu formează plantații masive ci
sunt pomi răzleți în grădinile gospodăriilor, iar producția lor este folosită în
consumul local.
Pășunile și fânețele naturale
Pășunile și fânețele naturale ocupă o suprafața de aproximativ 915 ha, ceea ce
reprezintă 45% din fondul funciar al comunei și din suprafața agricolă.
Pășunile sunt concentrate în cea mai mare parte pe interfluvii remarcându-se în acest
sens interfluviul dintre Valea Bolii și Valea Lupului, Valea Jugurului și Valea
Argeșelului. Cele mai întinse pășuni se găsesc în Jugur, Valea Itului și Valea
Bradului.
Sub aspect floristic pășunile și fânețele naturale sunt formate din numeroase
graminee și diverse ierburi, dintre care cea mai mare răspândire o au paiusurile,
părușca, gramineele ca: lucerna sălbatică, ghizdeiul, trifoiul sălbatic, care dau valori
calitative apreciabile atât pășunilor cât și fânețelor.
Pășunile naturale cunoscute și sub numele de izlazuri, au fost amenajate în mare
parte prin parcelări, asigurarea căilor de acces, adapatori, au fost și sunt curățite
anual de mărăcinișuri și li se administrează anual îngrășăminte naturale și chimice
procurate de către gospodari.
Ponderea pășunilor și fânețelor naturale destul de însemnată în fondul funciar al
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comunei, precum și calitatea acestora corelate cu cantitățile de furaje obținute prin
cultura plantelor de nutreț oferă posibilitatea concluzionării ca în comuna noastră
este suficientă baza furajeră pentru creșterea unor însemnate efective de animale
ierbivore.

Figura 17. Suprafața fondului funciar dupa modul de folosință, în comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeș
Tabelul 19
Situația locuințelor și a suprafețelor locuibile, în comuna Poienarii de Muscel,
județul Argeș
An

2018

2019

2020

Suprafața locuibilă

70.206

70.461

70.702

Proprietate publica

180

180

180

Proprietate privată

70.026

70.281

70.552

Locuinte existente

1.466

1.466

1.469

din care,

Sursa: prelucrări pe baza Fişei comunei Poienarii de Muscel, Direcţia Judeţeană
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de Statistică Argeş
Indicatorul "construcții – autorizații de construire"

Figura 18. Evoluția autorizațiilor de construire eliberate în comuna Poienarii de
Muscel, județul Argeș
Se remarcă o tendință de reducere a numărului de autorizații de construire eliberate
în anul 2020, în comparație cu anul 2019.
În localitatea Poienarii de Muscel își desfășoară activitatea aproximativ 50 agenti
economici.
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CAPITOLUL IV
ANALIZA SWOT A COMUNEI POIENARII DE MUSCEL
4.1. AGRICULTURĂ
PUNCTE TARI
•

PUNCTE SLABE

posibilitatea accesării fondurilor •

fragmentarea

suprafeţelor

europene, ce pot fi utilizate în vederea agricole conduce la practicarea unei
impulsionării afacerilor în agricultură;
•

agriculturi tradiţionale de subzistenţă;

tipul de sol existent în zonă se •

existenţa

unor

suprafeţe

cu

pretează ramurilor agricole (zootehnie - destinaţie agricolă necultivate timp de
bovine și caprine şi cultura pomilor mai mulţi ani consecutivi;
fructiferi - pruni);

•

investiţii

•

potenţialul agricol ridicat;

agricultură;

•

existenţa unui număr mare de •

insuficiente

în

lipsa unor asociaţii agricole la

exploataţii agricole cu caracter mixt nivel local, rezultând o organizare
(având atât suprafaţă agricolă utilizată, ineficientă a filierelor pe produs;
cât şi efective de animale).

•

inexistenţa legăturilor de tip

producere-desfacere,

fapt

ce

dejavantajează producătorii în ceea ce
priveşte vânzarea produselor agroalimentare din gospodărie;
•

lipsa utilajelor agricole moderne

pentru efectuarea lucrărilor agricole în
parametrii competitivi;
•

abilitatea scăzută de promovare a
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serviciilor
rurale
complementare
agriculturii.
OPORTUNITĂŢI
•

RISCURI

existenţa condiţiilor favorabile de •

obţinere a produselor ecologice, ce pot ce

eroziunea şi degradarea solurilor
poate

conduce

la

scăderea

fi exportate în condiţii deosebit de randamentului;
avantajoase;
•

•

capacităţile

posibilitatea migraţiei forţei de stocare/prelucrare

muncă

către

mediul

rural

a

reduse

de

producţiei

de

prin legume şi cereale ce pot determina

programul de instalare a tinerilor comercializarea în condiţii de preţ
fermieri, ameliorându-se astfel structura dezavantajoase;
pe vârste şi sexe a populaţiei rurale;
•

posibilitatea

•

lipsa

practicării stimularea

unor

iniţiative

înfiinţării

pentru

structurilor

agriculturii pe exploataţii de mari asociative.
dimensiuni

prin

arendarea

marilor

suprafeţe agricole;
•

existenţa

unor

asociaţii

profesionale la nivel judetean şi a unor
organisme de sprijin a producătorilor;
•

accesarea fondurilor europene

pentru finanţarea agriculturii;
•

iniţiative

legislative

pentru

înfiinţarea de fonduri mutuale pentru
acoperirea riscului în agricultură;
•

funcţionarea

acţiune

locală,

grupurilor
care

de

promovează
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strategiilor de dezvoltare locală;
•

finanţarea

măsurilor

privind

combaterea eroziunii solurilor;
•

măsuri de comasarea terenurilor

agricole;
•

dezvoltarea unor servicii de e-

guvernare locale, regionale şi naţionale
adecvate.
4.2. MEDIU ŞI INFRASTRUCTURA RURALĂ
PUNCTE TARI
•
mod

PUNCTE SLABE

reţea de drumuri ce acoperă în •
relativ

echilibrat

insuficiente

pentru

teritoriul dezvoltarea serviciilor publice;

comunei;
•

fonduri

•

lipsa rețelei de canalizare şi a

dezvoltarea reţelei de operatori de staţiilor de epurare;

transport particulari;

•

lipsa reţelei de alimentare cu

•

reţea de electricitate;

gaze;

•

reţea de iluminat public;

•

•

reţea de telefonie fixă şi mobilă;

dezvoltată,

•

eforturi ale autorităţilor locale de cerinţele actuale concrete ale aderării la

infrastructura de transport slab
faţă

de

exigenţele

şi

aplicare riguroasă a legislaţiei privind U.E.;
protecţia mediului;
•

•

educaţia

ecologică

este

eforturi ale autorităţilor publice superficială;

în ceea ce priveşte extinderea serviciilor •

fărâmiţarea suprafeţei agricole.

publice şi a reţelelor de utilităţi de bază.
OPORTUNITĂŢI

RISCURI
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•
extinderea
sistemului
de •
lipsa
resurselor
alimentare cu apă în comună;
•

înființarea

sistemului

financiare/materiale pentru îndeplinirea
de obiectivelor de investiţii propuse;

canalizare la nivelul comunei;
•

înființarea

sistemului

•

slaba dezvoltare a capacităţii

de administrative

determinată

de

alimentare cu gaze naturale la nivelul restricţionările bugetare speficice crizei
comunei;
•

economice;

accesarea de fonduri destinate •

dezvoltării infrastructurii rurale;
•

zone atractive din punct de vedere

posibilităţi de finanţare pentru economic;

infrastructura de bază rurală (drumuri, •
canalizare, apa etc);
•

migraţia forţei de muncă spre

surse

financiare

insuficiente

pentru dezvoltarea infrastructurii şi a

prioritizarea investițiilor pentru serviciilor.

apărări

de

maluri,

prevenirea

fenomenului de eroziune;
•

construire parc fotovoltaic și

racordare la sistemul energetic;
•

creșterea eficienței energetice și

extinderea sistemului de iluminat public
stradal, îmbunătățirea parcului auto.
4.3. INDUSTRIE
PUNCTE TARI
•

PUNCTE SLABE

existenţa în localitate a agenţilor •

lipsa finanţării la nivel local, ce

economici, care ajută la dezvolarea determină

slaba

promovarea

unor

localităţii şi la crearea de noi locuri de investitii;

75 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
muncă;
•
slaba dezvoltare a industriei de
•

preocuparea

publice

locale

administraţiei procesare, care ar putea creşte valoarea

pentru

introducerea adăugată a resurselor zonei;

tehnologiilor noi.

•

informarea succintă cu privire la

normele europene.
OPORTUNITĂŢI
•

RISCURI

oportunităţi de finanţare ale Uniunii •

legislaţia în continuă schimbare;

Europene

oferte

pentru

procesarea •

produselor agricole;

de

creditare

greu

accesibile;

•

dezvoltarea cooperării locale;

•

•

dezvoltarea antreprenoriatului;

scazută a investitorilor la cerinţele noi

•

creşterea

flexibilitate

decalaje economice mari;

posibilitatea

de

diversificarea •

activităţilor economice;
•

şi

competitivităţii ale pieţei care determină în timp

sectorului;
•

receptivitate

activităţilor economice;

iniţiative legislative/ programe •

guvernamentale

lipsa capitalului de susţinere a
migraţia tinerilor cu potenţial, în

privind zonele urbane.

sprijinirea/dezvoltarea sectorului;
•

colaborarea

între

agricultură/industria agroalimentară, şi
industria alimentară şi sistemele de
consultanţă, educaţie şi cercetare în
contextul proiectelor pilot, al dezvoltării
de

produse,

practici,

procese

şi

tehnologii noi etc.
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4.4. SOCIAL
PUNCTE TARI
•

PUNCTE SLABE

se acordă mare atenţie seviciilor •

sociale;
•

informare

a

populaţiei cu privire la programele de

disponibilitatea de a munci în calificare şi reconversie existente;

condiţii de motivare adecvată;
•

insuficienta

•

existenţa şomajului de lungă

tendinţa de creştere a gradului de durată, care conduce la descalificarea şi

angajabilitate.

descurajarea foştilor angajaţi;
•

număr mare al persoanelor care

nu au ocupaţie;
şomajul ridicat în rândul femeilor;
specializare îngustă a populaţiei;
speranţa mică de viaţă în rândul
bărbaţilor.
OPORTUNITĂŢI
•

RISCURI

accesarea finanţărilor europene •

declinul

demografic

şi

pentru stimularea ocupării forţei de îmbătrânirea populaţiei comunităţii;
muncă;
•

•

adaptarea programelor sociale la absolvenţilor de liceu;

cerinţele economiei de piaţă;
•

•

existenţa unor reglementări ce •

acordă

facilităţi

angajatorilor

migrarea forţei de muncă;
creşterea şomajului în condiţiile

care epuizării zăcămintelor de ţiţei;

creează noi locuri de muncă pentru •
şomeri, tineri absolvenţi etc;
•

creşterea şomajului în rândul

degradarea condiţiilor de viaţă

prin scăderea accesului la serviciile

organizarea de cursuri de formare sociale de bază;

şi reconversie profesională în comună;

•

imposibilitatea unei concurenţe
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•
accesarea fondurilor europene reale între locuitorii din ruralul regiunii
pentru

dezvoltarea

profesională

a şi cei din urban (în special pe piaţa

persoanelor active din comună;
•

creşterea nivelului de pregătire pregătire socio-profesională;

profesională a forţei de muncă;
•

muncii) şi adâncirea decalajelor de
•

creşterea gradului de dependenţă

înfiinţarea unui centru social al populaţiei rurale de transferurile

multifuncţional;

sociale şi de agricultură;
•

migraţia populaţiei tinere din

zona rurală către zona urbană;
•

finanţarea sistemului de pensii va

deveni deficitară datorită tendinţei de
diminuare a natalităţii.
4.5. ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ
PUNCTE TARI
•

existenţa pe raza comunei a unei •

unităţi de invăţământ;
•

dezvoltarea relativ slabă a bazei

materiale

pentru

desfăşurarea

management şcolar adecvat, în activităţilor educaţionale;

unităţile de învăţământ public;
•

PUNCTE SLABE

•

scăderea

interesului

pentru

existenţa pe raza comunei a lectură;

monumentelor istorice cuprinse în Lista •

diminuarea efectivului de volume

monumentelor istorice aprobată prin existente în biblioteci;
Ordinul nr. 2314/8 iulie 2004 al •

sporul natural negativ.

Ministrului Culturii şi Cultelor;
•

existenţa în judeţ a 2 universităţi

de prestigiu;
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OPORTUNITĂŢI
RISCURI
•

construirea unei baze sportive;

•

reabilitarea și dotarea unității de datorată declinului natalităţii;

învățământ existente;
•

•

populaţiei

şcolare

buget încă insuficient alocat
public

generând

fenomene de dotare materială la limita

construirea unei creșe în comuna necesarului unităţilor sau recurgerea la

Poienarii de Muscel;
•

reducerea

promovarea turismului montan învăţământului

prin dezvoltarea infrastructurii conexe;
•

•

finanţare paralelă prin aportul familiilor

instruire şi formare profesională

în sectorul non-agricol pentru populaţia
rurală;
4.6. SĂNĂTATE
PUNCTE TARI
•

PUNCTE SLABE

existenţa pe raza comunei a unui •

dispensar

medicale,

unui

sanitară

a

•

numărul mic de medici/1000

deservirea populaţiei de către locuitori;

Spitalul Municipial Câmpulung;
•

educaţie

cabinet comunităţii;

stomatologic şi a unei farmacii;
•

slabă

•

slaba

finanţare

a

sistemului

populaţia comunei este înscrisă la sanitar local.

medicul din comună;
•

cabinetele dispun de personal

calificat.
OPORTUNITĂŢI
•

modernizarea

dispensarului;

RISCURI
clădirilor •

imposibilitatea unor pacienţi de a

plăti anumite servicii medicale;
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•
evaluarea stării de sănătate a •
slaba receptivitate a pacienţilor la
pacienţilor din comună, prin Programul programele naţionale de sănătate;
naţional

de

evaluare

a

sănătăţii •

populaţiei;
•

finanţări

modernizarea

creşterea numărului bolnavilor

cronici.
externe

pentru

sistemului

sanitar

public/privat.
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CAPITOLUL V
DIRECȚII

DE ACȚIUNE.

REZULTATE

ALE POLITICILOR

PUBLICE. REZULTATE ALE ACȚIUNILOR
5.1 Misiune, viziune, obiective strategice
Prioritatea strategică a comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş, constă în
dezvoltarea durabilă, dimensiunile economice şi sociale fiind subsumate unui
deziderat strategic determinat de caracteristicile patrimoniului: promovarea şi
susţinerea unui demers coerent si constant specific durabilităţii ecologice.
Măsurile strategice destinate dezvoltării comunei Poienarii de Muscel, judeţul
Argeş, au ca principal obiectiv modernizarea economică şi socială a spaţiului rural
avându-se în vedere protejarea mediului natural, dezvoltarea durabilă axându-se pe
încurajarea şi modernizarea activităţilor economice, pe accesarea elementelor
tehnice şi a tehnologiilor care permit obţinereaunor produse performante, în unităţi
economice cu indicatori mari de productivitate, în contextual prezervării mediului
înconjurator. Resursele – materiale, umane, sociale - sunt exploatate în condiţiile
respectării unui set de limite-bariere pentru a nu provoca deteriorarea habitatutului
natural. De asemenea, accentul trebuie pus pe dezvoltarea locală multisectorială, în
funcţie de natura resurselor deţinute, un loc deosebit fiind deţinut de capacităţile
organizatorice, încurajarea si dezvoltarea cooperarii intercomunale.
Obiectivele fundamentale ale unei astfel de strategii constau în:
dezvoltarea locală bazată pe dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri
nonagricol;
schimbarea practicilor agricole şi a mentalităţilor;
promovarea agriculturii ecologice şi a celei tradiţional ecologice;
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susţinerea produselor tipice şi a celor tradiţional ecologice.
Pentru dezvoltarea spaţiului rural se au în vedere următoarele desiderate:
-

dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;

-

crearea de locuri de muncă în mediul rural;

-

conservarea moştenirii rurale şi a tradiţiilor locale;

-

reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială;

-

valorificarea

resurselor

regenerabile

de

energie:

solare,

eoliene,

hidroenergetice, geotermale, biomasă, biogazul, gazele rezultate din fermentarea
deşeurilor/nămolurilor din staţiile de epurare, pentru producerea de energie electrică
şi/sau termică;
-

îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;

-

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

-

utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare;

-

conservarea şi protejarea ecosistemelor;

-

refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului; protecţia solului, diminuarea

intensităţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea progresivă a
capacităţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
-

asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii;

-

îmbunătăţirea aspectului peisagistic;

-

combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor eroziunii solului;

asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane
împotriva factorilor dăunatori, naturali şi antropici;
-

diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei,

cauzate de emisiile de gaze de eşapament;
-

încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel european, pentru aerul

ambiental.
Transformarea caracteristicilor agriculturii practicate în comuna Poienarii de
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Muscel presupune măsuri strategice pentru schimbarea sistemelor de producţie:
-

încurajarea/facilitarea investițiilor în exploatațiile agricole;

-

susținerea activitatilor destinate colectării și prelucrării producției agricole;

-

promovarea unor metode de producție agricolă care vizează protecția

mediului (agricultura ecologică);
-

sustinerea serviciilor de extensie agricolă;

-

asistență tehnică și logistică acordată fermierilor, în vederea realizării de

proiecte viabile pentru obținerea de finanțare nerambursabilă care să conducă la
modernizarea exploatațiilor agricole;
-

identificarea unor modalități de susținere a tinerilor fermieri și măsuri de

lobby pentru transferul exploatațiilor agricole conduse de persoanele în vârsta către
persoanele tinere.
5.2 Direcţiile strategice
Direcția 1. Înființarea rețelei edilitare de alimentare cu apă și a reţelei de
canalizare, dezvoltarea rețelei de gaze
MĂSURI:
1.1.

Extinderea sistemului de alimentare cu apă;

1.2.

Înființarea/extinderea sistemului de canalizare;

1.3.

Înființarea/ dezvoltarea rețelei de gaze naturale;

ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică din spaţiul rural sunt:
realizarea

documentaţiilor

tehnico-economice

necesare

pentru

investiţii, astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de
accesare a resurselor financiare disponibile pentru aceste investiţii
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(fonduri publice interne prin programe de finanţare naţionale, fonduri
publice externe prin programe de finanţare europene sau chiar fonduri
private prin acorduri de parteneriat public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private
destinate realizării investiţiilor pentru crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică din spaţiul rural;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru
bugetul local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi
economice generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor
financiare

necesare

realizării

investiţiilor

pentru

crearea

şi

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică din spaţiul rural;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului;
subvenţionarea costurilor aferente branşării la reţelele de utilităţi a
gospodăriilor sărace;
generalizarea contorizării şi menţinerii unor tarife suportabile pentru
populaţia din mediul rural.
Direcția 2. Crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică din
spaţiul rural
MĂSURI:
2.1.

Modernizarea, asfaltarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de

interes local li communal, inclusive ulițe (definite conform legislatiei în vigoare);
2.2.

Înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri între exploataţiile

agricole;
2.3.

Realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

2.4.

Achizitia echipamentelor si utilajelor pentru realizarea diverselor servicii
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publice, dotarea serviciului întreținere drumuri și cel al situațiilor de urgență;
2.5.

Realizarea/extinderea/modernizarea de platforme de gunoi;

2.6.

Facilitarea accesului la utilităţi a gospodăriilor din mediul rural;

2.7.

Construcţie/extindere/reabilitare sistem de iluminat public (inclusiv prin

energia neconvenţională);
2.8.

Amenajare trotuare, şanturi;

2.9.

Amenajare spaţii de joacă pentru copii şi spaţii de recreere;

2.10. Programe şi proiecte de protecţie civilă;
2.11. Realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea pieţelor publice, comerciale,
târguri, oboare;
2.12. Realizarea de trotuare și piste pentru bicicliști;
2.13. Realizarea de trasee turistice și off-road;
2.14. Amenajarea de parcări zone turistice;
ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică din spaţiul rural sunt:
realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru investiţii,
astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de accesare a resurselor
financiare disponibile pentru aceste investiţii (fonduri publice interne prin
programe de finanţare naţionale, fonduri publice externe prin programe de
finanţare europene sau chiar fonduri private prin acorduri de parteneriat
public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private destinate
realizării investiţiilor pentru crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică din spaţiul rural;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru bugetul
local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi economice
85 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor financiare necesare
realizării investiţiilor pentru crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică din spaţiul rural;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului;
Direcția 3. Crearea,

modernizarea

sau

extinderea

infrastructurii

infrastructurii

educaţionale

educaţionale/de îngrijire, şi anume:
MĂSURI:
3.1.

Reabilitarea/modernizarea/echiparea

antepreşcolare (creşe);
3.2.

Construcţia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale

preşcolare (grădiniţe);
3.3.

Amenajare spaţii de joacă pentru copii şi terenuri de sport;

3.4.

Construcţia/reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale

pentru învăţământul general obligatoriu (I-VIII);
3.5.

Achizitia vehiculelor de transport scolar;

3.6.

Realizare/extindere/reabilitare/modernizare săli de gimnastică:

3.7.

Continuarea activităților de dotare a unităților cu material didactic și IT și

conectare la internet prin rețele de broadband.
ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii
educaţionale/de îngrijire sunt:
realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru investiţii,
astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de accesare a resurselor
financiare disponibile pentru aceste investiţii (fonduri publice interne prin
programe de finanţare naţionale, fonduri publice externe prin programe de
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finanţare europene sau chiar fonduri private prin acorduri de parteneriat
public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private destinate
realizării

investiţiilor

pentru crearea,

modernizarea

sau extinderea

infrastructurii educaţionale/de îngrijire;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru bugetul
local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi economice
generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor financiare necesare
realizării

investiţiilor

pentru crearea,

modernizarea

sau extinderea

infrastructurii educaţionale/de îngrijire;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.
Direcția 4. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale:
MĂSURI:
4.1.

Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii

medicale (dispensar uman, cabinet stomatologic, farmacie, centru de permanență) şi
dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii medicale
construite/reabilitate/modernizate/ extinse;
4.2.

Înfiinţarea şi/sau modernizarea cabinetelor de familie;

4.3.

Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de servicii sociale

(centre nerezidenţiale, centre de zi, centre respiro etc.) şi dotarea cu echipamente
specifice

a

infrastructurii

de

servicii

sociale

construite/

reabilitate/

modernizate/extinse.
ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii
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sanitare şi sociale sunt:
realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru investiţii,
astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de accesare a resurselor
financiare disponibile pentru aceste investiţii (fonduri publice interne prin
programe de finanţare naţionale, fonduri publice externe prin programe de
finanţare europene sau chiar fonduri private prin acorduri de parteneriat
public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private destinate
realizării

investiţiilor

pentru crearea,

modernizarea

sau extinderea

infrastructurii sanitare şi sociale;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru bugetul
local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi economice
generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor financiare necesare
realizării

investiţiilor

pentru crearea,

modernizarea

sau extinderea

infrastructurii sanitare şi sociale;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.
Direcția 5. Revitalizarea patrimoniului natural, cultural şi artistic din mediul
rural
MĂSURI:
5.1.

Restaurarea, conservarea şi accesibilizarea patrimoniului cultural imobil de

interes;
5.2.

Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

5.3.

Promovarea turismului montan – practicarea sporturilor de iarnă;

5.4.

Promovarea potențialului turistic a obiectivelor prin activităţi de marketing şi

promovare turistică;
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5.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice și a serviciilor conexe (puncte de informare
turistică-panouri, pliante, hărți stradale, site);
5.6. Încurajarea activităților în domeniul agroturismului și turismului de agrement;
5.7. Reamenajarea punctelor de acces la obiectivele turistice;
5.8.

Realizare/extindere/reabilitare/modernizarea/dotarea unor obiective culturale

de interes local, respectiv centru cultural multifuncţional, cămine culturale.
ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru protejarea patrimoniului cultural din spaţiul rural sunt:
realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru investiţii,
astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de accesare a resurselor
financiare disponibile pentru aceste investiţii (fonduri publice interne prin
programe de finanţare naţionale, fonduri publice externe prin programe de
finanţare europene sau chiar fonduri private prin acorduri de parteneriat
public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private destinate
realizării investiţiilor pentru protejarea patrimoniului cultural din spaţiul rural;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru bugetul
local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi economice
generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor financiare necesare
realizării investiţiilor pentru protejarea patrimoniului cultural din spaţiul rural;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.

Direcția 6. Creșterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice şi în sectorul locuinţelor
MĂSURI:
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6.1. Îmbunătăţirea izolaţiei termice (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu
superior, planşeu peste subsol), inclusiv măsuri de consolidare pentru clădirile
publice, în vederea reducerii emisiilor de CO2;
6.2.

Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea şi transportul

agentului termic, apei calde menajere şi a ventilării şi climatizării pentru clădirile
publice, în vederea reducerii emisiilor de CO2;
6.3.

Implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor

energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi
gestionarea energiei electrice pentru clădirile publice, în vederea reducerii emisiilor
de CO2;
6.4.

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de

energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum pentru clădirile
publice, în vederea reducerii emisiilor de CO2;
6.5.

Introducere sistem de iluminat public (inclusiv prin energia neconvenţională),

prin introducerea sistemelor fotovoltaice, construcție panouri solare fotovoltaice,
stație de pompe râul Târgului;
6.6.

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente şi incandescente cu corpuri de

iluminat cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă;
6.7.

Realizarea de proiecte privind construirea de instalaţii pentru producerea

energiei regenerabile, (eoliană, solară, biomasă).
ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru creșterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei
regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice şi în sectorul
locuinţelor sunt:
realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru investiţii,
astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de accesare a resurselor
financiare disponibile pentru aceste investiţii (fonduri publice interne prin
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programe de finanţare naţionale, fonduri publice externe prin programe de
finanţare europene sau chiar fonduri private prin acorduri de parteneriat
public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private destinate
realizării investiţiilor pentru sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea
energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice şi în
sectorul locuinţelor;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru bugetul
local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi economice
generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor financiare necesare
realizării investiţiilor pentru sprijinirea eficienţei energetice şi utilizarea
energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice şi în
sectorul locuinţelor;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.
Direcția 7. Îmbunătăţirea calităţii mediului
MĂSURI:
7.1. Extinderea suprafeţelor de spaţii verzi în localităţi; Împădurirea terenurilor
degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;
7.2. Achiziţia vehiculelor electrice și/sau pe hidrogen; microbuz nepoluant (cu
zero emisii gaze de eșapament) utilizat în scopuri comunitare –electric și/sau pe
hidrogen;
7.3. Programe şi proiecte de protecţie civilă; Amenajare cursuri apă pentru
prevenirea efectelor inundaţiilor;
7.4. Instalarea de toalete ecologice și coșuri de gunoi stradale; Dezvoltarea
sistemului integrat de management al deșeurilor;
7.5. Utilizarea în instituțiile publice a hârtiei reciclabile, înlocuirea iluminatului
prin becuri cu incandescență;
7.6. Instalarea unui număr de stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu
două puncte de reîncărcare per stație și o putere de peste 50kW).
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ACŢIUNI:
Acţiunile concrete pentru îmbunătăţirea calităţii mediului sunt:
realizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru investiţii,
astfel încât să se poată profita de orice oportunitate de accesare a resurselor
financiare disponibile pentru aceste investiţii (fonduri publice interne prin
programe de finanţare naţionale, fonduri publice externe prin programe de
finanţare europene sau chiar fonduri private prin acorduri de parteneriat
public-privat);
studierea oportunităţii încheierii unor parteneriate public-private destinate
realizării investiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii mediului;
identificarea unor surse de venituri proprii, cu caracter nefiscal, pentru bugetul
local (implicarea autorităţilor publice locale în activităţi economice
generatoare de venituri) în vederea procurării resurselor financiare necesare
realizării investiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii mediului;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.
Direcția 8. Dezvoltarea resurselor umane și digitalizarea administrației
publice
MĂSURI:
8.1.

Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor adiacente agriculturii;

8.2.

Instruirea unui numar optim de persoane ale autoritaţii locale pentru accesarea

şi gestionarea programelor cu finanţare externă, urbanism;
8.3.

Susținerea prin burse de merit și performanță a tinerilor;

8.4. Proiecte de incluziune socială a cetățenilor de etnie romă:
8.5. Programe de consiliere și orientare școlară pentru combaterea fenomenului de
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abandon școlar;
8.6.

Încheierea unor parteneriate între școală-administrație-mediu privat;

8.7. Programe de consiliere și orientare școlară pentru combaterea fenomenului de
abandon școlar;
8.8. Digitalizarea administrației publice prin retro arhivarea documentelor, sisteme
informatice de gestionare, aplicații informatice pentru cetățeni;
8.9. Elaborarea/ actualizarea în format digital a documentațiilor pentru amenajarea
teritoriului și de urbanism, realizarea bazelor de date geospațiale, transpunerea în
format GIS a documentațiilor existente la nivel local;
8.10. Organizarea unor întâlniri cu cetățenii și tinerii;
8.11. Încheierea de parteneriate cu organizații neguvernamentale.
ACŢIUNI:
Acţiunile

concrete

pentru dezvoltarea

resurselor

umane

și digitalizarea

administrației publice:
studierea oportunităţii realizării unor proiecte de cooperare naţională şi
internaţională (comune înfrăţite, schimburi de experienţă şi bune practici,
parteneriate);
proiecte ce au ca obiectiv principal specializarea şi dezvoltarea abilităţilor
profesionale pentru angajaţii din administraţia publică;
creşterea incluziunii sociale şi sporirea nunărului de locuri de muncă, în
special pentru populaţia inclusă în grupuri ţintă;
funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului.
Acţiunile concrete pentru punerea în valoare a potenţialului material şi uman în
folosirea resurselor existente sunt:
-

dezvoltarea

IMM-urilor

în

vederea

crearii

de

activităţi

Agricole

complementare;
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investiţii pentru realizarea unor baze de preluare a produselor agroalimentare;
-

centre de depozitare şi prelucrare a legumelor şi fructelor;

-

facilitarea accesului producătorilor agricoli la surse de finanţare;

-

susţinerea iniţiativei private în şi dezvoltarea de activităţi economice;

-

realizarea unor acţiuni de promovare a localităţii;

-

cooperarea naţională şi internaţională (comune înfrăţite, schimburi de

experienţă şi bune practici, parteneriate);
-

specializarea şi dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru angajaţii din

administraţia publică;
-

incluziunea socială şi creşterea numărului de locuri de muncă;

-

facilitarea persoanelor apte de muncă dar care nu au un loc de muncă să se

califice sau recalifice din punct de vedere profesional.
5.3. Strategia de dezvoltare a comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş 20162020: oportunităţi, restricţii, impact
OPORTUNITĂŢI
Şanse importante de dezvoltare a mediului de afaceri datorită diversităţii
resurselor exploatabile economic în mod durabil;
Şanse însemnate de creştere a diversificării activităţilor economice locale;
Şanse evidente de construire a filierelor comerciale pentru produsele locale;
Şanse mari de dezvoltare a întreprinderilor prestatoare de servicii pentru
populaţia rurală datorită comportamentelor de consum apropiate de cele ale
populaţiei urbane;
Şanse mari de implementare a serviciilor de consultanţă pentru afaceri
(mediul de afaceri în expansiune accelerată, activ şi cu dinamică ascendentă);
Şanse mari de respectare a normelor de protecţie a mediului datorită
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constientizării valorilor eco-economiei la nivelul mediului de afaceri activ;
Condiţii de mediu prielnice implementării agriculturii ecologice.
RESTRICŢII
Atitudine pasivă în conservarea elementelor de patrimoniu cultural-istoric;
Deficit informaţional privind potenţialele surse de finanţare;
Slaba informare privind produsele şi tehnologiile ecologice;
Riscul supraexploatării resurselor naturale regenerabile;
Riscul ca antreprenorii să se orienteze cu prioritate în managementul
activităţilor economice, pe acţiuni care să sporeasca profitabilitatea propriilor
lor afaceri;
Lipsa unor produse tradiţionale locale recunoscute sau omologate;
Deficienţe în punerea în valoare a obiectivelor turistice zonale;
Restricţii de mediu pe care le impune aplicarea principiilor dezvoltării
durabile asupra tehnologiilor folosite în activitatea economic.
IMPACT
Creşterea semnificativă a numarului şi densităţii întreprinderilor cu activitate
durabilă;
Diversificarea accentuată a economiei locale;
Creşterea accelerată a puterii economice a comunităţilor rurale şi a şanselor
de finanţare a unor obiective de investiţii în folos comunitar;
Îmbunatăţirea şanselor de acces la informaţii privind oportunităţile de afaceri
şi finanţarea acestora;
Reducerea substanţiala a riscului somajului;
Îmbunatăţirea considerabilă a accesului populaţiei la servicii care să sporeasca
gradul de confort al locuirii în mediul rural;
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Minimizarea impactului negativ de mediu al activităţii economice;
Creşterea veniturilor bugetului local din taxe si impozite.
5.4. Indicatori. Implicații bugetare. Implicații legislative. Activități de
monitorizare și evaluare. Etapele ulterioare și instituțiile responsabile
Una dintre principalele caracteristici ale procesului decizional modern este
asigurarea transparenţei şi unui nivel înalt de implicare a părţilor interesate.
Practicile îmbunătăţite de consultare publică reflectă acest lucru şi contribuie la
consolidarea şi legitimitatea proceselor de formulare a politicilor şi deciziilor. Astfel,
întocmirea elaborării Strategiei de Dezvoltare a comunei Poienarii de Muscel 20212027, s-a întemeiat pe un proces participativ – consultativ. Întregul proces a urmărit
elaborarea unor politici economice, sociale și teritoriale realiste, eficiente, eficace și
cu impact pozitiv. O altă etapă în cadrul procesului partenerial a fost parcursă pentru
consolidarea portofoliului de proiecte și corelarea viitoarelor intervenții la nivel
local.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, varianta draft a strategiei va fi publicată în consultare publică
pe pagina de internet a comunei Poienarii de Muscel, pentru o perioada de 30 de zile
calendaristice. Indicatorii, implicațiile bugetare și implicațiile legislative sunt
detaliate în cadrul fișelor de proiecte.
Monitorizarea și evaluarea constau în colectarea şi analiza de informaţii în
scopul formulării unor concluzii asupra modului în care anumite intervenţii de
politici publice ating obiectivele scontate. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor
politicii publice implementate se bazează pe analize de impact ex-post, derulate pe
parcursul sau la sfârșitul etapei de implementare a politicii publice, măsoară și
96 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
apreciază rezultatele obținute, identifică devierile efective de la obiectivul planificat,
timpul suplimentar și costurile suplimentare privind resursele, etc. Monitorizarea
este pasul în care se stabilește continuitatea politicilor. După ce a fost adoptată o
politică, trebuie verificat dacă implementarea acesteia generează impactul dorit. Prin
monitorizarea continuă se poate asigura acest lucru şi, totodată, se stabilește dacă
politica trebuie continuată, modificată sau încheiată. Evaluarea este procesul prin
care se măsoară succesul politicii în atingerea obiectivelor stabilite inițial. Totodată,
în etapa de evaluare se determină măsura în care atingerea obiectivelor poate fi
atribuită implementării politicii și nu altor factori. În funcție de stadiul de
implementare al politicii evaluate, se întâlnesc următoarele tipuri de evaluări:
Evaluare ex-ante – înainte de implementare
Evaluarea ex-ante analizează critic programele propuse, examinându-le obiectivele,
planurile de implementare şi rezultatele estimate, cu intenţia de a determina dacă
sunt cele mai potrivite intervenţii pentru a îndeplini obiectivele relevante ale
politicii.
Evaluare intermediară – pe parcursul implementării
Evaluarea intermediară analizează în ce măsură programele sunt implementate în
modul cel mai eficient şi eficace, conform programării iniţiale, şi stabileşte dacă
programele sunt la fel de relevante ca în faza de programare, pentru satisfacerea
nevoilor identificate.
Evaluare ex-post – după implementare
Evaluarea ex-post analizează impactul programelor, prin raportare la nevoile pe care
programul a urmărit să le satisfacă şi, totodată, urmărește să determine dacă efectele
pozitive ale programului sunt sustenabile în timp şi după finalizarea implementării
programului.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare 2021-2027 a comunei Poienarii de
Muscel, județul Argeș se va realiza de către aparatul propriu sau în colaborare cu
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firme de consultanță.
FIŞA DE PROIECT 1
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Modernizare drumuri de interes local, comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a transportului în
condiții decente.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
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- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Calitatea transportului;
-

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.

5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

99 | P a g e

a

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
10 Stadiul actual:
Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
.

evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POT
acestora

Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.
40.000,00 mii lei

8.000,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget

local Fonduri comunitare Surse private
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României)
(contribuție din (UE)
(IMM)
bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

lei

euro

40.000,00 8.000,00
mii lei

mii euro

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 40.000,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 8.000,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către 100%
grupul ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 2
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Construire poduri și podețe de interes local,
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a transportului în
condiții decente.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
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Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Calitatea transportului;
-

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.

5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
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.
evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POT
acestora

Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.

450,00 mii lei

90,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

(contribuție

local Fonduri
din comunitare (UE)

Surse private
(IMM)
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bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

450,00

90,00

mii lei

mii

lei

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 450,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 90,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 3
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Înființare rețea de canalizare ape uzate
menajere și stații de epurare în satele Poienari,
Jugur, Groșani și Valea Îndărăt din comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a respectării
cerințelor de mediu.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
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- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Calitatea transportului;
-

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.

5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

a Îmbunătăţirea

implementării proiectului
9.

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

.

evaluarea stadiului de maturitate al

Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
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proiectului (studiile existente:
studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POT
acestora

Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.

25.000,00 mii lei

5.000,00 mii lei

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

local Fonduri comunitare Surse private

(contribuție

din (UE)

(IMM)

bugetul UAT)
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lei
euro
lei
euro
lei
euro
lei

euro

25.000,00 5.000,00
mii lei

mii lei

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 25.000,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 5.000,00 mii lei
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către 100%
grupul ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion- primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 4
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Înființare rețea de distribuție gaze naturale în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a asigurării
confortului cetățenilor.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:

110 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
- Calitatea transportului;
-

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.

5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

a Îmbunătăţirea

implementării proiectului
9.

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

.

evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
existente:
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studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POT
acestora

Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)

1.

25.000,00 mii lei

5.000,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

local Fonduri comunitare Surse private

(contribuție

din (UE)

(IMM)

bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

lei

112 | P a g e

euro

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
25.000,00 5.000,00
mii lei

mii euro

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 25.000,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 5.000,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către 100%
grupul ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion- primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 5
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Amenajare piste de biciclete în comuna
Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a transportului în
condiții decente.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
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Proiectul asigură:
- Calitatea transportului;
-

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.

5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

a Îmbunătăţirea

implementării proiectului
9.

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

.

evaluarea stadiului de maturitate al

Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
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proiectului (studiile existente:
studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POT
acestora

Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.

300,00 mii lei

60,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

local Fonduri

(contribuție

din comunitare (UE)

Surse private
(IMM)

bugetul UAT)
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lei
euro
lei
euro
lei
euro
lei
300,00

60,00

mii lei

mii

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 300,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 60,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 6
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Creșterea eficienței energetice și extinderea
sistemului de iluminat public stradal în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a cerințelor de
reducere a consumului de CO2.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
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Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

a Îmbunătăţirea

implementării proiectului
9.

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

.

evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

Idee de proiect
existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
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11 Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI
.

sursele posibile de finanţare ale POS
acestora

Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.000,00 mii lei
1.

200,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

local Fonduri

(contribuție

Surse private

din comunitare (UE)

(IMM)

bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

lei

1.000,00 200,00
mii lei

mii
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euroeuro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 1.000,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 200,00 mii
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către 100%
grupul ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion- primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 7
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Construire parc fotovoltaic și racordare la
sistemul energetic în comuna Poienarii de
Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a reducerii
consumului de CO2.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
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Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

a Îmbunătăţirea

implementării proiectului
9.

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

.

evaluarea stadiului de maturitate al

Idee de proiect
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proiectului (studiile existente:
studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POR
acestora

AFM
Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.

10.000,00 mii lei

200,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

(contribuție

local Fonduri comunitare Surse private
din (UE)

(IMM)
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bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

lei

euro

10.000,00 200,00
mii lei

mii
euro

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 10.000,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 200,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către 100%
grupul ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 8
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Amenajare bază sportivă în comuna Poienarii
de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, asigurarea
infrastructurii sportive.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
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- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

Idee de proiect
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.
evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POR
acestora

Fondul de Mediu
Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.
100,00 mii lei

20,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget

local Fonduri

Surse private
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României)
(contribuție din comunitare (UE) (IMM)
bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

100,00

20,00

mii lei

mii

lei

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 100,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 20,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 9
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Amenajare locuri de joacă pentru copii în
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, asigurarea
infrastructurii recreative.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
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- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)
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10 Stadiul actual:
Idee de proiect
.

evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POR
acestora

Fondul de Mediu
Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
1.

TVA)
75,00 mii lei

15,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
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Buget de stat (Guvernul Buget
local Fonduri
Surse private
României)

(contribuție

din comunitare (UE)

(IMM)

bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

75,00

15,00

mii lei

mii

lei

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 75,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 15,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 10
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Construire sală de sport în comuna Poienarii
de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, asigurarea
infrastructurii sportive.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
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- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

Idee de proiect
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.
evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POR
acestora

Fondul de Mediu
Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.
700,00 mii lei

140,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget

local Fonduri

Surse private
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României)
(contribuție din comunitare (UE) (IMM)
bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

700,00

140,00

mii lei

mii

lei

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 700,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 140,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 11
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Îmbunătățirea

parcului

auto,

Primăria

Poienarii de Muscel, județul Argeș
2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;

138 | P a g e

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 A COMUNEI POIENARII DE
MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)

10

Stadiul actual:

Idee de proiect
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.
evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POR
acestora

Fondul de Mediu
Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
TVA)
1.
50,00 mii lei

10,00 mii euro

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget

local Fonduri

Surse private
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României)
(contribuție din comunitare (UE) (IMM)
bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

50,00

10,00

mii lei

mii

lei

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 50,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 10,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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FIŞA DE PROIECT 12
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Titlul proiectului

Amenajare panouri solare fotovoltaice, stație
de pompe râul Târgului, în comuna Poienarii
de Muscel, județul Argeș

2.

Locația

de

desfășurare

proiectului

a

(județ/județe, Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

localitate/localități)
3

Descrierea succintă a proiectului Obiectiv principal: îmbunătăţirea standardelor
(obiective și activități principale)

de viaţă a populaţiei

(maxim 300 caractere)
4.

Justificarea

proiectului:

nevoi Proiectul are ca prioritate îmbunătăţirea

identificate

în regiune/

judeţ/ condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă în

localitate (maxim 1000 caractere)

comuna Poienarii de Muscel, a reducerii
consumului de CO2.
Proiectul propus în comuna Poienarii de
Muscel se aliniază necesităţilor de dezvoltare
stabilite prin:
- Strategia de Dezvoltare a Comunei
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Poienarii de Muscel;
- Planului Urbanistic General al comunei;
- Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Județului Argeș 2021 – 2027
Proiectul asigură:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
populaţiei.
5.

Alte

inițiative

care

complementează sau în care se
integrează proiectul descris (vă
rugăm

menționați

locația

și

inițiatorul acestora)
6.

Calendar

indicativ

(durata 24 luni

proiectului şi perioada estimată de
punere în aplicare)
7.

Structuri

responsabile

implementarea

pentru Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

proiectului

(beneficiarul și partenerii vizați,
dacă este cazul)
8.

Impactul estimat al proiectului Atragerea de investitori, creşterea nivelului de
regional

(modificări

economice

ca

socio- trai, crearea locurilor de muncă

urmare

implementării proiectului
9.

a Îmbunătăţirea

standardelor

de

viaţă

populaţiei;

Realizări-cheie
Rezultate estimate (indicatori)
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10

Stadiul actual:

.

evaluarea stadiului de maturitate al
proiectului

Idee de proiect

(studiile

existente:

studiu de fezabilitate, studii, studii
de piaţă, studii urbane, etc.)
11

Activităţi de pregătire necesare şi PNDL, CNI

.

sursele posibile de finanţare ale POR
acestora

AFM
Planul Național Strategic 2021-2027
Buget județean, buget de stat, buget local

12

Aspecte

legale

care

.

soluţionate

13

Riscuri

.

implementarea proiectului

trebuie Avizele şi acordurile necesare depunerii
proiectului

estimate

pentru Lipsa fondurilor de la bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor neeligibile, modificari
legislative
Întârzierea

alocărilor

de

fonduri

guvernamentale
II. Resurse necesare
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu Buget orientativ al proiectului în euro:
1.

TVA)
200,00 mii lei

40,00 mii euro
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Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul Buget
României)

local Fonduri

(contribuție

Surse private

din comunitare (UE)

(IMM)

bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

lei

euro

200,00

40,00

mii lei

mii

lei

euro

euro
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 200,00 mii lei
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 40,00 mii euro
2.

Gradul de sprijin pentru proiect de către grupul 100%
ţintă

3.

Angajament al autorităţilor locale/ judeţene Consiliul Judeţean Argeş
/regionale ce vor fi implicate în realizarea/
implementarea proiectului (contribuții vizate
din partea acestora, materiale sau financiare)

Date de contact ale beneficiarului proiectului vizat
Numele instituției

Comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş

Persoana de contact *

Banzea Ion - primar

(nume, funcție)
Telefon

0248/546.603

Email

primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

*Este indicat să se menționeze o persoană care poate oferi toate informațiile
referitoare la fișa de proiect.
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