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Cuvant inainte,

adresat de Primarul Comunei Amarasti

Dragi cetateni,

De la bun inceput am fost constient ca Administratia Locala are obligatia sa propuna
comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. In aceste conditii, de cand mi-ati acordat
increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si
sa o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea Europeana .
In contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul
principal care a urmarit identificarea oportunitatilor si tocmai de aceea vreau sa va multumesc
ca m-ati sprijinit si m-ati ajutat de fiecare data sa gasesc atat puncte tari sau slabe, cat si
amenintariile si oportunitatiile din localitatea pe care o reprezentam cu mandrie.
Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie sa cunosc mai bine posibilitatile de
dezvoltare economico-sociala a localitatii unde locuiesc si unde imi desfasor activitatea
profesionala.
De aceea, pe baza analizei conditiilor geografice, sociale, culturale actuale am elaborat o
strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2021-2027.
Necesitatea si oportunitatea proiectelor aratate in aceasta strategie a aparut in vederea
dezvoltarii infrastructurii locale, dezvoltarea agroturismului la nivel local si implicit ridicarea
standardului de viata al locuitorilor comunei noastre.
La nivelul administratiei locale se doreste ameliorarea relatiei intre administratie si
cetatenii comunei Amarasti prin largirea accesului la informatii.
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In plus fata de cele aratate in cadrul lucrarii putem vorbi de necesitatea elaborarii de noi
proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltarea Rurala.
Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a
imbunatatii viata locuitorilor comunei Amarasti.
Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 7 ani si poate fi realizata
prin vointa dumneavoastra. Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si finaliza
proiectele prin care vom reusi sa modernizam si comuna din care facem parte cu mandrie.
Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura stradala dezvoltata ,vom fi fericiti sa
vedem cum copii sau nepotii nostri invata sa lucreze cu tehnologia moderna sau cum vom putea
sa folosim sistemul de canalizare si epurare al apei potabile.
Ca primar al comunei Amarasti va multumesc ca m-ati sprijnit pana acum si am
incredere totala ca si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom sarbatori
finalizarea oricarui proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala.

Primar comuna Amarasti
Catana Adrian
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INTRODUCERE I.
1. Principiile de abordare a dezvoltarii economico-sociale locale
Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are ca scop identificarea, analiza si implementarea
obiectivelor strategice de dezvoltare a comunicatii locale in domeniile de actiune identificate la
nivel local, si integrate in cele la nivel judetean, regional, national si european. Realizarea
obiectivelor strategice, in special in sfera economica au ca rezultat dezvoltarea ecomonica locala,
cresterea calitatii vietii si bunastarii sociale.
Dezvoltarea economica locala este procesul prin care administratia locala si/sau comunitatea,
bazata pe grupuri, administreaza resursele existente si intra intr-un nou angajament de parteneriat
fie cu sectorul privat, fie una cu cealalta, pentru a crea noi locuri de munca si pentru a stimula
activitatile economice intr-o zona economica bine definita.
Dezvoltarea economica presupune dezvoltarea capacitatii economice regionale sau locale si
formularea raspunsului la schimbarile economice, tehnologice, sociale, etc. Dezvoltarea care,
indeplinind cerintele generatiei actuale, faciliteaza generatiilor viitoare indeplinirea propriilor
optiuni, este dezvoltare durabila.
Dezvoltarea durabila urmareste reconcilierea intre doua aspiratii fundamentale, si anume
necesitatea dezvoltarii economice si sociale, dar si protectia si imbunatatirea starii mediului.
In elaborarea strategie de dezvoltare au fost utilizare elementele specifice locale:
-

date economice,

-

date privind populatie,

-

infrastructura,

-

mediul inconjurator,

-

amenajarea teritoriului,

-

analiza distributiei serviciilor etc.,

precum si de la o evaluare realista a modului in care comunitatea locala doreste sa evolueze.
Strategia a fost elaborata cu contributia comunitatii, a angajatilor din institutiile publice locale,
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agentilor economici, institutiilor si organizatiilor locale, prin intermediul sondajelor, consultarilor
comunitatii si dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exercitiu de democratie
participativa si efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza si se fundamenteaza pe
urmatoarele instrumente si proceduri de lucru:
-

analiza de continut;

-

analiza de date statistice din surse organizate;

-

comparatii de date statistice pe scara evolutiva;

-

analiza SWOT;

-

analiza si interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii si norme locale, judetene,
regionale, nationale si europene.

Concepul de dezvoltarea durabila a comunitatilor rurale isi are originile la nivel mondial din
anul 1992, in cadrul Conferintei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care si Romania, au
recunoscut in mod unanim si au cazut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie
globala pentru secolul urmator, denumita „AGENDA 21”.
Conform prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio, fiecare autoritate locala are
obligatia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabila.
Agenda 21 Locala implica necesitatea ca autoritatile locale sa lucreze in parteneriat cu toate
sectoarele comunitatii respective, punand accentul pe participarea comunitatii si pe democratia
locala largita, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice si de mediu,
care sa conduca, in final, la definirea de obiective, strategii, politici si actiuni la nivel local.
Agenda 21 recunoaste ca autoritatile / municipalitatile locale au de jucat un rol crucial in
dezvoltarea durabila, deoarece:
-

reprezinta comunitatea locala si lucreaza in numele ei;

-

au un rol planificator important, deoarece desfasoara, deleaga sau influenteaza multe din
serviciile de care depinde calitatea vietii;

-

administreaza/poseda parti importante din patrimoniul construit sau natural; pot influenta
prin educatie, sfaturi, informatii si exemplu propriu;

-

pot cataliza parteneriate cu alte organizatii; au un impact mare in calitate de consumatori,
achizitori si patroni. Dezvoltarea durabila a comunitatilor are ca scop major eradicarea
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saraciei la nivel local, punand accent pe resursele locale, care pot fi structurate in patru
categorii:
-

capitalul uman: cunostinte, abilitati, capacitati, creativitate, strategii de adaptare;

-

capitalul fizic: cladiri, drumuri, retele etc.; capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.;

-

capitalul social: structuri de administrare si luare a deciziilor, comunitatea, cultura.
Dezvoltarea rurala poate fi considerata si un demers de dezvoltare teritoriala, ea incluzand

aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea si favorizarea
dezvoltarii interne, mobilizand, in acest sens, mijloacele umane si financiare care concura la
aceasta dezvoltare si asigurand convergenta.
II.

CONTEXTUL

STRATEGIC

AL

ELABORARII

STRATEGIEI

DE

DEZVOLTARE
II.1. Contexul european de dezvoltare
Europa trece printr-o perioada de transformare. Criza a anulat anii de progrese economice
si sociale si a pus in evidenta deficientele structurale ale economiei Europei.
Intre timp, lumea evolueaza rapid, iar provocarile pe termen lung (globalizarea, presiunea
exercitata asupra resurselor, imbatranirea) se intensifica.
Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei cresteri economice viitoare este mult mai
greu de realizat. Situatia inca fragila a sistemului financiar franeaza redresarea, avand in vedere
dificultatile cu care se confrunta atat intreprinderile, cat si gospodariile pentru a obtine credite, a
cheltui si a investi.
Europa poate reusi daca actioneaza in mod colectiv, ca Uniune, trebuind sa faca fata
urmatoarelor provocari: deficiente structurale (rata medie de crestere a Europei este net inferioara
fata de a pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a fortei de munca in Europa sunt
inferioare cu a altor state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea imbatranirii populatiei),
intensificarii provocarilor globale (economii globale tot mai interconectate, nevoia finantelor
mondiale de masuri corective, provocari globale legate de clima), trecerea la actiune pentru
evitarea declinului si iesirea din criza.

STRATEGIA EUROPA 2020
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Incepand cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara,
transformata rapid intr-o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat
efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca.
Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr-un „Plan European de Redresare
Economica“ si, ulterior, prin gandirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul
anului 2020.
In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat aceasta noua strategie prin comunicarea
„Europa 2020 – O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila
incluziunii“, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei in acest
deceniu.
Adoptata de Consiliul Europei in martie 2010, Strategia Europa 2020 propune trei
prioritati care se sustin reciproc:
1.cresterea inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare;
2.cresterea durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive;
3.cresterea favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii
fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.
Comisia Europeana prezinta sapte initiative emblematice pentru a stimula realizarea de
progrese in cadrul fiecarei teme prioritare:
1. O Uniune a inovarii pentru a imbunatati conditiile-cadru si accesul la finantarile pentru
cercetare si inovare, astfel incat sa se garanteze posibilitatea transformarii ideilor inovatoare in
produse si servicii care creeaza crestere si locuri de munca.
In acest spirit a fost creat si Clusterul TURINN, turism sustenabil si inovativ, pentru a
facilita la nivel regional ideile inovatoare in domeniul turismului, fiind membru fondator in
crearea Polului de Competitivitate pe Turism-Oltenia, fiind membru fondator al Asociatiei
Clusterelor din Romania, fiind integrat in European Observatory Cluster.
2. Tineretul in miscare pentru a consolida performanta sistemelor de educatie si pentru a
facilita intrarea tinerilor pe piata muncii;
3. O agenda digitala pentru Europa pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de
mare viteza si pentru a valorifica beneficiile pe care le ofera o piata digitala unica gospodariilor si
intreprinderilor;
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4. O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor pentru a permite
decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu
emisii scazute de carbon, pentru a creste utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a
moderniza sectorul transporturilor si a promova eficienta energetica;
5. O politica industriala adaptata erei globalizarii pentru a imbunatati mediul de afaceri, in
special pentru IMM-uri, si a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide si durabile in masura
sa faca fata concurentei la nivel mondial;
6. O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca pentru a moderniza pietele
muncii si a oferi mai multa autonomie cetatenilor, prin dezvoltarea competentelor acestora pe tot
parcursul vietii in vederea cresterii ratei de participare pe piata muncii si a unei mai bune corelari
a cererii si a ofertei in materie de forta de munca, inclusiv prin mobilitatea profesionala;
7. Platforma europeana de combatere a saraciei” pentru a garanta coeziunea sociala si
teritoriala, astfel incat beneficiile cresterii si locurile de munca sa fie distribuite echitabil, iar
persoanelor care se confrunta cu saracia si excluziunea sociala sa li se acorde posibilitatea de a
duce o viata demna si de a juca un rol activ in societate.
Cele 5 obiective principale (concretizate in 8 tinte numerice) propuse pentru atingerea
celor 3 prioritati, la nivelul UE, pana in 2020 sunt:
-

Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei
cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.

-

Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare.

-

Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau
chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990, cresterea
ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei
energetice.

-

Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii
absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de
ani.

-

Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului
persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale.
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CONTEXTUL NATIONAL
Planul national de dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune
economica si sociala (Cohesion Policy). Aceasta urmareste dezvoltarea echilibrata a membrilor
Uniunii, prin diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre statele membre/regiunile comunitare si
este sustinuta, in acest scop de instrumentul financiar numit Fonduri Structurale.
Propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale in perioada
de programare 2021-2027 reflecta o reorientare sporita in sensul sustinerii eforturilor de atingere a
obiectivelor fundamentale de la Lisabona si Göteborg, respectiv cresterea competitivitatii,
ocuparea deplina si durabila si protectia mediului. Pe aceleasi obiective se axeaza si Strategia
de dezvoltare a Planului National de Dezvoltare (PND) 2021-2027.
In contextul aderarii Romanei la Uniunea Europeana, Planul National de Dezvoltare a fost
structurat, pentru perioada 2021-2027, pe sase prioritati nationale de dezvoltare socio-economica:
1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere;
2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport;
3. Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului;
4. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea excluziunii
sociale;
5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol;
6. Sprijinirea participarii echilibrate a tuturor regiunilor Romaniei la procesul de dezvoltare
socio-economica.
II.2.1. Context macroeconomic - demersuri la nivel national pentru asigurarea convergentei
cu strategia europeana

Romania este a saptea tara din UE dupa populatie (20,12 milioane conform rezultatelor
definitive ale recensamantului populatiei si al locuintelor din 2011 comunicate de INS) si a doua
tara din grupul noilor state membre, dupa Polonia.
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In perioada 2001‐2008, economia romaneasca a crescut cu 5‐6 % pe an, in medie, aceasta
fiind una intre cele mai rapide rate de crestere din Uniunea Europeana. Programul de Convergenta
este realizat in concordanta cu Codul de conduita referitor la Specificatiile privind Implementarea
Pactului de Stabilitate si Crestere si la Liniile orientative pentru formatul si continutul
Programelor de Stabilitate si de Convergenta din 3 septembrie 2012.
Transmiterea de catre statele membre si evaluarea de catre CE a Programului de
Convergenta reprezinta o componenta a „Semestrului European” care priveste intarirea
coordonarii politicilor economice, structurale si bugetare.
Semestrul european este instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul
preventiv al Pactului de stabilitate si crestere (amendat prin intrarea in vigoare, in data de 13
decembrie 2011, a pachetului de 6 regulamente) si al Procedurii de dezechilibre macroeconomice,
precum si pentru Pactul Euro Plus.
Programul de Convergenta 2013-2016 asuma capacitatea Romaniei de a se incadra din
anul 2014 in obiectivul bugetar pe termen mediu (OTM) de 1% din PIB, ceea ce corespunde
prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea si Guvernanta in cadrul Uniunii
Economice si Monetare. Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat
de ajustarea in continuare a deficitului bugetar, tintele planificate de deficit perioada 2014‐2016
fiind sub 2% din PIB (conform metodologiei ESA).

Crestere economica
Intre 2009 si 2012, PIB‐ul Romaniei a avut o tendinta oscilanta. Dupa o crestere medie
anuala de +7,2 % in 2006‐2008, anul 2009 a adus o contractie severa de 6,6 %, din cauza
incetinirii cresterii economice. Cresterea a revenit in 2011 (+2,5 %), dar a incetinit in 2012. Anul
2012 a fost afectat, pe de o parte, de seceta severa cu efecte nefavorabile asupra productiei
agricole si de absorbtia redusa a fondurilor structurale, ca urmare a intreruperii unor programe, iar
pe de alta parte de recesiunea din zona euro care a redus cererea externa. In aceste conditii,
cresterea produsului intern brut a fost de 0,7%.
Avand in vedere contextul economic international si evolutia economica si financiara din
zona euro, pentru anul 2013, scenariul de prognoza prevede o crestere a produsului intern brut de
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1,6%. Informatiile privind evolutia economiei in multe tari din Uniunea Europeana si alte zone
sunt inca pesimiste si releva continuarea crizei economice si diminuarea nivelului de crestere
economica, ceea ce indirect poate afecta si cresterea economica a Romaniei. Pentru perioada
2021-2027, conform Programului de Convergneta, se estimeaza ca economia romaneasca isi va
relua cresterea mai sustinuta, cu un ritm apropiat de potential, fiind posibila o crestere a
produsului intern brut, in medie, cu 2,5% anual. Cresterea economica in aceasta perioada va fi
sustinuta pe latura ofertei interne, in principal, de constructii si servicii, a caror valoare adaugata
bruta se va majora, in medie, anual cu 5,2% si respectiv cu 2,4%. Sectorul industrial va inregistra,
de asemenea, o accelerare a dinamicii, ritmul mediu anual fiind de 2,2%, iar pentru agricultura se
estimeaza o crestere care este caracteristica unei perioade climatice normale pentru Romania,
respectiv, o cresterea medie anuala de 1,2%.
Cu toate acestea, Romania inca se afla cu mult in urma majoritatii tarilor europene din
punct de vedere al dezvoltarii economice. PIB‐ul pe cap de locuitor dupa standardul puterii de
cumparare (SPC) era aproape jumatate din media UE 27 in 2012 si doar aproximativ 70 % din
PIB‐ul mediu pe cap de locuitor din noile state membre UE.
Politica monetara. Potrivit statutului sau, Banca Nationala a Romaniei are ca obiectiv
fundamental asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor, atingerea acestuia reprezentand cea
mai buna contributie pe care politica monetara o poate aduce la realizarea unei cresteri economice
sustenabile.

Obiective transversale in PNDR 2021-2027
Strategia EU 2020 impune o noua abordare a sprijinului oferit prin PNDR si finantat prin
FEADR, si enumera cateva tinte clare: reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin
20% fata de nivelurile din 1990, sau cu 30%, daca exista conditii favorabile in acest sens;
cresterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie in consumul final de energie si o
crestere cu 20% a eficientei energetice. In acest scop, in elaborarea PNDR trebuie sa se tina seama
de diversitatea situatiilor care afecteaza zonele rurale cu caracteristici diferite sau diferitele
categorii de beneficiari potentiali, precum si de obiectivele transversale legate de inovare, de
protectia mediului si de atenuarea efectelor schimbarilor climatice si de adaptarea la acestea.
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Toate prioritatile de dezvoltare rurala, prin domeniile de interventie si masurile ce duc la
indeplinirea lor contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protectia
mediului si de atenuarea efectelor schimbarilor climatice si de adaptarea la acestea.
Astfel, cel putin 30 % din contributia totala a FEADR la programul de dezvoltare rurala
este rezervata in primul rand pentru masuri in temeiul articolului:
-

29 – Agromediu,

-

30 – Agricultura Ecologica,

-

32 – Zone afectate de constrangeri naturale si specifice,

-

23 - Impadurirea si crearea de suprafete impadurite, dar si pentru anumite masuri de
investitii realizate in baza articolelor 18, 20 si 22.
Inovarea
Ca si tematicile legate de mediu si schimbari climatice, inovarea isi propune sa raspunda la

noile provocari aparute: o cerere tot mai mare de alimente, o presiune din ce in ce mai mare
asupra resurselor si mediului inconjurator.
Agricultura va trebui asadar sa se adapteze la aceste noi coordonate si sa tina cont atat de
eficienta utilizarii materiilor prime cat si de o dezvoltare sustenabila. Conceptul de inovare devine
astfel un element-cheie in PNDR 2021- 2027.
Inovarea poate insemna si transferarea de bune practici intr-un nou context sau testarea si
adaptarea unui produs sau al unei tehnologii (practicienii pot testa idei sau rezultate ale
cercetatorilor, iar cercetatorii pot testa idei deja implementate de catre practicieni in vederea
multiplicarii si diseminarii). Abordarea inovarii ca tema transversala care contribuie la realizarea
celorlalte prioritati de dezvoltare rurala va fi realizata printr-o serie de mijloace:
-

Abordarea inovarii in stransa corelatie cu prioritatea 1: activarea „potentialului inovator”
al actiunilor de informare, formare, consultanta si cooperare in cadrul celorlalte 5
prioritati;

-

Incurajarea potentialului de inovare al GAL-urilor: GAL-urile reprezinta prin natura lor
abordare inovativa si, mai ales, au potentialul de a activa sinergii la nivel local;

-

Incurajarea actiunilor inovatoare in cadrul tutoror prioritatilor si masurilor;

-

Incurajarea grupurilor operationale in cadrul Parteneriatului European pentru Inovare
(PEI) privind Productivitatea si Durabilitatea;
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CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE DURABILA
In 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judetene din
Romania, pentru a coordona dezvoltarea regionala necesara aderarii la Uniunea Europeana.
Aceste regiuni nu au personalitate juridica si nici statut administrativ desi ele devin din ce in ce
mai semnificative in dezvoltarea regionala.

Regiunile de dezvoltare coordoneaza proiecte infrastructurale regionale si au devenit
membre ale Comitetului Regiunilor in 2007 cand Romania a aderat la Uniunea Europeana.
Regiunile de dezvoltare ale Romaniei corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea
Europeana. Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr.
151 / 1998, privind dezvoltarea regionala in Romania. Romania este impartita in opt regiuni de
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dezvoltare, numite dupa pozitia geografica in tara, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest,
Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucuresti si Ilfov.

CONTEXTUL REGIUNII S-V OLTENIA
Cadrul regional de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia
Planificarea si parteneriatul sunt doua principii de baza care stau la baza elaborarii si
aplicarii strategiilor de dezvoltare regionala, in vederea atingerii obiectivelor stabilite si asumarii
lor de catre toti actorii implicati. Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera baza
strategica esentiala pentru includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in
viitoarele programe de finantare, indiferent de sursele financiare ale acestor programe.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in parteneriat cu reprezentanti ai
organizatiilor relevante in domeniul dezvoltarii regionale, a elaborat Planul de Dezvoltare
Regionala (PDR) 2021-2027 ca baza pentru fundamentarea strategiei nationale de dezvoltare
regionala si a documentelor necesare pentru urmatoarea perioada de programare 2021-2027.
Procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2021-2027 a inceput
inca din anul 2011, prin reunirea Grupurilor de lucru judetene si tematice si organizarea de
intalniri, atat la sediul ADR SV Oltenia cat si in municipiile resedinta de judet ale regiunii, pe
domenii prioritare precum:
-

Infrastructura regionala;

-

Dezvoltare urbana

-

Competitivitate economica, cercetare, dezvoltare, inovare;

-

Resurse umane, piata muncii, servicii sociale;

-

Agricultura si dezvoltare rurala;

-

Turism si dezvoltare durabila;
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Structuri parteneriale cu rol consultativ implicate in procesul de planificare, la nivelul regiunii
Sud-Vest Oltenia sunt:
- Grupurile de lucru judetene (GLJ), care au in componenta membrii reprezentand
urmatoarele institutii: primarii, prefecturi, consilii judetene, agentiile de ocupare si somaj,
inspectoratele scolare judetene, directiile de cultura, directiile de sanatate, directiile de agricultura,
directiile judetene de statistica, universitati, ONG-uri, sindicate, patronate, camere de comert,
organizatii reprezentative pentru minoritati si grupuri dezavantajate.
- Grupurile de lucru tematice (GLT), care se constituie pentru una sau mai multe prioritati
tematice la nivel regional, luand in considerare prioritatile tematice nationale. GLT au in
componenta membri din randul ADR SV Oltenia, grupurile de lucru judetene si, dupa caz, in
functie de tematica, reprezentanti ai institutiilor/ organizatiilor cu atributii in domeniul relevant,
reprezentanti ai societatii civile, etc. GLT au aceleasi atributii ca GLJ.
Totodata, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost constituit Comitetul Regional de
Planificare (CRP), structura coordonata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia, care
asigura si secretariatul. In componenta CRP SV Oltenia intra Institutiile prefecturilor din cele 5
judete ale regiunii, Autoritatile publice locale (Consilii Judetene, Consilii Locale), servicii
deconcentrate ale institutiilor publice centrale, Institute de cercetare si institutii de invatamant
superior precum si parteneri economici si sociali.

Localizare geografica si cadrul natural
Regiunea Oltenia este situata in partea de sud-vest a Romaniei si cuprinde cinci judete:
Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj. In mare coincide cu vechea regiune istorica Oltenia, in
limitele sale naturale: fluviul Dunarea la Sud, raul Olt (al treilea ca marime din Romania) la Est,
Muntii Carpati (Alpii Transilvaniei) la Nord si Vest. Cu o suprafata de 29.212 kmp (locul 7 intre
regiunile Romaniei, 12,25% din suprafata totala a tarii).
Regiunea Oltenia se invecineaza la sud cu Bulgaria, la est cu regiunea istorica Muntenia
(azi Regiunea Sud Muntenia), la nord cu Transilvania (Regiunea Centru), iar la vest cu Banatul
(Regiunea Vest) si cu Serbia (Republica Federativa Serbia - Muntenegru).
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Dunarea are o importanta strategica fiind un coridor pan-european pentru tranzitul de
marfuri dintre Europa Centrala, Europa de Vest, Marea Neagra, regiunea Caucaziana, Asia
Centrala si Orientul Mijlociu si Orientul Indepartat.
De-a lungul celor 1.075 km traversati in Romania, Dunarea parcurge 387 km in regiunea
noastra (192 km in Mehedinti, 150 km in Dolj si 45 Km in Olt), formand cel mai mare lac
artificial la Portile de Fier, unde se gaseste si Parcul natural cu acelasi nume, al doilea cel mai
mare parc natural din Romania (cca 115.655 ha) dupa Parcul Natural „Muntii Maramuresului”.
Cele 20 orase traversate de-a lungul malului romanesc sunt, de asemenea, porturi fluviale, din
care 5 apartin regiunii Oltenia: Orsova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Bechet si Corabia.
Pe langa acestea, regiunea Oltenia mai dispune si de porturile din comunele Svinita,
Dubova (unde se afla si portul Tisovita), Gruia, Cetate si Rast. Relieful – componenta esentiala a
peisajului geografic, prezinta o impresionanta armonie in imbinarea trasaturilor de ansamblu si
regionale din cuprinsul Olteniei.
Regiunea este strajuita in nord de Carpatii Meridionali, iar in vest, sud si est de ape
curgatoare: Dunarea, respectiv Oltul. Raul Jiu strabate regiunea in directia nord-sud si o imparte
in doua parti aproape egale, in care relieful uneia apre sa se oglindeasca in cealalta.
Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici doua masive: Parang (la est de raul Jiu) si
Retezat-Godeanu (la vest de raul Jiu). La sud de Carpati se afla zona subcarpatica, reprezentata
printr-un sir de dealuri ( Dealul Bran, Magura Slatioarei, Dealurile Gorjului, Dealul Barzei ) si
depresiuni ( Novaci, Tismana, Targu Jiu). In nord-vest se afla Podisul Mehedinti, dealurile
Cosustei si depresiunea Severin. La sud de Subcarpati se afla Podisul Getic, acesta fiind divizat in
Platformele: Strehaiei (la vest de raul Jiu; se subimparte in platformele Husnitei si Balacita), Jiului
(strabatuta de Jiu) si Oltetului ( la est de Jiu). In sudul Olteniei se afla Campia Olteniei, care este
de altfel cel mai vestic sector al Campiei Romane.
Cele mai importante rauri sunt: Olt (impreuna cu afluentii Lotru si Oltet), Jiu (impreuna cu
afluentii Tismana, Motru, Amaradia si Gilort), Desnatui, Drincea si Cerna. Reteaua hidrologica,
alaturi de configuratia reliefului, confera regiunii rolul energetic principal in Romania, prin
exploatarea potentialului apelor curgatoare care traverseaza regiunea : fluviul Dunarea, raurile Jiu
si Olt. Pe teritoriul Olteniei se afla complexele hidroenergetice Portile de Fier (printre cele mai
mari din Europa) – judetul Mehedinti si Lotru-Olt in judetul Valcea (printre cele mai mari din
Romania). Mai mult, aproape de zonele miniere Motru – Valea Jiului functioneaza doua din cele
mai mari centrale termoelectrice din Romania: Rovinari si Turceni. Productia de energie
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termoelectrica impreuna cu activitatile miniere, creeaza probleme substantiale asupra mediului,
probleme ce au un impact mare asupra standardului de viata al locuitorilor din regiune.
Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este formata din 5 judete: Dolj, Gorj, Mehedinti,
Olt, Valcea. Din punct de vedere al numarului de judete se afla pe penultimul loc, fiind una dintre
regiunile mici ale tarii. La nivelul fiecarui judet structurile autoritatii locale sunt reprezentate de
consilii judetene, consilii locale, municipale, orasenesti si comunale.
La 31 decembrie 2011, organizarea administrativa a regiunii era urmatoarea: 40 de orase si
municipii (12,5% din cele la nivel national) dintre care 11 sunt municipii, 408 comune (14,26%
din cele la nivel national), 2070 sate ( din care 121 apartin de orase sau municipii).Populatia
regiunii este corelata cu numarul de judete fiind una din cele mai putin numeroase.
Zonele rurale din Oltenia acopera o mare parte din teritoriul regiunii, cuprinzand 52% din
populatie, si anume 1,15 milioane de locuitori in anul 2011 comparativ cu 1,16 milioane in anul
2010.
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, la 1 iulie 2011, Regiunea SV
Oltenia are o populatie de 2.225.108 locuitori, reprezentand 10.42% din populatia totala a
Romaniei, locul 7 dintre cele 8 regiuni ale tarii.
Comparativ cu anul 2010, populatia regiunii a fost in scadere cu 13.535 persoane.
Structura pe categorii de varsta a populatiei Regiunii SV Oltenia releva aparitia unui proces lent,
dar constant de imbatranire demografica cu implicatii negative pentru economie si societate,
fenomen caracteristic tuturor judetelor componente, datorita ratei scazute a natalitatii, care
contribuie in mod direct la reducerea ponderii populatiei tinere.
Daca in anul 2004, ponderea populatiei cu varsta peste 60 de ani reprezenta 20.93% din
totalul populatiei, in anul 2011, aceasta a ajuns la 22% din populatia totala, fata de populatia cu
varsta cuprinsa intre 0- 14 ani care are o pondere de numai 14% din totalul populatiei.
Populatia adulta (15-59 ani) a scazut de la 1.421.156 persoane (63,5% din populatia totala)
in anul 2010, la 1.411.685 persoane (63,4% din populatia totala) in anul 2011.
In cadrul populatiei adulte, se observa scaderea grupei de varsta 25-34 ani (de la 333.149
persoane, la 328.770 persoane), a celei de 45-59 ani (de la 425.954 persoane, la 420.420 persoane)
si a populatiei din grupele de varsta 15 - 24 ani (de la 303.244 persoane, la 294.035 persoane),
paralel cu cresterea populatiei de 35 - 44 ani (de la 358.809 persoane, la 368.460 persoane).
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Analiza dinamicii populatiei totale a regiunii SV Oltenia in perioada analizata (2002-2011), pune
in evidenta un proces continuu, de la an la an, de descrestere, soldul variatiei fiind de 105.684
persoane, respectiv 5 %. Scaderea populatiei in ultimii ani a fost determinata, in principal, de
sporul natural negativ generat de manifestarea superioara a mortalitatii, comparativ cu natalitatea,
precum si de fenomenul migratory intern si international al populatiei catre alte zone din tara si
strainatate.
Regiunea Sud Vest Oltenia este una din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: PIB
regional este cu 9% sub media nationala, valoarea ratei somajului fiind pe locul doi.
Caracteristici geo-demografice
Regiunea Oltenia, cu o suprafata de 29.212 km², este situata in partea de Sud Vest a
Romaniei, cuprinde cinci judete: Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, si coincide in mare cu
vechea regiune istorica Oltenia.
Muntii Carpati si Dunarea formeaza in nordul respectiv in sudul regiunii granitele naturale ale
Olteniei. Dunarea reprezinta o resursa regionala importanta si urmareste granita cu Bulgaria si cu
Serbia pe o distanta de 417 km. Oltenia se invecineaza si cu regiunile Sud Muntenia, Centru si
Vest.
Relieful are o distributie relativ echilibrata, cuprinzand munti, campii, dealuri si podisuri.
In zona de nord a Olteniei, relieful este muntos si deluros (Carpatii si zona subcarpatica),
predominand padurile si pasunile alpine. Zona de campie este una din cele mai fertile din Europa
Centrala.
Reteaua hidrologica, alcatuita in principal din Fluviul Dunarea, raurile Olt si Jiu, confera
regiunii rolul energetic principal in Romania (71,57% din totalul productiei hidroelectrice).
Solul regiunii Oltenia este bogat in carbune, materiale de constructii (marmura, granit si
alte roci ornamentale), minerale feroase si neferoase. Reteaua de localitati cuprinde 40 de orase,
dintre care 11 municipii, respectiv 408 comune cuprinzand 2066 de sate. Cele mai importante
orase sunt Craiova (300.843 locuitori), Ramnicu-Valcea (111.980 locuitori), Drobeta TurnuSeverin (109.941 locuitori), Targu-Jiu (96.320 locuitori) si Slatina (81.342 locuitori).

18
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

Regiunea Sud Vest Oltenia avea, in 2004, o populatie de 2.317.636 locuitori (10,7% din
populatia totala a tarii), densitatea acesteia fiind sub media nationala (79,7 locuitori/km² fata de
91,2 locuitori/km2). Ponderea populatiei pe medii este de 47,2% in mediul urban fata de 52,8% in
mediul rural. (Romania – 54,9 % in mediul urban fata de 45,1% in mediul rural), judetele cu cel
mai mare numar de locuitori in mediul rural fiind Olt (59,6%), Gorj (53%) si Valcea (55%).
Dintre orasele mici (sub 20.000 locuitori), multe nu au o structura si dezvoltare corespunzatoare:
Vanju Mare, Dabuleni, Scornicesti etc.

ANALIZA SWOT REGIONALA
PUNCTE TARI
 O regiune de tranzit cheie intre Banat si Muntenia (Bucuresti)
 De departe cel mai mare producator de energie din Romania
 Este o regiune bogata in produse minerale
 Industria lemnului si serviciile de transport din regiune sunt foarte competitive
 Universitatea din Craiova este unul din cele mai importante centre universitare din tara
PUNCTE SLABE
 Regiune traditional subdezvoltata, o regiune “de granita” (la granita cu Bulgaria si Serbia)
 Densitate scazuta a populatiei distribuita intr-un numar mare de sate mici
 Regiune rurala puternic bazata pe agricultura
 Probleme serioase cu saracia rurala, servicii sociale precare
 Regiune marcata de industrializarea fortata din anii ’60
 Prezenta unor zone monoindustriale
 Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul
 Decalaj informational (digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase
 Dificultati legate de integrarea unei numeroase minoritati a Rromilor (5-6% din populatia
totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome)
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OPORTUNITATI
 Potential mare de dezvoltare a sectorului serviciilor in principalele orase
 Integrarea Europeana care va determina o crestere a comertului trans - frontalier investitie
majora UE - a fost planificata pentru construirea unui pod peste Dunare spre Bulgaria.
Primul asemenea pod in istoria regiunii.
 Posibilitatile oferite de Dunare (Coridorul VII pan-european) pentru exportul de materii
prime spre Vestul Europei
 Extinderea Internet-ului care ar putea suplini lipsa altor posibilitati de comun care izolarii
regionale
 Potential mare pentru turismul montan, rural si economic

AMENINTARI
 Restructurare industriala si privatizare intarziate. Inca un numar mare de locuri de munca
amenintate
 Problemele acumulate in industria extractiva a carbunelui inca greu de rezolvat
 Reruralizare ducand la saracie si la o slaba productivitate a muncii
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JUDETUL VALCEA
Prezentare Generala

Judetul Valcea este localizat in partea central-sudica a Romaniei, in Regiunea Sud-Vest
Oltenia. Judetul Valcea se intinde pe o suprafata de 5.765 kmp, reprezentand 2,4% din suprafata
totala a tarii si numara o populatie de 404.993 locuitori la sfarsitul anului 2011.
Judetul Valcea se invecineaza cu judetele Alba si Sibiu in partea de nord, cu judetul Arges
in est, cu judetul Olt in partea de sud si sud-est, cu judetul Dolj in sud-vest, judetul Gorj in vest si
judetul Hunedoara in partea de nord-vest.
Judetul Valcea cuprinde 89 de unitati administrativ-teritoriale, dupa cum urmeaza:
-

2 municipii Ramnicu-Valcea si Dragasani;

-

9 orase: Babeni, Balcesti, Baile Govora, Baile Olanesti, Berbesti, Brezoi, Calimanesti,
Horezu si Ocnele Mari;

-

78 de comune cu 560 de sate apartinatoare.
Resedinta judetului este municipiul Ramnicu Valcea, situat la confluenta raurilor Olt si

Olanesti, la poalele dealurilor Capela, Petrisor si Cetatuia.
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Majoritatea comunelor se incadreaza in categoria cu 6-8 sate (40%), sau cu 4-5 sate (circa
28%). Numarul mare de sate este o caracteristica a judetului Valcea.
Numarul mediu este de 6,8 de sate la o comuna, cu mult peste media pe tara de 5 sate la o
comuna.

Relief
Prin asezarea sa geografica, judetul Valcea beneficiaza de aproape toate formele majore de
relief, dispuse in trepte de la nord la sud, in urmatoarea structura: 33% munti (inclusive
depresiunea Lovistea), 20% dealuri si depresiuni subcarpatice, 45% dealuri piemontane si 2%
lunci. Diferenta de nivel este de 2274 m, intre varful Ciortea – 2274 m si Lunca Oltului – 152 m.
Defileele raurilor Olt si Lotru strabat muntii Cozia, Capatanii, Fagaras, Lotru si Parang.
Aici, intre masivele de munti, se afla una din cele mai mari depresiuni intramontane,
cunoscuta sub numele de łara Lovistei.
Doua treimi din suprafata judetului este ocupata de Podisul Getic si Subcarpatii Getici, cu
altitudini care descresc de la 800 la 400 de metri.
Cea mai sudica forma de relief este Platforma Oltetului, dincolo de care incepe Campia
Romana (judetul Dolj). Raul Olt strabate judetul pe o distanta de 135 km, avand ca afluenti raurile
Lotru, Olanesti, Bistrita, Luncavat, Cerna, Oltet, Topolog. Bazinul hidrografic aflat in partea
dreapta a raului Olt cuprinde aproape toata suprafata judetului.
Reteaua hidrografica mai cuprinde: Lacurile glaciare: Galcescu, Zanoaga Mare, Iezerul
Latoritei;
- Lacurile artificiale amenajate pe Lotru si Olt pentru hidrocentrale: Vidra, Bradet, Cornet,
Calimanesti, Daesti, Ramnicu Valcea, Raureni, Govora, Slavitesti, Ionesti, Zavideni, Dragasani;
-

Lacul sarat de la Ocnele Mari.

Clima
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Clima este temperat-continentala, puternic influentata de fragmentarea accentuata a
formelor de relief, de expunerea versantilor, de regimul de radiatie solara si de vanturi. Valorile
temperaturii medii anuale inregistreaza o scadere de la sud la nord, in functie de relief, variind
intre 10,4° C in Lunca Oltului, 9° C in regiunea sub-carpatica si sub -2° C in zona montana.
Valoarea medie a precipitatiilor anuale variaza functie de altitudine intre 500-600 mm in Lunca
Oltului, la 700-800 mm in regiunea sub-carpatica si peste 1200 mm in zona montana.

Resurse naturale
Subsolul judetului Valcea este bogat in resurse minerale diverse: petrol, gaze naturale,
sare, lignit, pegmatite cu cuart, feldspat si mica alba, calcar, carbune, argile, ape minerale si ape
geotermale.
Apele minerale de la Calimanesti, Baile Olanesti si Baile Govora sunt recunoscute in tara
si strainatate pentru proprietatile lor curative in tratarea afectiunilor aparatului digestiv, a
diabetului, gutei, afectiunilor renale, dermatologice sau a celor reumatismale.
Judetul are doua statiuni montane, Voineasa si Vidra, situate pe Valea Lotrului, o statiune
turistica de interes local - Horezu si 3 din cele 9 statiuni balneoclimaterice din Romania Calimanesti, Baile Olanesti si Baile Govora.
Solurile sunt foarte diverse: brune acide, brune, litosoluri, soluri humicosilicatice – in zona
montana, la brune luvice, brune eumezobazice, vertisoluri, erodiosoluri si/sau regosoluri in
dealurile subcarpatice si piemontane.
Fondul forestier cuprinde o suprafata de 267.424 ha. Padurile, pasunile si fanetele
reprezinta aproape 47% din suprafata judetului. Padurile se gasesc 50-55% in regiune de munte,
40% in regiunea de deal si 5-10% in regiunea de campie - lunca.
Judetul Valcea se caracterizeaza si prin existenta resurselor naturale bogate si diverse care
stau la baza dezvoltarii activitatilor economice. Astfel, pentru agricultura, 43% din suprafata este
propice culturii vegetale in zona de campie, terenuri pentru pomicultura in zona de deal –
aproximativ 6% din suprafata, pasuni si fanete - aproximativ 25% din suprafata, pentru zootehnie
in zona de munte si deal.
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Pe raul Olt sunt construite 14 hidrocentrale, cu o putere instalata de aproximativ 500 MW,
iar pe raul Lotru, la Ciunget, se afla cea mai puternica hidrocentrala din Romania, cu o cadere de
980 m si o putere instalata de 510 MW.

Istoric
Materialele arheologice, informatiile marilor invatati ai lumii antice, vestigiile si
monumentele istorice atesta in judetul Valcea primele urme ale existentei umane inca din
paleolitic, iar descoperirile de la Bugiulesti (comuna Tetoiu ) transforma judetul intr-unul din
locurile cu cele mai vechi urme de viata si locuire umana din Romania – aproximativ 2.000.000
ani.
Prima mentiune a judetului Valcea apare pe data de 8 ianuarie 1392 in Cronicile Manastirii
Cozia, unde se pastreaza inca Hrisovul semnat de Mircea cel Batran, fiind primul judet atestat
documentar. Prima atestare documentara a municipiului Rm. Valcea dateaza din 4 septembrie
1388, cand Mircea cel Batran mentiona intr-un hrisov ca se afla in „orasul domniei,numit
Ramnic”. Sigiliul orasului dateaza din 1505 fiind, dupa cum arata istoricul A. Sacerdoteanu, „unul
dintre cele mai vechi sigilii orasenesti din łara Romaneasca”. Numeroase documente arata ca prin
judet au trecut Mihai Viteazu, Matei Basarab, Doamna Chiajna, Constantin Brancoveanu, tatal lui
Mihai Viteazul Patrascu cel Bun, Radu cel Frumos, Radu Paisie. La 29 iulie 1848, in parcul Zavoi
din Ramnicu Valcea s-a intonat pentru prima data cantecul Desteapta-te, romane! compus de
Anton Pann, pe versurile poeziei „Un rasunet” de Andrei Muresanu, la ceremonialul organizat
pentru cinstirea victoriei revolutiei si sfintirea stindardelor libertatii nationale.

Structura demografica
In anul 2011, natalitatea judetului (7.4 nascuti vii la 1000 de locuitori), era mult sub media
nationala (9.2 nascuti vii la 1000 de locuitori), in principal datorita valorii extreme de reduse a
acestui indicator in mediul rural.
Rata mortalitatii are valori mai crescute in 2000 (4966 decese), cu tendinte de scadere in
2010 (4695 decese) si 2011 (4289 decese).
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Sporul migrator inregisteaza valori pozitive in mediul rural (+130 persoane in 2011), mai
accentuat in comunele din jurul municipiului Ramnicu Valcea, respectiv valori negative in mediul
urban (401 persoane in 2011).
Forta de munca
Populatia civila activa a judetului Valcea numara 175,7 mii persoane, din care 166,5 mii
de persoane reprezentand populatie ocupata si 9.2 mii someri.
Populatia ocupata in judetul Valcea, respectiv 166.5 mii de persoane la nivelul anului
2011, reprezinta 63.4% din totalul populatie apte de munca, si are urmatoarea distributie pe
activitati economice: agricultura 34% (57.4 mii de persoane), industrie 22% (36 de mii de
persoane), comert 14% (22.8 mii de persoane) si alte activiati 30% (50.3 mii de persoane).
Numarul salariatiilor in judetul Valcea in anul 2011 era de 73.466 persoane.
Rata somajului in judetul Valcea era in 2011 de 5.2 % (egala cu media nationala de 5,2%),
in scadere fata de 2000 cand a fost 12.5% (mult peste media nationala de 10.5%). Din cei 9.185
de someri in anul 2011, 4.242 erau femei (46,18%).

Mediu
Principalele surse de poluare din judet sunt:
-

Platforma Chimica Ramnicu Valcea Oltchim, USG, CET, Vilmar;

-

Depozitul de zgura si cenusa al CET Govora;

-

Zona industriala a SC Elvila sucursala Carpatina Ramnicu Valcea;

-

Exploatarile de carbune de suprafata de la Berbesti-Alunu;

-

Exploatarea de calcar de la Bistrita.
Principalele surse de poluare a apei sunt reprezentate, in principal, de S.C. Oltchim S.A. si

S.C. Uzinele Sodice Govora S.A.
Sursele de poluare a solurilor: S.C. Oltchim S.A., S.C. Uzinele Sodice Govora S.A., S.C.
CET Govora SA, Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea, Exploatarea Miniera Berbesti.
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Judetul Valcea ocupa locul intai pe tara din punct de vedere al alunecarilor de teren, conform
unui studiu al Academiei Romane de Stiinte Agricole si Silvice, suprafata afectata fiind de
38.720 hectare.
Riscurile naturale cuprind alunecari de teren si eroziuni de suprafata in zona subcarpatica
si eroziuni de adancime in zona reliefului colinar pe principalele fire de vale cu character
torential. O zona cu eroziune de adancime este cea de-a lungul culoarului Oltului, de la
Ramnicu Valcea la Dragasani.
Inundatiile au drept cauze ploile abundente, cu debite mari si de mica durata, cazute in zone
neaparate impotriva inundatiilor.

Infrastructura
Infrastructura de transport a judetului cuprindea in anul 2011: 163 km de cai ferate si
2.261 km de drumuri publice, din care 529 km de drumuri nationale (dintre acestea 718 sunt
drumuri publice modernizate).
Densitatea drumurilor publice este de 39.2 km/100 kmp, peste media nationala de
35.1km/kmp si cea regionala de 37.7 km/kmp. Judetul este traversat de un tronson al Coridorului
IV Pan-European de trasnport rutier pe directia Pitesti – Ramnicu Valcea – Sibiu. Un numar de 7
drumuri nationale si/sau europene traverseaza judetul. Zona de nord a judetului este traversata pe
directia est – vest de DN 67 (Ramnicu Valcea – Horezu – Tg. Jiu), importanta artera rutiera de
acces care leaga/intersecteaza trei drumuri europene de mare circulatie turistica: E 81 - la
Ramnicu Valcea, E 79 – la Targu Jiu si E 70 la Drobeta Turnu Severin. Spre nord, la limita cu
zona montana, judetul este traversat pe directia est – vest de DJ 665 care se desprinde din DN 67
in orasul Horezu si leaga intre ele toate asezarile submontane (Vaideeni, Polovragi, Baia de Fier,
Novaci, Crasna), dupa care accede in E 79, in apropierea localitatii Curtisoara. Este un drum de
mare atractivitate peisagistica, care pune in valoare patrimoniul cultural al satului oltenesc din
Oltenia de sub Munte.
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Nordul judetului Valcea este strabatut pe directia est–vest de DN 7A. De la nord la sud se
prefigureaza trei rute principale :
- DN 64 care leaga Ramnicu Valcea de Dragasani si este o cale de acces in judetul Olt catre
drumul european E 574;
- DN 65C, un drum central care imparte judetul Valcea in aproximativ doua jumatati egale
si face legatura intre orasele Horezu si Balcesti;
-

Sudul judetului este strabatut pe directia est – sud –vest de DN 67B.

Calea ferata strabate judetul de la nord la sud, pe o singura linie neelectrificata.
La Babeni se desprinde o ramificatie spre Berbesti - Alunu, zona unde se exploateaza
carbunele. De asemenea, in 1948-1949 s-a construit o cale ferata cu ecartament ingust de la
Brezoi la Voineasa, pentru transportul bustenilor din exploatarile forestiere.
Nu exista conexiune directa de la Ramnicu Valcea la Pitesti sau Bucuresti. Calea ferata
ValceaValcele nu a fost finalizata din cauza alunecarilor de teren si ulterior a fost abandonata.
Acest tronson urma sa decongestioneze traficul pe ruta Bucuresti - Brasov, sa scurteze distanta
dintre Arad si Bucuresti, iar pe plan local sa realizeze legatura feroviara rapida intre Bucuresti,
Ramnicu Valcea, Valea Oltului si Sibiu. Pana la sfasitul anului 2011, alimentarea cu apa prin
instalatii centralizate se realiza in toate cele 11 localitati urbane si 48 de comune din cele 78
existente in prezent. Reteaua de alimentare cu apa are o lungime de 1804 km (din care 553km in
reteau urbana) si deserveste 155.360 locuitori, consumul total de apa pentru populatie este de
8.420 mii de mc. Canalizarea apelor uzate se realizeaza prin instalatii centralizate in toate cele 11
localitati urbane si in 20 comune din cele 78.
Reteaua de canalizare in judetul Valcea avea o lungime de 339 km la sfasitul anului 2011.
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza pentru 94.2% din locuintele judetului, sub media
regional (96.5% la sfasitul anului 2011). Principalul furnizor de energie electrica in judetul Valcea
este Grupul CEZ din Republica Ceha (care a preluat Electrica Oltenia S.A., societate care a fost
detinuta in totalitate de stat pana in 2005).

Economia

27
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

Judetul Valcea se bazeaza pe o economie prezenta in majoritatea sectoarelor, cu
preponderenta in turism, industrie, agricultura, transporturi, comert si servicii. In industria
judetului, dezvoltata in principal pentru valorificarea resurselor solului si subsolului, se regasesc
domenii de activitate necesare unei dezvoltari economico-sociale armonioase:
-

chimia (125 agenti economici);

-

constructiile de masini (23 agenti economici);

-

energetica;

-

exploatarea carbunelui, a petrolului si a gazelor naturale (69 agenti economici);

-

exploatarea si prelucrarea lemnului (504 agenti economici);

-

constructiile industriale si civile (1702 agenti economici);

-

industria usoara si alimentara (1332 agenti economici).

La Ocnele Mari este unul din cele mai mari zacaminte de sare gema din Europa. In partea
vestica a judetului se extrage carbune energetic, iar in sudul judetului se extrage petrol asociat cu
valorificarea gazelor naturale.
Fanionul economiei judetului este industria chimica care, in principal prelucreaza rezervele
locale de sare. In afara de produsele care utilizeaza drept materie prima sarea se produc substante
anorganice de sinteza utilizabile ca materii prime in diverse industrii.
Chimia are doua unitati emblematice pentru intreaga industrie romaneasca: S.C. OLTCHIM
S.A. si UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A, cu peste 70 de
produse diferite (soda caustica si praf, PVC, insecticide, alcooluri, policarbonati, pesticide etc).
Industria constructoare de masini produce echipamente pentru industria petrochimica, industria
constructoare de masini, elemente hidraulice etc. Reprezentative sunt societatea comerciala cu
capital mixt romano-francez - VILMAR S.A., M.W.ROMANIA S.A. Dragasani si HERVIL S.A.
Valcea este un important centru de productie de energie electrica al tarii; amenajarile de pe raurile
Olt si Lotru reprezinta cele mai mari amenajari hidroenergetice de pe raurile interioare, cu o
putere instalata de peste 1000 MW, din care 510 MW numai la statia Lotru-Ciunget.
Cu o bogata traditie este industria de exploatare a padurilor si de prelucrare a lemnului.
Societatile comerciale, in totalitate cu capital privat, produc mobila, panouri din placi aglomerate,
binale, etc. In acest sector se manifesta o accentuata tendinta de modernizare prin asimilarea in
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fabricatie a tehnologiei de fabricatie a lemnului stratificat. Industria usoara este reprezentata prin
fabrici producatoare de incaltaminte si imbracaminte din piele si inlocuitori, textile si materiale
netesute. Industria alimentara prelucreaza in vederea comercializarii produse din lapte, carne,
panificatie, fructe si legume, fructe de padure. Agricultura judetului Valcea este una de
subzistenta, traditional, cu tehnologii si utilaje invechite, care are la baza micro-exploatatii. Cel
mai bine reprezentate sectoare sunt cel pomicol (pruni, meri, aluni, nuci) si viticol (vinuri si
struguri de masa, in special in zona Dragasani), in special datorita reliefului deluros si climei
potrivite.Alte culturi importante sunt cele de cereale (porumb, grau, orz) si cele de legume.
Terenurile agricole detin 42.54% din suprafata judetului (245202 ha in anul 2011), dintre
acestea 60% (146933 ha) fiind pasuni si fanete natural, 33% (81595 ha) terenuri arabile, 5%
(12958 ha) livezi si 2% (3716 ha) vii.

Turismul

Datorita asezarii sale geografice, judetul Valcea beneficiaza de caracteristicile unei zone
turistice complexe.
Ariile naturale protejate din judet cuprind: Buila Vanturarita – 4186 ha, Cozia – 17.100 ha,
Frumoasa, muntii Fagaras, Nordul Gorjului de Est (comunele Malaia si Vaideeni), Oltul Mijlociu,
Parang (rezervatiile Caldarea Galcescu, Miru Bora si Iezerul Latoritei), Tarnovu Mare – Latorita
(Padurea Latorita).
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a
III-a - zone protejate mentioneaza ca in judetul Valcea se gasesc aproximativ 615,5 hectare zone
naturale protejate, printre care Piramidele din Valea Stancioiului, Piramidele de la Slatioara,
Avenul Piciorului Boului, Pestera Liliecilor, Pestera cu Lac, Pestera cu Perle, Jnepenisul Stricatul,
Muntele Stogu, Rezervatia paleontologica Golesti etc.
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De asemenea, potrivit Listei monumentelor istorice, anexa la Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei
monumentelor istorice disparute, in judetul Valcea exista 798 de monumente, intre care un
monument UNESCO – Ansamblul Manastirii Hurezi, dintre care:.
-

biserici din lemn, schituri, biserici si ansambluri manastiresti – Hurezi, Cozia, Arnota,
Bistrita, Govora, Turnu, Surpatele, Frasinei, Cornetu, Dobrusa, Stanisoara, Manastirea
Dintr-un Lemn, schiturile Ostrov, Iezer, Pahomie, Patrunsa etc;.

-

fortificatii dacice - Buridava antica, complex de asezari civile aflate in jurul unor inaltimi
fortificate, cu terase, palisade si turnuri de aparare - orasul Ocnele Mari, localitatea
Ocnita;

-

necropole si zone sacre - epoca fierului - Necropola tumulara de incineratie – comuna
Costesti, satul Costesti;.

-

castre si asezarile civile aferente; fortificatii romano-bizantine - Castrul roman Arutela (in
punctul "Poiana Bivolari") de langa orasul Calimanesti Caciulata;

-

cule, conace si case boieresti.

Judetul Valcea are o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de
interes national in municipiul Ramnicu Valcea, orasele Baile Govora, Baile Olanesti, Brezoi,
Calimanesti, Horezu, Ocnele Mari si comunele Alunu, Barbatesti, Berislavesti, Boisoara, Budesti,
Bujoreni, Bunesti, Caineni, Costesti, Daesti, Francesti, Golesti, Goranu, Lungesti, Mateesti,
Maldaresti, Mihaesti, Perisani, Pietrari, Racovita, Runcu, Salatrucel, Slatioara, Stoenesti,
Stefanesti, Tomsani, Vaideeni, Vladesti, Voicesti.
Prin Hotararea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a
statiunilor turistice au fost atestate ca statiuni turistice de interes national orasele Baile Govora,
Baile Olanesti si Calimanesti-Caciulata - judetul Valcea si comuna Voineasa, respectiv ca statiune
turistica de interes local orasul Horezu. Baza materiala turistica cuprindea la sfasitul anului 2011
peste 11.526 locuri de cazare in hoteluri, vile, campinguri, cabane, moteluri, baze de tratament
balnear si o extinsa retea de localuri de alimentatie publica. In zona montana, Voineasa este in
curs de transformare din statiune de odihna in statiune pentru practicarea sporturilor de iarna, a
turismului de agrement sau de aventura.
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Patrimoniul construit mai cuprinde muzee si case memoriale, iar cel imaterial este reprezentat
de o cultura populara puternica, numeroase evenimente si festivaluri traditionale, zone folclorice,
traditii, obiceiuri. Cocosul de Hurez a devenit in ultimii ani eveniment international.
Desi judetul Valcea ocupa locul 3 pe tara din punct de vedere al capacitatii de cazare in
functiune (3,9% din capacitatea de cazare din Romania si 56% din Regiunea Sud-Vest Oltenia) si
locul 3 pe tara din punct de vedere al numarului de innoptari (dupa Bucuresti si Constanta),
sectorul turistic a inregistrat tendinte descrescatoare la toti indicatorii: capacitate de cazare, turisti
cazati, innoptari etc.
Astfel, indicele de utilizare neta a capacitatii in functiune a scazut de la 53.1% in anul 2000,
la 39.3% in anul 2011. Tendintele descrescatoare sunt atenuate de turismul social practicat de
persoanele care vin sa trateze diferite afectiuni in statiunile balneoclimaterice. Acest segment de
turisti este caracterizat prin cheltuieli reduse in perioada sejurului si prin numar mic de activitati
recreationale practicate (drumetii, vizite la obiective) din cauza mobilitatii fizice reduse si
ofertelor reduse de practicare organizata a activitatilor de agrement.

I.

CARACTERIZAREA GENERALA A UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE

Localizare
Comuna Amarasti este asezata in partea sudica a judetului Valcea, in zona dealurilor
mijlocii ale Platfomiei Oltetului din Podisul Getic, la 55 km de municipiul Ramnicu Valcea –
resedinta judetului Valcea si la 212 km de orasul Bucuresti, capitala tarii.
Comuna Amarasti este situata de-a lungul DJ 677 A Creteni – Sirineasa si a drumurilor
comunale DC 97 Amarasti – Padina, DC Izvoru – Jarostea.
Comuna Amarasti are in componenta sase sate:
-

Amarasti (aici isi desfasoara activitatea autoritatile locale), Meresesti, Nemoiu, Palanga,
Padina, Teiu;
Comuna Amarasti are o suprafata de 2813 ha.
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Comuna Amarasti se invecineaza cu:
-

La vest – comuna Gusoieni;

-

La nord – comuna Glavile;

-

La sud – comuna Creteni;

-

La est – comuna Mitrofani;

Cadrul natural
Teritoriul comunei Amarasti, are drept caracteristici, dealurile mijlocii cu o
altitudine de 300-350 m, culmi inguste, iar regiunea dealurilor mijlocii este taiata de vai adanci cu
o inclinare mai mare in directia nord-sud.
Comuna Amarasti este situata pe Valea Pesceana, vale creata pe erodarea in timp a
depozitelor grosiere ale Podisului Getic, ramasite din acesta regasindu-se in interfluviile PesceanaOlt si Pesceana-Cerna, care formeaza dealurile Piscu Izvorasu, Piscu Bou, Dealu Mare (in partea
estica a localitatii), Dealul Teiului, Gusoianca (in partea vestica a localitatii).
Din punct de vedere geomorphologic, localitatea Amarasti se situeaza in cadrul
unitatii morfostructurale denumita “Depresiunea Getica”, care se afla la sud de Carpatii Meridionali.
Relieful este determinat de cauze care au lucrat intr-un material friabil (argile, marne,
nisipuri, prundisuri) si au dat c u l m i paralele cu directia apelor, adica nord-sud, ape care despart
si culmile. Exemplu, paraul Pesceana, despartea culmea Padina de culmea Teiul, iar paraul
Aninoasa, desparte culmea Aninoasa de culmea Verdea.
Din punct de vedere geografic, pe teritoriul comunei se disting mai multe unitati si anume:
dealuri mijlocii cu altitudini pana la 350 m, valea paraului Pesceana, valea ingusta a paraului
Nimoiu si valea paraului Aninoasa.
Regiunea dealurilor mijlocii este taiata de vai adanci, cu o inclinare mai mare in directia
nord-sud.
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Forma reliefului a fost determinata de cauze naturale, de interventia asupra metaerialelor
friabile – argile, marne, nisipuri, prundisuri, creandu-se in acest fel culmi paralele cu directia
apelor, adica nord-sud, ape care despart si culmile.
Astfel paraul Pesceana desparte culmea Padina de culmea Aninoasa, paraul Nemoiu
desparte culmea Padina de culmea Teiului, iar paraul Aninoasa desparte culmea Aninoasa de
culmea Verdea.
Localitatea Amarasti cuprinde un relief framantat si variat. In dealul paraului Pesceana
se dezvolta o terasa cu latimi care sufera variatii intre 100 si 200 m, apoi spre est si vest se ridica
dealurile amintite mai sus.
Valea Pesceana a rezultat prin erodarea in timp de catre ape a formatiunilor
macrogranulare a depozitelor Podisului Getic, care se intinde de la poalele Carpatilor Meridionali
pana la aliniamentul Bals-Craiova.
Pe teritoriul comunei paraiele Aninoasa, Nagrapita, Nemoiu au creat la randul lor vai
adanc implantate cu interfluviile Pesceana-Cerna spre vest si Pesceana-Olt spre est, dand aspectul
comunei de un relief de dealuri foarte framantat.

Clima apartine tipului temperat continental.
Comuna Amarasti are un climat cu medii termice anuale de 9-10º C, dar cu precipitatii
cuprinse intre (550-650 mm/an) si secete frecvente. Cele mai ridicate temperaturi se inregistreaza
in lunile iulie si august, iar cele mai scazute in lunile ianuarie si februarie. Primul inghet este
inregistrat la jumatatea lunii octombrie, iar ultimul la jumatatea lunii aprilie.

Continentalismul

termic accentuat este dat de diferenta dintre temperaturile medii ale lunilor extreme care au valori
de 26ºC.
Precipitatiile atmosferice ating cote maxime in luna mai, si cote minime in luna noiembrie.
Comuna Amarasti este atinsa de vanturi ca : Austrul si Crivatul. Austrul este uscat si cald pe
timpul verii, iar iarna este insotit de geruri si lipsit de precipitatii. Produce uscaciune si seceta si
bate in toate anotimpurile. In denumire populara i se mai spune si “Traista goala” sau “Saracila”.
Crivatul este un vant foarte puternic, bate mai ales iarna, si datorita intensitatii sale poate
produce mari pagube. Bate cu viteze ce uneori depasesc 30-35 m/s.
Adancimea medie de inghet este egala cu 0,7 – 0,8 m.
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Solul
Solurile predominante si caracteristice comunei Amarasti incadrandu-se intr-o regiune de
dealuri sunt soluri pseudorendzine, soluri brune si negre de faneata umeda fiind in parte supuse
eroziunii.

Reteaua hidrografica
Hidrografic, apa cea mai importanta care trece prin localitate este paraul Pesceana care isi
are originea in partea de nord a comunei Pesceana.
Paraul strabate comunele Pesceana, Glavile, Amarasti, Creteni, Sutesti si extremitatea
sudica a orasului Dragasani si se varsa in raul Olt.
Paraul Pesceana, primeste mai multi afluenti, dintre care, paraul Aninoasa pe partea
stanga, pe partea dreapta primeste apele paraului Olteanca, cu izvorul in comuna Ladesti, paraul
Nemoiu si paraul Nagrapita, care au apa doar la ploi torentiale.
Paraul Pesceana are un debit variabil, avand caracter torential. In anotimpurile cu
precipitatii scazute acesta seaca, iar la ploi teorentiale debitul paraului creste la circa 150mc/s.
Paraul Olteanca care isi are izvorul in comuna Ladesti si se varsa in Pesceana dupa ce
strabate satul Olteanca din comuna Glavile in punctul Stubeu, punct ce constituie hotarul nordic al
comunei Amarasti cu comuna Glavile.
Pe partea stanga, cel mai important afluent pe care il primeste este paraul Aninoasa, care
izvoraste din partea nordica a satului cu acelasi nume din comuna Glavile si isi impreuna apele cu
paraul Pesceana pe teritoriul comunei Amarasti.
De o parte si de alta a paraurilor se intalnesc terenuri netede cu soluri propice cultivarii
cerealelor si legumelor, iar dealurile permit cultivarea vitei de vie si a pomilor fructiferi.
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In localitate se remarca numeoase izvoare de coasta, care apar la baza versantilor vaii pe
limita marna-nisipuri.
Depozitul de podis de circa 50 m grosime acumuleaza apele de precipitatii pe care le
cedeaza ca izvoare de coasta.
Izvoarele in majoritatea lor sunt captate si constituie sursa de apa pentu locuitori.
In terasa paraului exista la adancimea de 6-7 m o panza freatica cantonata in depozitul
macrogranular de terasa, din care se aprovizioaneaza cu apa localnicii.
In profunzime, la circa 50 m, exista orizonturi slabe cu apa ce nu prezinta interes.

Flora si fauna.
In functie de patura de sol si conditiile climatice, vegetatia de pe intinsul comunei
Amarasti este variata. Zona vailor de pe cursurile torentiale este marginita de vegetatie de lunca
formata din arini, salcii si rogoz. Acest tip de vegetatie de lunca, formata din arbori de esenta
moale, se gaseste si in lunca paraurilor din comuna, formand o perdea de protectie a malurilor
impotriva eroziunii torentiale.
Pornind de la o analiza sumara a plantelor existente pe teritoriul comunei, am reusit sa
distingem urmatoarele plante din flora locala: Helicrisum bracteatum, Daucus carota, Cornus mas,
Tripholium arvense, Leucopodium clavatum, Fragaria viridis, Clematis vitalba, Euphorbia
cuparisias, Viola tricolor, Hedera helix, Ranunculus bulbosus, Tripholium pratense, Salvia
nemorosa s.a.
Vegetatia din bazinetele depresionare este formata din ierburi de fanete – in special
graminee: golovat, obsiga, firuta de padure si de livada, fraga de camp, cimbru, lacramioare,
piciorul caprei, etc. Stratul ierbos din gorunete si fagete este format din flora de mull cu graminee,
flora acidofila, subarbusti acidofili si xerofili – rugul, porumbarul, murul etc.
Flora de mull din gorunete si sleauri are cam aceeasi componenta ca in fagete: vinarita,
trepadatoarea, laptele cainelui, sanisoara, urzica moarta, mierea ursului etc.
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Padurile din perimetrul comunei, ce se intind pe circa 531 ha, sunt formate din fag, gorun
sau paduri de amestec. Raspanditi prin aceste asociatii vegetale, se mai gasesc: teiul, carpenul,
jugastrul, ciresul, frasinul.
Padurile de pe dealurile mai joase, si cele de pe interfluvii se prezinta ca un mozaic de
foioase, arareori intalnindu-se o padure de fag sau de stejar fara a fi in amestec si cu alti arbori.
Pe dealurile inconjuratoare, in padurile amestecate de foioase, se gaseste o mare varietate
de animale: de la lupi si vulpi pana la viezuri, iepuri, veverite si soareci de camp.
Pasarile, sunt si ele pe cat de variate ca specii, pe atat de raspandite – alaturi de
ciocanitoare, mierle, ghionoaie, se gasesc vrabii, pitigoi, cinteze, ciocarlani, pupeze, cuci, pitulici,
pasari care, de primavara pana toamna tarziu, umplu padurile cu cantecele lor.
Incepand din aprilie isi fac aparitia berzele si cucii care stau pana in septembrie, dupa care
se indreapta spre tarile calde, ramanand pe teritoriul comunei numai pasarile care stau permanent
pe aceste meleaguri.
In apele curgatoare de pe teritoriul comunei se gaseste o varietate de pesti migratori mai
ales din speciile de trecere de la apele de munte la cele de campie.
Marea varietate biogeografica impune o atentie sporita din partea localnicilor, iar ca o
masura de sporire a patrimoniului cinegetic am preconiza refacerea patrimoniului forestier,
starpirea daunatorilor, asigurarea hranei pe timpul iernii, precum si asigurarea linistii padurii.

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii
(terenuri arabile, pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale).
Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului comunei, functia
dominanta in profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri
principale: cultura vegetala si cresterea animalelor.
Comuna nu beneficiaza de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve piatra,
calcar, izvoare termale, carbune, petrol etc.
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Toponimia localitatii.
Numele satului Amarasti, resedinta comunei, vine de la stramosii lui Matei Amarascu si
anume Irimia si Ion, asa cum reiese dintr-o ocolnica din 11 ianuarie 1779 din timpul domnitorului
fanariot Alexandru Ipsilanti.
Satul Nemoiu a obtinut denumirea de la paraul Nemoiu care se varsa in paraul Pesceana pe
teritoriul satuluui, sau de la numele unor familii mai numeroase si cu mare influenta pe teritoriul
satului, familii care se numeau Nemoianu, statornicite din timpuri mai vechi, inainte de 1779, pe
cursul inferior al paraului Nemoiu.
Satul Palanca isi are originea de la cuvantul “palanca”, care inseamna arbori cazuti la
pamant sau taiati de bastinasi pentru a se apara impotriva navalirilor straine.
Satul Padina isi are numele de la cuvantul “padina”, pamant asezat, aproape neted, pe
varful unui deal sau pe versanti.
Satul Teiu are numele de la numerosii tei existenti la acea vreme in aceasta parte a
comunei.
Satul Meresesti isi trage numele de la neamul Meresestilor, salasluit aici din vechi timpuri.

Reperele istorice.
Injghebari omenesti in aceste parti sunt vechi, poate odata cu tara, adica de cand viata
romaneasca s-a constituit in stat.
Aceasta constatare este dovedita de obiectele gasite pe teritoriul comunei obiecte
confectionata din piatra slefuita, in special in ciocane si fragmente de topor.
In perioada trecerii sau stabilirii unor popoare germanice, slave, sau mongolice pe teritoriul
tarii noastre si, mai tarziu, a navalirii turcilor se observa o stramutare a populatie in zone mai greu
accesibile circulatiei cum sunt satele Teiul si Padina, sate cu o populatie densa chiar in prima
jumatate a secolului trecut.
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In aceste sate exista drumuri de culme asa cum este "Drumul Oii" pe unde ciobanii isi
purtau turmele de la munte spre camp.
Privind atestarea documentara in ocolnica din 11 ianuarie 1779 din timpul domnitorului
fanariot Alexandru Ipsilanti, reiese ca s-a facut plangere la domnitor de catre Matei si Lazar
Amarascu si Popa Dumitru din satul Amarasti pentru stabilirea hotarului, fiind in contradictie cu
mosnenii Osaceni din Aninoiasa, sat apartinator comunei Glavile.
Domnul, pentru solutionarea conflictului a trimis delegatii sai care au intocmit ocolnica satului
Amarasti. ” Dupa luminata porunca a Mari(i) Sale prea Inaltatului nostru D(o)mnul Ion Alisandru
I(p)sala(n) Vo(e)vod find noi ora(n)duiti ca sa mergem sa otaram mosia Amarasti dupa apa Pe(s)ceana de
supt Valcea, dupa jalba ce au dat la Maria Sa Voda. De aci primind luminata porunca (a) Marii Sale
Voda impreuna cu cartea dumnealor si la sorocul de si-au pus numitii mosteni numaidecat am mers cu
totii la numita mosie unde fiind toti mostenii fata si alti imprejureni si intai l(e) am cerut sa ne arate carti
pentru descoperirea Samnelor a tot Otarul si alte carti si n-au avut, far de cat o cpie de hrisov a Mari(i)
Sale raposatului Mihnea Voda cu leatul 7089(1581)Saptemvrie 22 intru care scria ca aceasta mosie este
data pe patru: 1) Tirn cu feciorii si cetasii lui, 2) Mihail cu feciorii si cetasii lui, 3) Neagul cu feciorii si
cetasii lui si Popa Neagoe din Nemoi cu feciorii si cetasii lui care dintracest popa cu toti mostenii ne arta
ca nu e nimenea fiind perdut si ramane hotarul numai pe ceilalti pa trei mosii”.
Luand in seama copia hrisovului dat de Mihnea Turcitul la 1581 cei trei au facut plangerea, sau
cel putin trebuia sa descinda din unul din cei trei mosneni pentru care se daduse hrisovul.
Satele apartinatoare comunei si anume: Nemoiu, Meresesti, Palanga, Padina si Teiu, in ocolnica
din 1779 erau incluse hotarului satului Amarasti ,deci atestarea lor documentara corespunde atestarii
satului Amarasti, ”leatul 7089(1581) ”.
De fapt si satul Nemoiu amintit in ocolnica din 1779 , o parte din mosia apartinand lui ”Popa
Neagoe din Nemoi cu feciorii si cetasii lui”.
De asemenea Marin R. Popescu, istoric de pe meleagurile Nemoiului, fost student al lui Nicolae
Iorga, in inscrisurile lui face urmatoarea precizare: ”La 1765 mosnenii Nimoi in cap cu Popa Stoica zis
Bunea si Irimia si Marin nepoti lui Mihaila si Dan nepot Vladului si Neacsu nepot Popii lui Marin
reclama inaintea divanului Domnesc al lui Scarlat Grigore Ghica pe Constantin Meresescu, Popa
Dumitru Popescu si Lazar Izvoranu nepoti Popi lui Dragomir avand cu ei pricina pentru mosia Nimoiului
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zisa si Amarasti. ” De aici se trage inca odata concluzia ca satele componente comunei faceau corp
comun cu Amarasti.
Monumente istorice in comuna Amarasti:
-

Asezare – sat Amarasti, comuna Amarasti – Epoca Bronzului;

-

Biserica de lemn “Sfantul Nicolae” – sat Amarasti, comuna Amarasti – Salistea – 1766 1767;

II.

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

Analiza situatiei curente pentru comuna Amarasti se va face pe 6 domenii prioritare, care
sunt cuprinse in prioritatile operationale la nivel national.
Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum
urmeaza:
DOMENII

CATEGORII

1.Agricultura si dezvoltare rurala

Agricultura
Productia vegetala
Pomicultura, viticultura, legumicultura
Zootehnia
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Infrastructura de transport

2. Infrastructura si Mediu

Infrastructura de utilitati
Sanatate
Mediu
3. Economic

Economic

4. Turism

Turism

5. Educatie si cultura

Invatamant
Cultura
Populatia

6. Resurse Umane

1. Agricultura si dezvoltare rurala
1.1 Agricultura
Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat
locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor si
cresterea animalelor.
Comuna Amarasti dispune de urmatorul potential:

SUPRAFATA

CATEGORIA

HA

Arabil

1024

Pasune

300
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Padure

547

Vii

110

Livezi

63

Luciu de apa

66

Drumuri

60

Curti constructii

112

Neproductiv

508

Suprafata agricola neutilizata

23

SUPRAFATA TOTALA

2813

SUPRAFATA TERITORIAL ADMINISTRATIVA

2%
2%

5%

8%

Arabil

5%
32%

1%

Pasune
Padure
Vii

4%

Livezi
Luciu de apa

19%

Drumuri

22%

Curti constructii
Neproductiv
Suprafata agricola neutilizata

1.2. Productia vegetala
In comuna Amarasti pe terenul agricol existent se cultiva grau, porumb, orz, cartofi,
fasole, etc.
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SUPRAFETE

SUPRAFETE CE AR

CULTIVATE

PUTEA FI

ANUL 2021

CULTIVATE

(HA)

(HA)

GRAU

130

140

3000

PORUMB

458

570

4000

10

12

3000

CARTOFI

5

12

7000

OVAZ

30

75

3000

4

4

5000

CULTURA

TRITICALE
TOAMNA

FASOLE
BOABE

CANTITATEA DE
PRODUS OBTINUTA
LA (HA)

SUPRAFETE CULTIVATE ANUL 2021 (HA)
1%

2%

1%
10%

19%

GRAU
PORUMB
TRITICALE TOAMNA
CARTOFI
ORZ

67%

FASOLE BOABE
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SUPRAFETE CE AR PUTEA FI CULTIVATE
(HA)

1%

2%

1%
9%

GRAU

17%

PORUMB
TRITICALE TOAMNA
CARTOFI
70%

ORZ
FASOLE BOABE

CANTITATEA DE PRODUS OBTINUTA LA (HA)
6%

11%

6%

9%

6%

GRAU
PORUMB
TRITICALE TOAMNA
CARTOFI
ORZ

62%

FASOLE BOABE

1.3. Pomicultura, viticultura, legumicultura
In comuna Amarasti, zona viticola este reprezentata prin 60 ha – Sauvignion, Feteasca,
Chasla;
Pomicultura 20 ha, se cultiva – Tuleu Gras, Annaspath;
Din cele mai vechi timpuri locuitorii se ocupa cu fabricarea tuicii, fiind posesori de
cazane si poverne de fabricat rachiu, dar si cu producerea vinului fiind cultivatori de vita de vie.
Legumicultura se realizeaza pe o suprafata de 27 ha, fiind cultivate legume atat pentru
consumul propriu, cat si pentru vanzare (ceapa, rosii, castraveti, fasole dovlecei, vinete, varza
etc.).
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CULTURA

SUPRAFETE

SUPRAFETE

CANTITATEA

CULTIVATE

CE AR PUTEA

DE PRODUS

ANUL 2021

FI CULTIVATE

OBTINUTA LA

(HA)

(HA)

HECTAR (KG)

SOIURI

Tuleu Gras,
POMICULTURA

20

63

2400

Annaspath,
etc.
Sauvignion,

VITICULTURA

60

110

3500

Feteasca,
Chasla;
Varza,
Ceapa, Rosii,

LEGUMICULTURA

27

30

15000

Castraveti,
Dovlecei,
Vinete, etc.

SUPRAFETE CULTIVATE ANUL 2021 (HA)
16%

20%
POMICULTURA
VITICULTURA
LEGUMICULTURA

64%

44
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

SUPRAFETE CE AR PUTEA FI CULTIVATE
(HA)

14%

19%
POMICULTURA
VITICULTURA
LEGUMICULTURA

67%

CANTITATEA DE PRODUS OBTINUTA LA HECTAR (KG)

18%

POMICULTURA

56%

26%

VITICULTURA
LEGUMICULTURA

1.4. Zootehnia
Efectivul de animale pe categorii din comuna Amarasti declarate la Registrul Comertului
la sfarsitul anului 2020 se prezinta astfel:

CATEGORIA

NUMAR

Pasari

5000

45
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

Bovine

94

Ovine

0

Caprine

36

Porcine

152

Cabaline

10

Familii de albine

1300

Iepuri

20

EFECTIVUL DE ANIMALE
0,24%
0,06%

0,36%

7,53% 2,73%

6,99%

Pasari
Bovine

3,87%

Ovine
Caprine
78,21%

Porcine
Cabaline
Familii de albine
Iepuri

2. Infrastructura si Mediu
2.1. Infrastructura de transport
Principalele cai de acces in comuna:


DJ 677 A;
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-

Comuna este strabatuta de drumul judetean DJ 677 A, din acest drum se realizeaza legaturi
cu celelalte drumuri ale comunei.

-

DC 97 – prin acest drum se face legatura catre Aninoasa.

-

DJ 676 B – strabate nordul comunei.

-

DC 88 si DC 91 – in partea de vest a comunei strabat satele: Padina, Teiu si Meresesti.

Situatia drumurilor si podurilor in comuna Amarasti:

Categorie si

Lungime

nr. drum

totală
(km)

Lungimea sectoarelor pe tipuri de
imbracaminti (km)
Asfalt tip beton,
beton de ciment,
pavaj,
Pietruite
imbracaminti
asfaltice

Pamant

Starea de viabilitate

Foarte
buna

Buna Mediocra Rea

Drumuri comunale, locale si ulite
DC 91
PalangaPadina

10, 5

2,5 km

3,5 km

DC 88
CreteniPadina

7

2 km

2 km

3 km

DC 97
AmarastiSilisteAninoasa

4,250

1,220 km

1,630 km

0,4 km

Drum acces
statia de
epurare

0,128

0,128
km
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Drum acces
parc,
gospodarie
apa si baza
sportiva
multifunctio
nala

0,115

Ulita
Badescu

0,250

0,250
km

Ulita
Biserica
Meresesti

0,9

0,9 km

Ulita Burtea

0,150

0,150
km

Ulita
Butucea

0,5

0,5 km

Ulita
Cataleni

0,8

0,8 km

Ulita
Carstea

0,65

0,65 km

Ulita
Cruceru

0,25

0,25 km

Ulita
Nicolae
Diaconu

0,1

0,1 km

Ulita
Dobrisan

0,16

0,16 km

Ulita IanaMirzan

0,04

0,04 km

Ulita
Tonescu

0,5

0,5 km

0,115 km
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Ulita
Tudosie

0,25

Ulita Ancuta
Nicoale

0,1

0,1 km

Ulita Badea

1,2

1,2 km

Ulita Badita

0,8

0,8 k

Ulita
Baicescu

0,4 km

Ulita
Ciobanu

0,1

0,1 km

Ulita
Ciumpavu

0,3

0,3 km

Ulita
Costeanu

0,4

0,4 km

Ulita Duman

0,4

0,4 km

Ulita
Draghici

1,65

Ulita
Greceanu

0,25

Ulita Iliescu

0,35

0,35 km

Ulita
Maciuneanu

0,2

0,2 km

Ulita Meri

0,8

0,8 km

Ulita Abagii

1,2

1,2 km

Ulita
Diaconesti

0,5

0,5 km

Ulita Sasu

0,15

0,25 km

0,4 km

1km

0,65 km

0,25 km

0,15 km

49
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

Ulita Tigani

0,3

0,3 km

Ulita Urs

1,5

1,5 km

Ulita Ciuca

0,35

0,35 km

Ulita
Zugravu

0,6

0,6 km

Ulita Ciocea

0,6

0,6 km

Ulita Bercea
Nicolae

0,3

0,3 km

Ulita Coman

1,2

Ulita Stubeu

0,25

Ulita
Bejarca

0,15

0,15 km

Ulita Luca

0,15

0,15 km

Ulita La
Chim

0,5

0,5 km

Ulita Danica

0,1

0,1 km

Ulita Ducu

0,1

0,1 km

Ulita Chituc

0,2

0,2 km

Ulita Popa
Fane

0,1

0,1 km

Ulita
Radulescu

0,15

0,15 km

Ulita
Petrache

1,5

1,5 km

Ulita Vitili

0,15

0,15 km

Ulita I.V.V.

0,4

1,2 km
0,25 km

0,4 km
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Ulita
Soarece

0,6

Ulita
Margaritescu
Elena

0,15

0,15 km

Ulita Pitru

0,1

0,1 km

Ulita
Capruciu

0,3

0,3 km

Ulita
Pancica

0,12

Ulita Vladu

0,25

0,6 km

0,12 km
0,25 km
Poduri si podete

Pod din B.A.
peste paraul
Pesceana
satul
Palanga

51,15 m

Beton armat si
grinzi
prefabricate,
parapeti
metalici

Punte
Margaritescu
peste paraul
Pesceana

130 m

Structura
metalica, lemn
Structura
metalica,
cabluri din otel
si traverse din
lemn

Punte
Soarece,
peste paraul
Pesceana
Pod Burda,
peste paraul
Aninoasa

9,5 m

Beton armat
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Pod
Cojocaresti
Pod Coman,
peste paraul
Nemoiu

10 m

Beton armat

8m

Tuburi din
beton armat cu
parapeti
metalici

Pod
Nemoiu,
50 ,15 m
peste paraul
Pesceana
Pod Nila
Sasu, peste
paraul
Nemoiu

10 m

Beton armat si
grinzi
prefabricate,
parapeti
metalici
Tuburi din
beton armat

Comuna Amarasti se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii sporeste
potentialul.


Pitesti – 91 km;



Ramnicu Valcea – 55 km, resedinta judetului Valcea;



Craiova – 89 km;



Dragasani – 18 km;



Slatina – 51 km.

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de
acces:
 Gara – 18 km – Dragasani;

52
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

 DN – 10 km;
 Cale ferata industriala – 18 km – Dragasani;
 Autostrada – 91 km;
 Aeroport – 89 km – Craiova;
 Port – 122 km;
 Benzinarie – 12 km – Sutesti.

2.2. Infrastructura de utilitati
Satele componente ale comunei Amarasti dispun de o serie de retele si echipamente
tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.


Electricitate - gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in
procent foarte mare la reteaua de distributie a energiei electrice.
Alimentarea cu energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de
medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV.
Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si
iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe
stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza cu
lampi cu vapori de mercur.



Gaz – in prezent locuitorii comunei nu beneficiaza de reteaua de alimentare cu gaz
metan. Consiliul local are in plan pentru perioada urmatoare realizarea acesteia
pana la acoperirea intregului necesar.



Canalizare – comuna beneficiaza de o retea de canalizare in proportie de 60%,
urmarindu-se extinderea ei pe perioada 2021 – 2027.



Apa potabila – exista retea de apa potabila in comuna, aceasta acoperiind o
suprafata de 60% din teritoriul comunei, extinderea ei fiind in curs de realizare in
perioada 2021 - 2027.



Drum – Drumurile sunt asfaltate in proportie de mica, fiind necesara modernizarea
si extinderea lor.
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Infrastructura de telecomunicatii din comuna Amarastieste bine dezvoltata. In
ultimii 5 ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de
dezvoltare, aspect care se datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor
produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de dezvoltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei mobile. Cu
toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca departe de a fi
epuizat.



Telefonie fixa – este utilizata de o parte din locuitorii comunei.



TV - o mare parte din locuitorii comunei Amarasti sunt racordati la retele de
distributie televiziune.



Internet – o parte din gospodarii dispun de acces la internet.



Telefonie mobila - exista acoperire datorita instalarii de turnuri si antene pentru
toti furnizorii de telefonie mobila.

Pentru protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar fi: inundatii, incendii,
secete, inzapeziri, administratia publica locala va incheia parteneriate cu administratiile publice
locale invecinate pentru achizitionarea de: autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu
remorca, pentru Centrul Zonal de Interventie Rapida.
In prezent, comuna Amarasti are in proiect pe anii 2021-2027 proiecte de dezvoltare
durabila a comunei.
Comuna Amarasti face parte din Grupul de Actiune Locala “GAL Tinutul Vinului”,
impreuna cu localitatile: Orlesti, Prundeni, Voicesti, Stefanesti, Mitrofani, Sutesti, Creteni,
Amarasti, Susani, Madulari, Maciuca, Valea Mare, Diculesti, Fauresti, Lalosu, Balcesti, Ghioroiu
si Lacusteni.

2.3. Sanatate
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Asigurarea serviciilor medicale in comuna Amarasti se face de catre un dispensar uman, si
o farmacie.

2.4. Mediu
In comuna Amarasti nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului
inconjurator al comunei.
Poluarea se realizeaza din deversarea deseurilor in locuri neamenajate, care deterioareaza
terenul in locurile unde este depozitat.
Inchiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire
comunala si salubritate si organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare
temporara si transportul deseurilor fac parte din viziunea administratiei in urmatorii ani pentru
dezvoltarea durabila a comunei.

3. Economic
Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola vegetala
si productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a acestor
produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei locale, si
mai putin pentru valorificari pe piata libera.
Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate pe loturi mici de
teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei agricole si animaliere din cadrul
comunei.
De asemenea, vor trebui solutionate greutatile pe care le intampina populatia in
valorificarea pe piata libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din zona,
situate la distante apreciabile de comuna Amarasti.
Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale care desfasoara
activitati cu ar fi zootehnie, agricultura, materiale de constructii, asistenta medicala, comercianti.
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Intreprinzatori locali existenti:

4. Turism
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei
exista posibilitati multiple de a se investi in turism.
Se doreste construirea unui complex turistic si de agrement in comuna, in perioada 20212027.
Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement
(pescuit). De asemenea se poate dezvolta si agroturismul.
Pe Valea Nimoiului se poate face turism de agrement.

Obiective turistice:
-

Biserica din lemn „Sfantul Nicoale” din Amarasti;

-

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” – Meresesti – 1832;

-

Biserica „Sfantul Nicolae” din Padina – 1812;

-

Valea Nimoiului;

Monumente istorice:
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-

Asezare – sat Amarasti, comuna Amarasti – Epoca Bronzului;

-

Biserica de lemn “Sfantul Nicolae” – sat Amarasti, comuna Amarasti –
Salistea – 1766 -1767;

5. Educatie si cultura
5.1. Invatamant
In comuna Amarasti functioneaza o scoala (Scoala Gimnaziala Amarasti), si o gradinita.
Unitatile de invatamant isi desfasoara activitatea in cladiri proprii, fiind necesara dotarea
corespunzatoare, cat si modernizarea si extinderea acestora, amenajarea si dotarea centrelor de
joaca si recreere pentru copiii comunei.

5.2. Cultura
Pe teritoriul comunei Amarasti exista un singur camin cultural, acesta fiind in constructie.
Spiritualitatea crestin-ortodoxa din comuna este reprezentata prin opt parohii care au
imprumutat unele elemente din cultul ortodox si din folclorul tracic al inaintasilor nostrii reusind
sa se deosebeasca in linii mari si sa creeze astfel stilul local original:
In satul Nemoiu exista un numar de 4 biserici din care 3 biserici zidite din caramida:
-

Biserica de la ”Capul Piscului” construita din lemn in anul 1700 si zidita in

anul 1801 pastrandu-se din cea veche altarul si barna din lemn cu inscriptia constructiei de lemn.
A fost construita de ereu Serban si ereu Mihai sub iscalitura Popa Serban Meghereanu respectiv
Popa Muhai Negulescu. Biserica poarta hramul de ”Cuvioasa Paraschiva”;
-

Biserica Nemoiu ”Coman” construita din lemn in anul 1832 fiind distrusa

de foc in luna ianuarie 1888 si reconstituita din zid prin grija preotului Ioan Nemoianu cu ceilalti
enoriasi si poarta hramul „Sfantului Nicolae”;
-

Biserica ”Parohiala Nemoiu” construita in anul 1866 din zid;

57
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

-

Biserica ”Meresesti” construita din lemn in anul 1750 cu hramul „Sfantului

Dimitrie” si refacuta in anul 1832 prin grija preotului Popa Marin cu enoriasii sai;
In satul Amarasti exista trei biserici din care:
-

una din lemn construita in anul 1779 de popa Oprea Amarascu si diaconul Ioan si are hramul
„Sfantului Nicolae”;

-

Biserica din zid construita in anul 1924 si poarta hramul „Sfantului Nicolae” construita sub
grija lui Margaritescu Gheorghe si sotia sa;

-

Biserica din zid la sosea ”Biserica Parohiala ”construita in anul 1884 si poarta hramul
”Intrarea In biserica”;
In satul Padina exista o singura biserica din zid ce poarta hramul ”Sfantului Nicolae ”

construita in anul 1812 de protopopul Dobre cu sotia sa Ioana ereita si cu fiii lor anume Barbu si
Maria si cu tot neamul lor.

Evenimente culturale cu caracter traditional:
Anual, pe 20 iulie are loc manifestarea cultural-traditionala « Targ la Amarasti ».
Potentialul artistic al localitatii:
Rapsozi populari
Numele si prenumele

Genul folcloric

Mantoaga Gheorghe

Fluier

Creatori (literatura, arta plastica, teatru, foto, film, grafica computerizata etc.)
Numele si prenumele

Genul artistic

Bercea Andrei Alin

Arta plastica

Enescu George

Arta plastica
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Interpreti ( muzica populara, usoara, recitatori, comici etc.)
Numele si prenumele

Genul artistic

Valcea Ioana Denisa

Muzica populara

Maciuceanu Cristina Andreea

Muzica populara

Ansambluri, Formatii artistice
Denumirea (genul)

Coordonator/animator

Grupul folcloric barbatesc „Haiducii din Amarasti”

Draghici Constantin

Ansamblu de cantece si dansuri „Mireasma Zorilor”

Cuculici Elena

Alte institutii importante din comuna Amarasti:
 Primaria
 Politia
 Banca Cooperatista Ajutorul Ramnicu Valcea – punct lucru Amarasti

6. Resurse Umane
6.1. Populatia
Populatie:
1836

Copii (prescolari si scolari)

200

Din

Populatie activa (apta de munca)

-

care:

Pensionari

-

Populatie inactiva(inapta de munca)

98
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ANALIZA SWOT
Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste
dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in
cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta
internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci
cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare
a comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele:
realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii,
analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic.
Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea
comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului.
Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul
administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa
identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei AMARASTI, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala
s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul
cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din
directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun control.
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si
pietele strategice.
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Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de
prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma
acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii.
Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunei.
Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.
Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

CE PUTEM FACE?

CE AM PUTEA FACE

(Punctele forte si punctele slabe)

(Oportunitati si amenintari)

STRATEGIE

CE VREM SA FACEM?

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM?

(Valorile comunei si locuitorilor ei)

(Dorintele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioara
CE RESURSE SI POTENTIAL
VREM SA DEZVOLTAM?

CE OPORTUNITATI PUTEM
FRUCTIFICA?

STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE
PREOCUPE?

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE
LOCUITORILOR COMUNEI?
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza
elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

COMUNA

AMARASTI

1.Dezvoltare
economica

Creare locuri de
munca
Programe de
formare
profesionala

2.Dezvoltare
infrastructura

3.Cresterea
atractivitatii

Competitivitate

Cultural

Agrement

Confort social

1. Viata economica a comunei Amarasti, trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie si comert.
Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei,
trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.
2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa
anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
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- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
3. Conex factorului economic un alt

punct important pentru cresterea atractivitatii

comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le
ofere comuna Amarasti, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.
Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.
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1. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
PUNCTE TARI

Suprafata
teritorial
administrativa a comunei este
de 2813 ha, din care arabil
1024 ha, pasune 300 ha, vii
110 ha;

Dezvoltarea activitatii
zootehnice in comuna prin
existenta
conditiilor
si
traditiei pentru cresterea
animalelor in gospodarii;

Predomina culturile
de, grau, porumb, pasunile si
vita de vie;

Pesticidele
si
ingrasamintele se folosesc in
cantitati foarte mici.
Posibilitatea
extinderii activitatilor
agrozootehnice;

PUNCTE SLABE
OPORTUNITATI

Utilarea tehnica este precara in 
Existenta cadrului legislativ pentru
sectoarele din agricultura;
intemeierea si dezvoltarea exploatarilor

Sistemul
de
colectare, agricole;
prelucrare si valorificare superioara a 
Accesarea Fondului European
produselor specifice se face in cantitati Agricol pentru Dezvoltare Rurala si
mici;
Fondului European pentru Pescuit

Sistemul de irigatii lipseste in pentru proiectele de investitii realizate
zona;
dupa 1 ianuarie 2007, pentru finantarea

Fondurile
financiare agriculturii si dezvoltarii rurale si
insuficiente pentru modernizarea si pisciculturii;
popularea infrastructurii zootehnice;

Aprobarea Programului National –

Serviciile de consultanta se Cadru de Restructurare si Modernizare a
confrunta cu numarul scazut de unor unitati de profil zootehnic si din
specialisti;
industria alimentara;

Proprietari de teren agricol cu 
Existenta
Planului
National
parcele mici, de cateva ha, sunt in Strategic pentru Dezvoltare Rurala;
numar foarte mare;

Sprijinul oferit de Oficiul Judetean

Centre
de
insamantare pentru Consultanta Agricola din judetul
artificiala sunt inexistente in comuna; Valcea cu privire la accesarea fondurilor
Inexistenta accesarii
finan europene.
Existenta cadrului legislativ pentru
tarilor
de
proiecte
prin
FEADR:

Existenta fortei de
munca in comuna si in Masura
121
Modernizarea intemeierea si dezvoltarea sau infiintarea
special tineri fara loc de exploatatiilor agricole s.a.;
exploatatilor agricole/ferme zootehnice ;
munca ;
Accesarea Fondului European

Lipsa Titlurilor de Proprietate
Existenta unei bogate eliberate proprietarilor de terenuri Agricol pentru Dezvoltare Rurala si
persoane fizice pentru a facilita Fondului European pentru Pescuit pentru
recolte de fructe de padure,
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Odata cu intrarea in UE a
crescut si numarul de concurenti
pentru produsele agroalimentare;

Cadrul legislativ instabil;

Absenta unui cadru legal
pentru protejarea productiei
agricole interne;

Informare deficitara cu
privire la la normele europene a
producatorilor;

Cunostinte sumare legate
de elaborarea si implementarea
proiectelor finantate din Fonduri
Structurale,
Fonduri
de
Coeziune, FEADR si FEP;

Resurse financiare reduse
pentru finantarea si co-finantarea
proiectelor finantate prin Fonduri
Structurale,
Fonduri
de
Coeziune, FEADR si FEP;

Capacitati reduse de
prelucrare;

Eroziunea si degradarea
solurilor, ce poate duce la
scadera randamentului;

Slaba
informare
a
producatorilor agricoli, cu privire
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schimburile ,vanzarile,infiintarea de proiectele de investitii;
asociatii agricole;
Existenta unor
Existenta
unor
asociatii
Media de varsta ridicata a celor
productii bogatate de fructe si ce se ocupa de activitat i agricole, profesionale si a unor organisme de sprijin
struguri;
utilaje agricole invechite, rudimentare a producatorilor.
si tehnologii neperformante;

Potential
ridicat
Cadru de Restructurare si
pentru agricultura ecologica;
Faramit area terenurilor agricole modernizare a unor unitati de profil
zootehnic si din industria alimentara;
si inca probleme de posesiune;
ciuperci , etc;

Scaderea productiilor medii la
aproape toate culturile;
Neintretinerea pajistilor;
Negenerarea raselor de animale,
rase cu o productivitate scazuta si
servicii medical- veterinare sporadice;
Piata de desfacere redusa,
pondere mare de comercializare a
produselor pe plan local fara
respectarea standardelor UE;
Inexistenta
sectorului
de
prelucrare a produselor animaliere;
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pentru protejarea productiei
agricole interne;
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PUNCTE TARI

Traversarea prin comuna
a DJ 677 A;
Gospodariile racordate la
reteaua electrica in procent
mare;

Existenta
retelei
de
alimentare cu apa potabila in
proportie de 60%;

Existenta
retelei
de
canalizare in proportie de 60%;

Existenta infrastructurii
de telefonie mobila in comuna,
cablu TV precum si a
internetului si a telefoniei fixe;

Orase
importante
apropiate Slatina la 51 km,
Dragasani la 18 km, Ramnicu
Valcea la 55 km;

Drumuri asfaltate;

Existenta unui dispensar
uman si a unei farmacii;
Eforturi ale autoritatilor
locale de aplicare riguroasa a
legislatiei privind protectia
mediului;

2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU
PUNCTE SLABE
OPORTUNITATI

Dotarea
necorespunzatoare
cu  Modernizarea
drumurilor
echipamente;
comunale si a ulitelor satesti;

Infrastructura
de
transport
slab  Realizarea de alei pietonale;
dezvoltata;
 Modernizarea
sistemului

Interesul scazut al agentilor economici
rutier;
in protectia mediului inconjurator;
 Extinderea
retelei
de

Inexistenta retelei de alimentare cu gaze
canalizare si a statiei de
naturale;
epurare a apelor reziduale;

Colectarea neselectionata a deseurilor,  Realizarea
retelei de
in vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii sau
alimentare cu gaz;
valorificarii lor;
 Extinderea
retelei
de
alimentare cu apa potabila;
Distanta mare pana la calea ferata;
 Lucrari de reabilitare a retelei
Prezenta pe cursurile
de apa a
de iluminat public in
comuna;
deseurilor menajere;
 Dotari pentru interventii in
Starea tehnica necorespunzatoare a
caz de situatii de urgenta
(autospeciala PSI, buldodrumurilor comunale, locale si vicinale ;
excavator, vola, tractor cu
Resurse financiare insuficiente pentru
remorca etc.).
lucrarile de intretinere, reparatii si reabilitari  Lucrari de cadastru imobiliar
intravilan,
extravilan
si
ale drumurilor comunale, locale si vicinale;
reactualizare PUG;

Dotari ale administratiei
Educatie ecologica superficiala, slaba
locale;
cunoastere a normelor de mediu si a legislatiei
 Construirea unui complex
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Cunostinte sumare
legate de elaborarea si
implementarea proiectelor;

Normele europene
de mediu in randul IMM nu
prea se cunosc;

Resurse financiare
insuficiente
pentru
finantarea si co-finantarea
proiectelor finantate prin
Fonduri Structurale, Fonduri
de Coeziune, FEADR si
FEP;

Cunostinte
insuficiente
legate
de
elaborarea
si
implementarea proiectelor
finantate
din
Fonduri
Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR si FEP,
pentru
proiecte
de
infrastructura si mediu;
Indiferenta fata de
protectia mediului;
Mentalitatea

de
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Relief variat (dealuri si in vigoare;
vai)
Vegetatie
forestiera abundenta, implicit in
resurse accesorii ale padurii
(cinegetice, ihtiologice, flora);
Fondul forestier in stare
buna, neafectat de boli, uscare
sau poluare;

Slaba
infrastructura
rutiera
in
interiorul satelor in afara drumului national;
Neutilizarea fondurilor nerambursabile
(datorita dificultat ilor de accesare) pentru
dezvoltarea zonelor rurale si protejarea
mediului, poluarea apelor si solului;

Lipsa unei strategii pe termen mediu si
lung pentru dezvoltarea infrastructurii fizice de
Suprafete extinse de baza si a unor proiecte pentru accesarea
pasuni si fanete corelate cu fondurilor nerambursabile (fonduri structurale
cresterea animalelor;
alimentate prin bugetul UE si bugetul de stat al
t arii)
Nu exista
poluatori
industriali pe teritoriul comunei;
Exploatarea forestiera necontrolata
cu consecinte grave asupra eroziunii
Zona protejata natural de solului si alunecarilor de teren etc;
dealurile si padurile din
imprejurime;











social cu camin azil, pentru indiferenta fata de protectia
batranii comunei si dotarea mediului.
acestuia cu mobilier;
Montarea unui post de
Reducerea
transformare electrica;
investitiilor
publice
in
Lucrari de regularizare a infrastructura ca urmare a
albiei raurilor si paraurilor,
crizei
economicoaparari de maluri;
Amenajarea si dotarea unui financiare;
centre de joaca si recreere
Scaderea
pentru copii comunei;
Realizare
si
continuare interesului investitorilor;
lucrari poduri;
Orientarea
Amenajare parc;
Realizare
drumuri
de programelor europene si
guvernamentale spre alte
exploatatie agricola;
zone considerate prioritare;
Realizare dispensar comunal;
Intabulari domeniul public;
Cresterea traficului
soselele
pe
adiacente
comunei
cu
toate
consecintele aferente;
Accesarea redusa
a
programului
guvernamental de reabilitare
termica;
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3. ECONOMIC
PUNCTE TARI

Materii prime existente pentru
industria alimentara: porumb, grau,
orz, cartof, fructe, fructe de padure,
struguri;

Existenta potentialului pentru
obtinerea produselor ecologice;

Preocuparea
pentru
introducerea tehnologiilor noi si
pentru activitatea de cercetaredezvoltare;
Existenta unei comunitati de
afaceri locale reprezentata prin
societati comerciale;

PUNCTE SLABE

Folosirea
unor
tehnologii
vechi,
cu
productivitate si eficienta
economica scazuta;

Resurse financiare
la nivel local insuficiente
pentru
sustinerea/promovarea
unor investitii;

Absenta
implementarii sistemului
de calitate in cadrul
proceselor de productie si a
produselor;
Lipsa canalelor de
Prezenta
unor
activitati 
colectare
a produselor
economice neagricole in ultimii ani;
agricole;

Informarea succinta
cu privire la normele
europene;

OPORTUNITATI

Punerea la dispozitie de terenuri
si spatii din comuna care pot fi folosite
pentru dezvoltari antreprenoriale;

Programe guvernamentale pentru
incurajarea initiativelor locale, in special
in domeniul dezvoltarii zootehniei si a
infrastructurii aferente;

Existenta resurselor locale, cum
ar fi suprafete de padure si produse
conexe ale acestora care pot fi
valorificate la potentialul maxim al lor;

Programe nationale de sprijinire
a IMM ;

Posibilitatea accesarii creditelor
cu dobanda subventionata pentru crearea
de noi locuri de munca in mediul rural;

Asistenta financiara din partea
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin
Fonduri Structurale, Fonduri de
Coeziune, FEADR si FEP;
Incheierea de parteneriate a
autoritatilor locale, cu investitori locali
sau straini;
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Oferte de creditare greu
accesibile (garantii mari) pentru IMMuri;

Datorita infrastructurii sociale
neadecvate, raportate la potentialul
comunei investitorii au un interes
scazut pentru inceperea afacerilor in
comuna;

Legislatia
in
continua
schimbare;

Nivelul scazut al taxelor si
impozitelor locale;

Rata ridicata a dobanzii la
credite;

Cresterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra pietei
muncii, economiei locale si asistentei
sociale in perspectiva;

Numarul in scadere a populatiei
active;
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4. TURISM
PUNCTE TARI

Existenta a opt biserici
crestine care detin obiective
culturale religioase cu potential
turistic.
Cadru natural deosebit;

PUNCTE SLABE

Resurse
financiare
insuficiente
pentru
investitiile
autohtone;

Preocuparea populatiei si a
autoritatilor
locale
pentru
conservarea mediului nu este la
Existenta
unui
mediu nivel ridicat;

Promovarea insuficienta a
inconjurator nepoluat ;
comunei pentru cresterea numarului
Existenta
obiceiurilor de turisti pe teritoriul acesteia;
populare;
Inexistenta
investitiilor
Existenta
rapsozilor autohtone sau straine;
populari;
Inexistenta
locurilor de
Existenta
mesterilor cazare, deoarece pe raza comunei
populari;
nu exista nicio pensiune;

OPORTUNITATI

Incurajarea unor noi forme de turism
(religios, rural, ecologic);
Imbunatatirea
conditiilor
infrastructurii fizice si de utilitati;

AMENINTARI

Reactia redusa a
mediului
local
la
schimbarile si provocarile
zilelor noastre, conducand
la scaderea competitivitatii
Construirea unui complex turistic si teritoriului comunei, in
favoarea altor teritorii,
de agrement in comuna;
considerate mai interesante
Turism de agrement pe Valea de catre turisti si investitorii
in turism;
Nimoiului;

Tranzitul
turistic
Cererea suplimentara de produse, catre alte regiuni;
cauzata de cresterea numerica a clientelei
Promovarea
(inclusiv a celei turistice sau cei din
insuficienta a zonei pentru
tranzitul turistic);
atragerea turistilor;
Poate permite expansiunea retelei
Legislatie
in
comerciale, sustinerea unor lucrari de
Existenta unor interpreti,
Pregatire profesionala de
ameliorare a habitatului (modemizarea continua modificare;
ansambluri si formatii artistice;
slaba
calitate
in
domeniul
drumurilor,
canalizari,
electrificari,
Mentalitat i
de
serviciilor turistice;
Potential de dezvoltare a
semnalizari rutiere si turistice), dezvoltarea indiferenta fata de mediu in
agroturismului si a turismului de
Preocuparea populatiei si a transportului in comun, a serviciilor postale
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week-end;

autoritatilor
locale
pentru si de comunicatie;
conservarea mediului nu este la
Potential
peisagistic nivel ridicat;
Disponibilitatea
unor
resurse
deosebit;
suplimentare, posibil a fi accesate prin
Promovarea insuficienta a utilizarea programelor de finantare ale
Climat bland, mediul aproape comunei pentru cresterea numarului Uniunii Europene.
nepoluat;
de turisti pe teritoriul acesteia;
Realizarea unor investitii in agrement
(trasee turistice pentru drumetii, trasee
Potential pentru dezvoltarea
Inexistenta unor forme de pentru ATV-uri si biciclete, dezvoltarea
turismului rural.
promovare a comunei pentru turismului ecvestru etc.);
cresterea numarului de turisti pe
Infiintarea
unor
pensiuni
teritoriul acesteia;
agroturistice;
Valorificarea potentialului turistic al
Lipsa
unor
actiuni
concentrate in sensul schimbarilor zonei;
Utilizarea programelor de finantare
de mentalitate privind turismul
ale
Uniunii
Europene, spre exemplu: fonduri
rural(intocmirea
proiectelor,
accesarea
fondurilor,
calitatea prin PNDR 2007-2013 (FEADR), Masura
313 - Incurajarea activitat ilor turistice,
serviciilor);
Masura 312 - Sprijin pentru diversificarea
Lipsa firmelor agroturistice catre activitat i nonagricole, crearea si
autorizate;
dezvoltarea de microintreprinderi; fonduri
prin POR 2007-2013 (FEDR), Axa Prioritara
Lipsa unui „brand" local.
5: Dezvoltarea durabila si promovarea
turismului;
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general
fata
si
patrimoniul
turistic
special;

de
in

Poluarea mediului
prin practicarea unui turism
„neecologic" din partea unor
vizitatori;
Slaba infrastructura
de baza: apa/apa uzata, gaz
metan, drumuri comunale
etc.
Preluarea
unor
„importuri"
in
locul
traditiilor (Valentine`s Day
vs. Dragobete);
Irosirea sansei de
accesare
a
fondurilor
europene;
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PUNCTE TARI

Existenta
unei scoli
generale;

Existenta unei gradinite;

Existenta unui
camin
cultural (in constructie);
Prezenta
spiritualitatii
crestine reprezentatata printr-un
numar de opt biserici;
Management scolar adecvat
in unitatile de invatamant public;
Implementarea programelor
de integrare a copiilor de etnie in
unitatile invatamantului obligatoriu;

5. EDUCATIE SI CULTURA
PUNCTE SLABE
OPORTUNITATI

Scaderea demografica a
Modernizarea scolii;
populatiei va conduce la micsorarea
Dotarea cu mobilier a scolii;
populatiei
scolarizate
in
Continuare
lucrari
de
invatamantul primar si gimnazial;
modernizare si doatare camin
cultural, prin cedarea constructie la
Populatia scolarizata in CNI;
Amenajarea si dotarea unui
invatamantul primar si invatamantul 
gimnazial in scadere datorita locuri de joaca pentru copii
comunei;
scaderii demografice a populatiei;

Politici de stimulare a
ocuparii
posturilor vacante pentru
Gradul de acoperire relativ
cadrele didactice si a mentinerii
ridicat al posturilor didactice din
cadrelor calificate;
scoli cu cadre suplinitoare;

Existenta unor programe
comunitare si nationale de asigurare
a accesului la educatie pentru
populatiile dezavantajate;

Reducerea numarului de
elevi ce revin la un cadru didactic.
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Restrangerea
activitatii
scolii generale din comuna, cu
impact asupra scaderii gradului de
instruire scolara;
Scaderea gradului de instruire
scolara a populatiei tinere;
Scaderea natalitatii datorata si lipsei
de coerenta a politicilor sociale;
Buget inca insuficient alocat
invatamantului public generand
fenomene de dotare materiala la
limita necesarului unitatilor sau
recurgerea la finantare paralela prin
aportul familiilor;
Plecarea cadrelor didactice
sistemul de invatamant;

din

Imbatranirea
comuna.

din

populatiei
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PUNCTE TARI

Populatia in numar
de 1836;

Autoritatiile publice
locale dotate cu retea de
calculatoare, internet si
servicii gestionate cu sistem
IT;

Specialisti
in
domenii
variate
de
activitate;
Populatia apta de
munca in procent mare;
Rata de activitate si
de ocupare ridicate;
Forta

6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII
PUNCTE SLABE
OPORTUNITATI

Locuitorii zonei au o capacitate 
Grad relativ redus de
financiara relativ scazuta;
inadaptare sociala a locuitorilor

Adaptarea mai lenta a populatiei comunei;
rurale mature si varstnice ce la schimbarile 
Exemple de succes ale unor
si provocarile lumii actuale, in general, si la localnici cu initiativa;
fenomenul mobilitatii si reconversiei 
Existenta
Strategiei
profesionale, in special;
Nationale Antisaracie;

Migrarea persoanelor tinere spre 
Posibilitatea accesarii unor
mediul urban si strainatate, mai cu seama a programe
de
finantare
celor cu pregatire profesionala inalta;
guvernamentale pentru reconversie
profesionala si crearea de noi locuri
Adaptarea mai lenta a de munca pentru someri;
populatiei rurale mature si varstnice la
Implicarea
autoritatilor
schimbarile si provocarile lumii actuale, in
general, si la fenomenul mobilitatii si locale in problemele comunitatii;
reconversiei profesionale, in special;
Fondurile comunitare puse

de

munca
Generalizarea
procesului
de
poarta
amprenta imbatranire;
caracteristicilor economiei
rurale
predominant
Insuficienta informare a populatiei
agricole;
cu privire la programele de calificare si
reconversie existente in judet;
Numar relativ redus

la dispozitie dupa ianuarie 2007 in
domeniul social;

Fenomenul de reducere a
populatiei rurale;
Imbatranirea demografica;

Cresterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
Posibilitatea accesarii unor pietei muncii, economiei locale si
programe
de
finantare asistentei sociale in perspectiva;
guvernamentale pentru reconversie
Disparitia traditiilor locale,
profesionala si crearea de noi locuri
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Cresterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
pietei muncii, economiei locale si
asistentei sociale in perspectiva;

Iesirea persoanelor calificate
din viata activa, ceea ce duce la
micsorarea numarului acestora;

Majorarea
numarului
somerilor in randul tinerilor
absolventi;

Estomparea traditiilor locale,
o data cu trecerea timpului.

ROMÂNIA
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al persoanelor inapte de
Densitate
munca;
redusa;
Infractionalitatea
extrem de redusa
comuna;
Nivel
scazut
inadaptatilor sociali;

demografica

relativ de munca pentru someri.

Potential important de forta
Migrarea fortei de munca;
Imbatranirea populatiei;
de munca locala (datorita gradului
Natalitatea
scazuta
in
in
redus de ocupare) la salarii
Existenta unor familii care traiesc la competitive la nivel regional;
continuare;
limita subzistentei datorita veniturilor
Reducerea
ponderii
al scazute sau inexistente;
Existenta unor exemple de
active,
implicit
a
reusita a unor localnici cu initiativa; populatiei
Depopularea satelor (spor natural
persoanelor calificate;
negativ, migrarea persoanelor tinere spre
Implicarea
autoritat ilor
Scaderea
gradului
de
mediul urban si strainatate);
locale in problemele comunitat ii si
deschidere la realizarea unor instructie scolara a populatiei tinere;
Mentalitatea populatiei fata de parteneriate;
cresterea somajului in randul
schimbare in general si reconversie
tinerilor absolventi;
profesionala in special.
Elaborarea unei politici de
Cresterea delincventei;
atragere a unui segment de
si
Infrastructura precara
lipsa
„emigranti" prin turism;
utilitat ilor poate afecta negativ interesul
antreprenorial;
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III.

STRATEGIE

Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa
stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si, in functie de aceasta, sa se
stabileasca structura cursurilor de calificare.
Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele
rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece
situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.
Principiile strategiei de dezvoltare durabila :
 durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un
minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor;
 competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si
chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv;
 sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a
satisface nevoile de investitii si dezvoltare;
 o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin
responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila.
Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila:
1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe
locuri de munca;
2. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii,
strategia si actiunile sale;
3. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de
investitii;
4. sa determine eficientizarea managementului.

Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se
recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.
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Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate,
flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig
viabil.
Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul
pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea
prin chestionar a locuitorilor comunei.
Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Amarasti constau in:
1.

dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;

2.

protectia mediului;

3.

intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;

4.

regenerare rurala.

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise:


sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de
munca la standarde europene);



sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al
imaginii in general;



sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie
sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultarilor permanente intre parteneri;



sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in
comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si
anticipativ.
Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a

comunei AMARASTI, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un
plan strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica,
cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului
de viata al comunitatii.
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Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica
datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati
economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului
de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare
rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de
terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.)
Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci
obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare
si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea
programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:
 dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de
cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si
operatorii de piata;
 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor
publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile,
precum si cu cerintele populatiei;
 twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu
privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau
managementul de proiect);
 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;
 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan
intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor
de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din
care face parte;
 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,
materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice
si materiale intr-un ciclu natural;
 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea
de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata,
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evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de
mediu la intocmirea bugetului local;
 descentralizarea managementului in sectorul energetic;
 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor
intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor,
microclimat, eficienta energetica;
 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a
recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati
locale;
 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi
locale;
 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de
dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare
spatiala;
 analiza capacitatii tehnice de executie;
 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane;
 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale obtinute;
 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;
 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii;
 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura
accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza;
 protectia mediului;
 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea
unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei
investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare;
 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice,
informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism,
planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal).
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Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de
urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:


planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda
cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design
arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura
edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor;



zona de locuit va contine o diversitate de cladiri;



in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national
cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in
baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate
sau demolate;



zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele
civice, culturale si de agrement;



zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau
parcuri;



spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si
pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona
functionala;



vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta.
Acestea vor fi exclusive in sait-ul istoric al comunei;



terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi
pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri;



comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a
deseurilor;



comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa;



orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei
energetice.

OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Amarasti sunt:
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 Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie,
agricultura in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie;
 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din
Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna;
 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);
 Reabilitarea si modernizarea scolii conform standardelor europene;
 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor
sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati
investitionale.

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Agricultura si dezvoltare rurala
Agricultura


Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se urmareste
dezvoltarea durabila a agriculturii;



Dezvoltarea unor ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor
rezultate din domeniu care vor crea cresteri la veniturile bugetului local;



Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care
decurg din aceasta;



Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadrul comunei;



Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe
terenurilor agricole;

2. Infrastructura si Mediu


Conservarea si intretinerea mediului natural;



Modernizare sediu primarie;



Intabulari domeniul public;
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Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator,
vola, tractor cu remorca, etc.);



Dotari administratie locala (calculatoare, copiatoare, etc);



Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin azil pentru batranii comunei si
dotarea acestuia cu mobilier;



Amenajarea unui centru de joaca pentru copii comunei;



Amenajare parc;

Transport


Modernizarea si extinderea drumurilor comunale si a ulitelor satesti;
-

Modernizare DC 97 – 2942 m;

-

Modernizare ulita Baicescu – 300 m;

-

Modernizare ulita Baicescu (biserica Amarasti) – 300 m;

-

Modernizare ulita Soarece – 536 m;

-

Modernizare ulita Margaritescu – 196 m;

-

Modernizare drum acces parc – 100 m;

-

Continuare lucrari de asfaltare DC 88 Creteni-Nemoiu, km 5+800 la km8+200;

-

Modernizare drum satesc DC 88 de la km 8+200la km 10+200;

-

Lucrari de pietruire pe drumurile comunale;

-

Modernizarea a 31,070 km drumuri comunale si ulite satesti;



Modernizarea sistemului rutier;



Modernizare drumuri de exploatatie agricola;



Realizarea de alei pietonale;



Realizare poduri:
-

Punctul Margaritescu;

-

Punctul Biserica Meresesti;

Utilitati


Extinderea retelei de alimentare cu apa;
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Extinderea retelei de canalizare;



Lucrari de cadastru imobiliar intravilan, extravilan si reactualizare PUG;



Dotari ale centrului de interventie rapida;



Dotari ale administratiei locale;



Realizarea retelei de gaz metan;



Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna;



Montarea unui post de transformare electrica;



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



Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de
urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;

Sanatate


Dezvoltarea infrastructurii de sanatate pentru a putea raspunde oricand cetatenilor care au
nevoie de serviciile medicale in cazuri de urgenta;



Contructie dispensar comunal;



Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de
timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de
viata sanatos;

Mediu


Lucrari de regularizare si reabilitare a albiilor paraurilor de pe teritoriul comunei si
aparari de maluri:



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



Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate;



Crearea sistemelor specifice de management al deseurilor;
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Informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea apelor uzate
in locuri neamenajate;



Conservarea calitatii mediului pentru a preintampina consecintele negative asupra lui;



Folosirea cu masura a resurselor de apa;



Indepartarea deseurilor de pe domeniul public;



Educarea populatiei din comuna pentru colectarea selectiva a deseurilor;



Prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor nerentabile;

3. Economie


Stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin crearea unor programe de
ocupare a posturilor in comuna;



Organizarea industriei durabile care sa nu deterioreze mediul;



Economia productiva de venit la bugetul local;



Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locatii specifice si promovarea produselor
industriale si a serviciilor pe piata interna;

Comert si Servicii


Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferii populatiei zonei o gama
cat mai larga de servicii;

Mediu de afaceri


Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre intreprinzatorilor
locali;

4. Turism


Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing;



Practicarea unor produse variate turistice;
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Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna;



Reabilitarea si conservarea capitalului turistic;



Crearea parteneriatului public-privat in turism;



Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism;

5. Educatie si cultura
Invatamant


Dotarea cu mobilier a scolii;



Modernizarea scolii;



Accesul liber la sistemul educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul
rural;



Sustinerea permanenta a calitatii procesului de invatamant;



Formarea continua a cetatenilor comunei prin cursuri de perfectionare;



Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational;



Indrumarea scolarilor pentru formarea profesionala;

Cultura


Impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare;



Continuare lucrari de modernizare si dotare camin cultural, prin predarea constructiei la
CNI;

6. Resurse Umane
Populatia


Crearea de conditii famililor tinere care doresc sa locuiasca in comuna;



Aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de munca.
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Piata muncii


Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa acopere un numar variat de
domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;



Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca.

IV.

PLANIFICAREA INVESTITIILOR

1. CONSIDERATII GENERALE
Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si
contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in
scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului
local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea
Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD).
Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care
utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine
definita.
Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia
macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de
opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la
intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este
mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce
trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica.
Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabila a comunei AMARASTI, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare
schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne,
astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia.
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Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost
analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar
tintele-obiective strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru
dezvoltarile ulterioare.
“Planul Local de Actiune”, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de
planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi
evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin
indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru
comuna AMARASTI. Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea
actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de
Dezvoltare Durabila a comunei.
Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat
procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate:
1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificare activitatilor);
2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor);
3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor).
Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei AMARASTI, suportul necesar
trebuie sa fie asigurat de catre:
1. Administratia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice
dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar
Planului Local de Actiune;
2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale,
prin atitudine si participare activa;
3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic
(informatii si tehnologii moderne).

2. PRINCIPII SI CONDITII
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Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei AMARASTI, ca
autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de
decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si
mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar
si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor.
Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in
foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale.
Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia
publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata
de accesul cetatenilor la activitatea administratiei.
In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Amarastia fost de
armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces
de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2021-2027.

3. OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Amarasti sunt:
 Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, distributie gaze si canalizare) a
tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna;
 Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a
scolii;
 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie;
 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea
Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
 Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si
agricultura;
 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati
investitionale.
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4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI
Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si
participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si
implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme.
Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa
dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si
consolidarea cadrului institutional.
Activitatea publica locala va fi orientata spre:
 Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei;
 Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu
apa, gaze naturale, energie electrica, etc.);
 Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea
limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;
 Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient;
 Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a
veniturilor la buget.
Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:
 Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru
necesitatile institutiilor bugetare din banii publici;
 Reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de
personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;
 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre
sfera privata.
Consolidarea finantelor publice:
 Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor socialeconomice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei;
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 Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si
mentinerea echilibrului bugetar;
 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local;
 Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata.
Stabilirea si promovarea parteneriatului:
 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale;
 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile
social, cultural si de mediu.
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane
 Preocuparea primariei comunie Amarasti pentru pregatirea continua a functionarilor
publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei.
b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala
 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent;
 Stabilirea unui sistem de training adecvat.
c. Folosirea eficienta a resurselor umane
 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului
de ordine interioara;
 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite.
d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale
 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;
 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;
 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;
 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor
depuse.
e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean
 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului;
 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici;
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 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;
 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii;
 Implementarea unui sistem de management al calitatii.
f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice
 Administrarea eficienta a banilor publici;
 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila;
 Cheltuirea eficienta a veniturilor.

g. Dezvoltarea managementul informatiilor
 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie;
 Analizarea nevoilor in domeniul software.

V.

ALOCARE FINANCIARA

Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este
interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest
motiv, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale
proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia
estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii
cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.).
Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor
comunitatii locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul
derularii proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii
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proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia
intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria.
O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate
pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii effective a proiectului.
Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua
categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp
fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.
Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se
determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.
In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial,
s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se
previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea
resurselor necesare.
Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum
prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se
poata justifica nivelul pentru care s-a optat.
Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra
rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor
arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.
De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu
de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 6 ani
nu se poate exprima exact.
Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si
necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de
functionare.
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VI.

DESCRIEREA PARTENERIATULUI IN PROCESUL DE
PROGRAMARE STRATEGICA

In conformitate cu principiul european al parteneriatului, in procesul de elaborare a
PND 2021-2027, pe langa autoritatile publice trebuie consultati si parteneri neguvernamentali
reprezentativi: organisme regionale, sindicate, patronate, institutii de cercetare si invatamant
superior, organizatii neguvernamentale etc. Consultarile parteneriale au loc in cadrul
structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea PND privind elaborarea in parteneriat a
Planului National de Dezvoltare.
Documentele Consultative pentru PND 2021-2027 se dezbat si se avizeaza in cadrul
Comitetului Interinstitutional pentru elaborarea PND (CIP), structura parteneriala la
nivel national formata din reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii
publice centrale, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala (ADR), institutelor de cercetare si
institutiilor de invatamant superior, precum si din reprezentanti ai partenerilor economici si
sociali.
Informarea si promovarea privind Planul National de Dezvoltare si Fondurile
Structurale si de Coeziune (inclusiv diseminarea informatiei pe Internet) a reprezentat de
asemenea o componenta fundamentala in cadrul procesului de elaborare a PND 2021-2027.
Structura parteneriatelor
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Complementaritate: actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la
operatiunile nationale corespondente.
Parteneriat: actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre Comisie
si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi
autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere
pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele Membre trebuie
sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii.
Subsidiaritate: fondurile nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele
prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale in
cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea
exclusiva a autoritatilor nationale si regionale.
Aditionalitate - Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli publice sau altele echivalente
ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri
nationale din surse publice sau private.
Compatibilitate - Operatiunile finantate de fonduri trebuie sa fie in conformitate cu
prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind
concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea
egalitatii intre barbati si femei.
Multianualitate: - Actiunea comuna a Comunitatii si Statelor Membre trebuie sa fie
implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si
finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de
obiective concrete.
Concentrare: - Fondurile sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare
parte a cestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea
lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati
in toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale.
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Anexa 1
PORTOFOLIUL DE PROIECTE
1. DRUMURI COMUNALE SI ULITE SATESTI
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului

4.
5.
6.
7.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
1. Continuare lucrari de asfaltare DC 88 Creteni
– Nemoiu, de la km 5+800 la km 8+200
2. Lucrari de amenajare a terasamentelor si
parapetilor aferente drumurilor comunale
care sunt predispuse alunecarilor de teren si
infiltratiilor de apa.
3. Modernizare drumuri comunale şi de interes
local .
4. Modernizare străzi în comuna Amărăşti,
Judeţul Vâlcea .
5. Lucrări de pietruire si modernizare drumuri
comunale şi săteşti.
6. Amenajare drumuri de tarla, de deal,culme si
forestiere.
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8.

Coordonatele de contact LOCALITATE:
ale
beneficiarului JUDET:
proiectului
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

AMARASTI
VALCEA
247015
0250-764.045
0250-764.045

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

Asigurarea
accesului
neingradit
al
locuitorilor, turistilor si consumatorilor
economici la infrastructura de baza.
- Modernizarea drumurilor comunale si a
ulitelor satesti vor avea efecte benefice
asupra dezvoltarii economice viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone la
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor
rutiere cu comunele invecinate si cu satele
componente.
- Va deveni o zona de interes atat pentru
investitori cat si pentru turistii care
tranziteaza comuna.
Rezultatele obtinute
- Reabilitarea si consolidarea retelei de
drumuri locale;
- Accesul populatiei la locuri de munca,
servicii medicale, educatie, cultura,
recreere;
- Consolidarea terenurilor afectate de
alunecari;
- Fluidizarea transportului de marfuri cu
impact direct asupra dezvoltarii economice
teritoriale echilibrate.
Principalele activitati din Elaborarea proiectului tehnic
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

2.

3.

4.

STADIUL PROIECTULUI
1.

Stadiul pregatirii

-
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proiectului

-

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
889.733–Euro
1.

3.434.437,64–Lei
12.925.034 lei
8.327.365 lei
25.000 – Lei
6.800.000 – Euro
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO/LEI (fara TVA)

Sursa de finantare
preconizata
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2. ALIMENTAREA CU APA
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA ALIMENTARE APA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Extinderea retelei de alimentare cu apa
potabila in comuna Amarasti judetul
Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

2.

Rezultatele obtinute

-

Acoperirea necesarului si satisfacerea
cerintelor de apa ale populatiei;
Utilizarea eficienta a resurselor de apa;
Asigurarea serviciilor de apa la tarife
accesibile;
Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei
potabile in toata comuna.
imbunatatirea conditiilor de viata
a
populatiei comunei;
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-

reducerea poluarii;
reducerea factorilor de risc pentru
sanatatea populatiei;
- atragerea de investitori;
- dezvoltarea de locuri de munca;
- reducerea riscului inundatilor asupra
suprafetelor agricole si localitatilor;
- diminuarea riscurilor provocate de catre
seceta prin crearea si utilizarea sistemului
de irigatii;
- diminuarea fenomenelor de eroziune si degradare a
terenurilor.
Principalele activitati din Elaborarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

3.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

SF

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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3. RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI TRATAREA A
APELOR REZIDUALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA CANALIZARE
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Extindere sistem de canalizare
comuna Amarasti judetul Valcea

in

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

Extinderea retelei de canalizare va conduce
la reducerea impactului asupra calitatii
factorilor de mediu datorat deficientelor in
cadrul sistemului de colectare si epurare a
apelor uzate menajere la nivelul localitatii.
Realizarea statiei de epurare si tratare a
apelor reziduale reprezinta un lucru
primordial in dezvoltarea societatii actuale,
localitatea se va integra astfel in limitele de
poluare admise de Uniunea Europeana,
prinicipalii beneficiari fiind locuitorii
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aceste zone. Se va imbunatati calitatea
vietii si vor fi diminuati factorii cu un grad
ridicat de risc pentru sanatatea populatiei.
- Zona va deveni mai atractiva pentru
investitori, iar activitatea acestora va
genera venituri suplimentare la bugetul
local. Proiectul va avea un impact social si
economic direct asupra comunitatii, prin
existenta unor resurse financiare pentru
finantarea si dezvoltarea unor activitati in
domeniul
sanatatii,
invatamantului,
culturii.
Rezultatele obtinute
- accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
- imbunatatirea conditiilor de viata a
populatiei comunei;
- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale,
cum ar fi inundatiile;
- atragerea de investitori;
- dezvoltarea de locuri de munca.
Principalele activitati din Elaborarea proiectului tehnic
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

2.

3.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

SF

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat

Sursa de finantare

99
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

preconizata

Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

4. RETEA DE GAZ
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA - GAZ
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA
AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

2.

Rezultatele obtinute

-

Realizarea retelei de alimentare cu gaz
metan va avea ca efect reducerea
substantiala a costurilor de transport,
precum si a cheltuielior de subzistenta a
locuitorilor comunei. Se vor eficientiza
activitatile gospodaresti si cele de
productie desfasurate pe raza localitatii si
se va oferi astfel un grad ridicat de
civilizatie pentru cetatenii comunei. Se va
facilita astfel si accesul populatiei la
centralele termice.
accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
scaderea factorilor de risc pentru sanatatea
populatiei;
imbunatatirea conditiilor de viata a
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3.

4.

populatiei comunei;
- scaderea factorului de poluare;
- atragerea de investitori;
- dezvoltarea de locuri de munca.
Principalele activitati din Elaborarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
proiectului

pregatirii

-

PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

20,807,340. 59 lei

Sursa de finantare
preconizata

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse
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5. MODERNIZARE SISTEM RUTIER

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Modernizare si intretinere sistem rutier, comuna
Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

3.

Obiectivele proiectului

-

Asigurarea
accesului
neingradit
al
locuitorilor, turistilor si consumatorilor
economici la infrastructura de baza si
asigurarea
conditiilor
la
standarde
europene.
Rezultatele obtinute
- Modernizarea sistemului rutier;
- imbunatatirea conditiilor de viata
a
populatiei comunei;
- revigorarea mediului comunei;
- crearea de noi locuri de munca;
Principalele activitati din Elaborarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
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4.

Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
STADIUL PROIECTULUI

1.

Stadiul
pregatirii
proiectului
COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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6. SCOLI
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
SERVICII PUBLICE - INVATAMANT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
-viitorii si actualii scolari si prescolari din comuna;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Modernizare scoli in comuna Amarasti
judetul Valcea
- Dotarea cu mobilier a scolilor la nivelul
comunei Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.
2.

3.

Obiectivele proiectului

-

Necesitatea urgenta a unor investitii
responsabile intr-o educatie de inalta
calitate, accesibila tuturor copiilor.
Rezultatele obtinute
- Asigurarea
calitatii
procesului
de
invatamant;
- Accesul la educatie gratuit a tuturor
copiilor comunei;
- Adaptarea la nevoile determinate de
dorinta de a imbunatati gradul si calitatea
ocuparii fortei de munca;
- Cresterea competentelor profesionale in
randul tinerilor;
- Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu
care atat scolarii cat si prescolarii se
confrunta, prin intermediul unor activitati
educativ-recreative.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
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Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

4.

STADIUL PROIECTULUI
PT
IDEE

Stadiul pregatirii
proiectului

1.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1.380.000
100.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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7.

RESTAURARE CLADIRI DIN COMUNA APARTINAND DOMENIULUI PUBIC

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
SERVICII PUBLICE
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
-Restaurarea şi reabilitarea tuturor cladirilor
din comuna apartinand domeniului public si privat

DESCRIEREA PROIECTULUI
-

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

3.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

4.

Necesitatea urgenta
responsabile.

a unor investitii
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STADIUL PROIECTULUI
PT
IDEE

Stadiul pregatirii
proiectului

1.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1.380.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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8.

DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE (MASINA COLECTARE,
PUBELE)
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL JUDETEAN
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Dotarea cu utilaje si echipamente
pentru serviciul de gospodarire comunala si
salubritate (masina de colectare, pubele) in comuna
Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

2.

Rezultatele obtinute

-

eliminarea materialelor periculoase/toxice
din volumul deseurilor si reducerea
poluarii din mediului ambiant;
scaderea costurilor de colectare, transport
si depozitare;
conservarea si protejarea resurselor
naturale;
eliminarea materialelor periculoase din
volumul total de deseuri;
Transportul trebuie sa aiba dotarea tehnica
si
personal
corespunzator
pentru
interventie.
imbunatatirea conditiilor de viata ale
cetatenilor;
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-

promovarea
calitatii
si
eficientei
activitatilor de salubrizare;
- dezvoltarea durabila a serviciilor;
- protectia mediului inconjurator.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

3.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1 000.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

9.

Achizitie utilaje şi echipamente pentru Serviciul de Gospodărire Comunală
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Dotarea cu autoutilitară, utilaje si
echipamente pentru serviciul de gospodarire
comunala in comuna Amarasti, judetul Valcea
Achizitie tocatoare de resturi vegetale,
presa peleti,

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

Proiectul este un exemplu de buna practica
pentru ca este orientat spre invatarea
continua , aplica noi tehnologii si are trei
componente semnificative:
-

2.

Rezultatele obtinute

Inovatoare
prin
folosirea
resurselor
regenerabile si ecologice de energie ca
alternativa la energia traditionala;
Sociala, prin crearea de locuri de munca si
cresterea veniturilor la bugetul local;

-

De mediu, prin salvarea padurilor si a
rezervelor de carbuni si gaze naturale;

-

imbunatatirea conditiilor de viata ale
cetatenilor.
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- dezvoltarea durabila a serviciilor;
- protectia mediului inconjurator.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

3.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1 000.000
25.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

10.

Sistem inteligent de panouri solare
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Sistem de panouri solare in comuna
Amarasti, judetul Valcea, pentru producerea
energiei electrice.

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

Proiectul este un exemplu de buna practica
pentru ca este orientat spre invatarea
continua , aplica noi tehnologii si are trei
componente semnificative:
-

Inovatoare
prin
folosirea
resurselor
regenerabile si ecologice de energie ca
alternativa la energia traditionala;
Sociala, prin crearea de locuri de munca si
cresterea veniturilor la bugetul local;

-

De mediu, prin salvarea padurilor si a
rezervelor de carbuni si gaze naturale;

-

imbunatatirea conditiilor de viata ale
cetatenilor.

2.

Rezultatele obtinute

3.

- dezvoltarea durabila a serviciilor;
- protectia mediului inconjurator.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
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proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

4 000.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

11. LOCURI DE JOACA
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si
recreere pentru copii la nivelul comunei Amarasti,
judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

Obiectivele proiectului

Rezultatele obtinute

-

Prin amenajarea si dotarea locurilor de
joaca destinate celor mici, se urmareste
crearea unui spatiu prietenos, familiar,
dorit si iubit, care stimuleaza imaginatia si
creativitatea. Un loc in care obiectele de
joaca in forme de animale, pictate in culori
vii, o lume a frumosului care ii intampina,
stimuland si educand simtul artistic al
copiilor.

-

Prin implementarea acestui proiect,
autoritatea publica locala se asteapta sa
atraga atentia celor cu putere economica,
pentru a demara proiecte de mai mare
amploare in comunitate.
acces la locurile de joaca a tuturor copiilor
comunei;
stimularea implicarii parintilor in educatia
copiilor;
desfasurarea
numeroaselor
activitati
educative si sportive pentru si impreuna cu
copii;

-
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3.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

300.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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12. CAMIN CULTURAL
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
CULTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Continuare lucrari de modernizare si dotare
camin cultural, in comuna Amarasti, judetul
Valcea
- Construire şi dotare camin cultural

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

-

Caminul cultural, necesita lucrari de
modernizare;
- regenerarea mediului cultural si a valorilor
acestuia.
Rezultatele obtinute
- imbunatatirea conditiilor de viata
a
populatiei comunei;
- revigorarea mediului cultural al comunei;
- cresterea consumului de cultura in randul
locuitorilor comunei;
- atragerea de investitori;
- crearea de locuri de munca;
Principalele activitati din Elaborarea proiectului tehnic
proiect
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
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nevoi indentificate
Regiune/Localitate

in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

Executie

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

4.200.000
4.000.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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13. LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN, EXTRAVILAN SI
REALIZARE PUG
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1 AN
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Plan Urbanistic General si regulament local de
urbanism in comuna Amarasti judetul Valcea
- Intabulari domeniul public in comuna Amarasti
judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

-

PUG-ul cuprinde analiza, reglementari si
regulament local de urbanism pentru
intreg teritoriul comunei, este necesar in
vedera
amenajarii
si
administrarii
teritoriului comunei.
Scopul realizarii PUG-ului este:
- o mai buna valorificare a potentialului natural,
economic si uman al comunei;
- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor
construibile si protejate, delimitarea zonelor cu interdictie
temporara sau definitiva de construire.
- Lucrarea va contribui indirect la cresterea
nivelului de trai al populatiei prin gasirea
unor solutii de amenajare a teritoriului
care sa asigure un grad de confort
acceptabil, o suma de utilitati si obiective
de utilitate publica care sa satisfaca
nevoile colective in spatiul administrativ;
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- Optimizarea relatiilor in teritoriu privind
tendinta de dezvoltare din punct de vedere:
- turistic,
- a cailor de comunicatii si transport;
- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si
tratarea deseurilor menajere si industriale, a extinderii
retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, etc.
Principalele activitati din Monitorizare, evaluare, control
proiect
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

3.
4.

STADIUL PROIECTULUI
IDEE
IDEE

Stadiul pregatirii
proiectului

1.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

150.000
200.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

14. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA SOCIALA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru
interventii in caz de situatii de urgenta
(autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor
cu remorca, vidanja etc), la nivelul comunei
Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

-

2.

Rezultatele obtinute

-

Reducerea riscului de producere a dezastrelor
naturale;
Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de
urgenta la nivelul fiecarei regiuni, prin reducerea
timpului de interventie pentru acordarea primului
ajutor calificat si pentru interventii in situatii de
urgenta;
Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale pentru
gestionarea mai eficienta a serviciilor publice
descentralizate prin continuarea procesului de
modernizare prin achizitionarea unei autospeciale PSI
si alte echipamente de interventie pentru stingerea
incendiilor la nivelul comunei si a satelor
componente.
compartimentul de voluntariat pentru situatii de
urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de
mentinere a functiilor institutiilor vitale, a conditiilor
de comunicare directa si de interventie in timp real,
in scopul utilizarii optime a resurselor aflate la
dispozitie in caz de necesitate;
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-

personal mai bine instruit, cu competenta ridicata in
utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei
tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice
oferite cetatenilor;
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

3.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

500.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

13.DOTARI ALE ADMINISTRATIEI LOCALE
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
SERVICII PUBLICE
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- Functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Dotarea cu echipamente informatice in vederea
imbunatatirii serviciilor din cadrul administratiei
publice locale comuna Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.
2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

-

dotarea cu echipamente IT si alte componente,
echipamente, instrumente pentru asigurarea unei
activitati eficiente la nivel local.
Rezultatele obtinute
- eficientizarea activitatii functionarilor publici;
- Achizitionarea de:
o mobilier
o echipamente IT
o soft-uri specializate
o UPS-uri
- info-kiosk-uri.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

100.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

14. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
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1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA TRANSPORT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Realizare alei pietonale pe raza comunei Amarasti
judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.
3.

4.

Obiectivele proiectului

-

Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri
locale;
- Evitarea circulatiei pietonilor pe drumul
judetean;
Rezultatele obtinute
- fluidizarea circulatiei;
- siguranta pietonilor;
- stabilizarea zonei;
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
1.

Stadiul pregatirii

IDEE
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proiectului
COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

2.000.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

15.MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
SERVICII PUBLICE
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- Functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Modernizare şi reabilitare sediu primarie in
comuna Amarasti, judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.
3.

4.

Obiectivele proiectului

-

Modernizare sediu primarie pentru un mediu de
lucru cat mai placut, pentru a eficientiza munca
in relatia cu cetatenii, pentru a lucra intr-o cladire
care functioneaza la standarde europene.
Rezultatele obtinute
- eficientizarea activitatii functionarilor publici;
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
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Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1 000.000

Sursa de finantare
preconizata

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

16. APE
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INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- Administratia Nationala "Apele Romane"
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Lucrari de regularizare, consolidare, decolmatare
parauri si afluentii acestora, aparari de maluri in
zona localitatii Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.
3.

4.

Obiectivele proiectului

-

Obiectivele proiectului lucrari de regularizare,
decolmatare si consolidare a albiei raului si
paraurilor sunt:
- realizarea de lucrari de aparare impotriva
inundatiilor;
- intarirea malurilor in zonele de risc;
- refacerea florei spontane;
- consolidarea malului raului si paraurilor.
Rezultatele obtinute
- lucrari de regularizare a albiei raului si paraurilor
Principalele activitati din Aprobarea inceperii proiectului
proiect
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
STADIUL PROIECTULUI
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Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

2.000.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

17. REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
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1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Modernizarea şi extinderea retelei de iluminat public
in comuna Amarasti, judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

-

imbunatatirea retelei de iluminat public si
cresterea randamentului energetic la sistemele de
iluminat;
- aducerea sistemului la standardele europene, in
acord cu CIE 115/1995;
- satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru
drumurile publice corespunzator cu norma
romana SR 13433/1999.
Rezultatele obtinute
- marirea gradului de confort din punct de vedere
al iluminatului public;
- economii in ceea ce priveste consumul de
energie;
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

300.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

18.COMPLEX TURISTIC

131
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
TURISM
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Construirea unui complex turistic si de agrement in
comuna Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

-

imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
- atragerea de investitori in zona;
- crearea de locuri de munca;
Rezultatele obtinute
- Cresterea atractivitatii turistice si dezvoltarea
serviciilor turistice in comuna;
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de
turism;
- Promovarea potentialului turistic.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
STADIUL PROIECTULUI
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Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

250.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

19.PODURI
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
1. Realizare poduri in comuna Amarasti judetul
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Valcea, in punctele:
- punctul Margaritescu
- punctul Biserica Meresesti
3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

tranzitul in localitate sa se faca mai rapid;
asigura o absorbtie a traficului de tranzit fiind
proiectat sa satisfaca fluiditatea acestuia;
- atingerea efectelor pozitive in turism, comert si
social.
Rezultatele obtinute
- Construirea podurilor din comuna;
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

2.
3.

4.

-

STADIUL PROIECTULUI
1.

IDEE
EXECUTIE

Stadiul pregatirii
proiectului
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COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO/LEI (fara TVA)

2X300.000 – Euro
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

20. EFICIENTA ENERGETICA

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Regiunea

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
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2.

Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

Montarea unui post de transformare electrica in
comuna Amarasti judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

-

imbunatatirea parametrilor curentului electric;
eficientizarea consului de energie;
asigura intreruperea circuitului electric si
protejeaza transformatorul in cazul unor defecte
sau suprasarcini ce pot aparea in reteaua de joasa
tensiune sau de iluminat public;
- asigura alimentarea cu energie electrica a
iluminatului public pe timp de noapte, actionarea
facandu-se manual sau automat.
Rezultatele obtinute
- montarea unui post de transformare in comuna;
- crearea
conditiilor
necesare
atingerii
standardelor ridicate;
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
orasului;
- atragerea de investitori;
- crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
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Regiune/Localitate

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
1.

Stadiul
proiectului

pregatirii

-

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

21. AZIL BATRANI

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Regiunea

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
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2.

Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- locuitorii din comunele invecinate;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

- Construirea unui complex social pentru
batranii comunei, si dotarea acestuia cu mobilier in
comuna in comuna Amarasti judetul Valcea.
- Centru de zi pentru seniorii noştrii.

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

3.

Obiectivele proiectului

Crearea conditiilor necesare ingrijirii batranilor si a
persoanelor cu dizabilitati din comuna si din localitatiile
invecinate prin oferirea de:
- servicii medicale;
- servicii de ingrijire de baza;
- servicii sociale;
- servicii de recuperare medicala;
- servicii de gazduire intr-un complex social de
servicii;
Rezultatele obtinute
- Ingrijirea batranilor comunei si a persoanelor cu
dizabilitati;
- Crearea de noi locuri de munca;
- Instruirea personalului prin urmarea unor cursuri de
specialitate;
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

138
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

4.

Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

500.000
500.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

22. DISPENSAR MEDICAL

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
- Dotare dispensar uman in comuna Amarasti
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

judetul Valcea
Domeniul acoperit de INFRASTRUCTURA SOCIALA A SERVICIILOR DE
proiect
SANATATE
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- alte persoane care tranziteaza zona;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

-

Dotare dispensar uman;
Imbunatatirea conditiilor de munca pentru
personalul medical care deserveste unitatea;
- Achizitionarea de echipamente si materiale
necesare unei bune functionari a dispensarului;
Rezultatele obtinute
- desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor
medicale la standardele impuse de legislatia in
domeniu;
- acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti;
- indrumarea si coordonarea catre spitalele
judetene a persoanele aflate in stare critica;
- realizarea controalelor de rutina cu privire la
starea de sanatate a populatiei;
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

IDEE

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1.000.000

Sursa de finantare
preconizata

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

23.DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.

Regiunea

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
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2.

Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.
7.
8.

Drumuri de exploatatie agricola in comuna Amarasti
judetul Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

Reabilitarea drumurilor agricole pentru o mai
buna exploatare;
Rezultatele obtinute
- Accesul catre exploatatiile agricole se va face pe
drumuri asfaltate sau pietruite;
- Un acces mult mai facil la exploatatiile agricole;
- Prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea
sectorului agricol si a infrastructurii acestuia.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

2.

3.

4.

-

STADIUL PROIECTULUI
1.

Stadiul pregatirii
proiectului

IDEE
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COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
EURO (fara TVA)

5.000.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

24.AMENAJARE PARC

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

143
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045

4.
5.
6.

7.
8.

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Modernizare parc in comuna Amarasti judetul
Valcea

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

-

2.

Rezultatele obtinute

-

necesitatea unui parc in comuna pentru recreerea atat
a copiilor, cat si a adultilor.
recreerea locuitorilor comunei;

-

zona verde pentru sateni;

-

promovarea localitatii;

-

atragerea de investitori;

3.

4.

- crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
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Stadiul pregatirii
proiectului

1.

-

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

500.000

Sursa de finantare
preconizata

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

25.INFIINTARE PARC INDUSTRIAL

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
1. Infiintare parc industrial in comuna Amarasti,
judetul Valcea
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2. Crearea de facilitati de infrastructura (acces
rutier, apa-canal, gaze, reţea tensiune electrica)
pentru potentialii investitori comuna Amarasti,
judetul Valcea
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

-

2.

3.

crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor
atragerea de investitori, firmelor capabile sa
desfasoare activitati productive cu valoare ridicata
mare
cresterea atractivitatii parcului industrial, prin
asigurarea accesibillitatii si transparentei pentru toti
agentii economici
valorificarea fortei de munca locale calificate, prin
dezvoltarea activitatii economice, care pot sa
determine cu prioritate angajarea personalului inalt
calificat existent in zona

Rezultatele obtinute
-

promovarea localitatii;

-

atragerea de investitori;

- crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
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Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

4.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

-

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

1.000.000
500.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata

25. ACHIZITIE TEREN

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
Achiziţie teren necesar pentru investiţii
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

Domeniul acoperit de
MEDIU
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1- 4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

-

2.

3.

4.

crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor
atragerea de investitori, firmelor capabile sa
desfasoare activitati productive cu valoare ridicata
mare
cresterea atractivitatii parcului industrial, prin
asigurarea accesibillitatii si transparentei pentru toti
agentii economici
valorificarea fortei de munca locale calificate, prin
dezvoltarea activitatii economice, care pot sa
determine cu prioritate angajarea personalului inalt
calificat existent in zona

Rezultatele obtinute
-

promovarea localitatii;

-

atragerea de investitori;

- crearea de locuri de munca.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
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proiectului in comuna lor.

STADIUL PROIECTULUI
Stadiul pregatirii
proiectului

1.

-

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

500.000

Sursa de finantare
preconizata

Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

26. AFTER SCHOOL IN AMĂRĂŞTI

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA
SERVICII AFTER SCHOOL

IN

COMUNA
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AMĂRĂŞTI
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domeniul acoperit de
SERVICII PUBLICE - INVATAMANT
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
VALCEA
LOCALITATEA: AMARASTI
Durata proiectului
1-4 ANI
Grupurile/Zonele tinta
-viitorii si actualii scolari si prescolari din comuna;
Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact LOCALITATE:
AMARASTI
ale
beneficiarului JUDET:
VALCEA
proiectului
COD POSTAL:
247015
TELEFON:
0250-764.045
FAX:
0250-764.045
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.
2.

3.

4.

Obiectivele proiectului

a. Necesitatea urgenta a unor investitii
responsabile intr-o educatie de inalta
calitate, accesibila tuturor copiilor.
Rezultatele obtinute
b. Asigurarea
calitatii
procesului
de
invatamant;
c. Accesul la educatie gratuit a tuturor
copiilor comunei;
d. Adaptarea la nevoile determinate de
dorinta de a imbunatati gradul si calitatea
ocuparii fortei de munca;
e. Cresterea competentelor profesionale in
randul tinerilor;
f. Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu
care atat scolarii cat si prescolarii se
confrunta, prin intermediul unor activitati
educativ-recreative.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi indentificate in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

150
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

STADIUL PROIECTULUI
PT
IDEE

Stadiul pregatirii
proiectului

1.

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR
1.

Costul total al proiectului
estimativ,
LEI (fara TVA)

4.500.000
Fonduri europene
Contributie locala
Buget de stat
Imprumuturi
Parteneriate
Alte surse

Sursa de finantare
preconizata
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IX.

METODE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI IN PERIOADA 20212027

Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Amarasti 2021-2027 se va implementa de
catre autoritatile locale in urma aprobarii documentului de catre Consiliul Local Amarasti.
Implementarea efectiva a strategiei este conditionata de capacitatea administratiei
locale de a asigura fondurile locale si de capacitatea acesteia de atragere a fondurilor europene
necesare pentru sustinerea proiectelor propuse.
Actiunile si proiectele propuse in Planul Local de Dezvoltare tin cont de nevoile de
dezvoltare ale comunitatii si respecta documentele cadru de referinta de la nivelul regiunii de
dezvoltare Sud Vest Oltenia.
Etapele cheie ale implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Amarasti
sunt:

- Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local;
- Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare;
- Monitorizarea strategiei de catre grupul de lucru desemnat;
- Evaluarea implementarii strategiei prin analiza indicatorilor propusi.
Adoptarea Strategiei de Dezvoltare prin hotarare a Consiliului Local reprezinta etapa
de insusire a documentului de referinta ce va sta la baza dezvoltarii socio-economice a
comunei Amarasti in perioada 2021-2027. Documentul este dezbatut in sedinta de Consiliu
Local si se adopta de catre membrii acestuia.
Implementarea actiunilor propuse in Planul Local de Dezvoltare presupune realizarea
proiectelor prevazute in strategia in functie de resursele financiare existente, finantarile
disponibile, prioritatea de dezvoltare a unui domeniu de interes. Aceasta etapa presupune
lucrul in echipa si desemnarea unui grup de lucru care sa urmareasca indeplinirea actiunilor
propuse a fi realizate in perioada 2021-2027.
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Pentru eficientizarea procedurii se va elabora un plan anual de implementare in care se
mentioneaza care sunt proiectele ce urmeaza a fi implementate in anul respectiv, bugetul
necesar, sursa de finantare si responsabilii cu derularea actiunii.
Evaluarea implementarii strategiei consta in analiza indicatorilor de realizare propusi
in documentul de referinta. Se recomanda ca evaluarea sa fie realizata anual, prin intocmirea
unui raport de evaluare in care se mentioneaza concret care au fost indicatorii obtinuti pentru
anul respectiv aferenti unei actiuni.

153
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

BIBLIOGRAFIE:

-

Obiectivele Europa 2020”, www.ec.europa.eu

-

„Cadrul Strategic Comunitar pentru perioada 2014 – 2020”

-

„Strategia Europa 2020”

-

„Elemente ale unui cadru strategic comun 2014 – 2020 pentru Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime”
Bruxelles, 14.3.2012

-

SWD(2012) 61 final

-

„Politica de coeziune Investitii in crestere economica si ocuparea fortei de munca”, COM,
Luxemburg, 2011

-

„Un buget pentru Europa 2020” - Partea a II-a, COM, Bruxelles, 2010

-

„Europa 2020 in Romania”

-

„Metodologia privind planificarea dezvoltarii regionale 2014 – 2020”

-

„Recensamantul general agricol 2010”, Institutul National de Statistica, www.insse.ro

-

„Recensamantul Populatiei si al Locuintelor” din 2011, Institutul National de Statistica,
www.insse.ro

-

Repere economice si statistice regionale: Statistica Teritoriala”, 2013

-

„Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 – 2020 2030”

-

„Strategia de dezvoltare rurala a Romaniei 2014 - 2020”

-

„Romania in cifre” 2013, INS, Bucuresti, 2013

-

„Strategia de dezvoltare regionala Sud-Vest Oltenia 2014-2020” – draft, versiune
septembrie 2013, ADR Sud-Vest Oltenia, Craiova

-

Ghica Constantin, Infrastructura teritoriala si dezvoltare urbana, Ed. Uranus, Bucuresti,
2004;

-

Melinda Candea, Florina Bran, Spatiul geografic romanesc. Organizare. Amenajare.
Dezvoltare. Ed. Economica, Bucuresti, 2001;

154
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

-

Informatii de pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice:
www.mdrt.ro

-

Informatii de pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale : www.madr.ro

-

Informatii de pe site-ul Primariei Amarasti: http://www.primariaAmarasti.ro/

-

Enciclopedia libera Wikipedia;

-

Memoriu general PUG – comuna Amarasti;

-

Monografie Amarasti;

-

Monografia judetului Valcea;

155
Comuna Amărăşti

ROMÂNIA

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027” Localitatea Amarasti, Judetul Valcea

Termeni utilizati:
A.P.D.R.P. – Agentia pentru Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit;
C.J. – Consiliul Judetean;
C.L. – Consiliul Local;
C.N.S.R. – Cadrul National Strategic de Referinta;
F.E.A.D.R. – Fondul Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurala;
F.E.D.R. – Fondul pentru Dezvoltare Regionala;
F.S.E. - Fondul social European;
G.A.L. – Grup actiune locala;
G.I.S. – Sistem International geografic;
O.N.G. – Organizatie neguvernamentala;
P.A.C. – Politica agricola comuna;
P.I.B. – Produs intern brut
P.N.D. – Plan national de dezvoltare;
P.N.D.R. – Plan national de dezvoltare rurala;
P.O.R. – Program operational regional;
U.E. – Uniunea Europeana;
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Eficacitatea actiunilor puse in practica prin Strategia de Dezvoltare Locala este
strans legata de accesibilitatea potentialilor beneficiari la informatiile si oportunitatile
oferite de acest program operational.
Consiliul Local va avea grija sa furnizeze asistenta tehnica pentru punerea in
practica a masurilor necesare imbunatatirii legaturilor cu participantii din teritoriu (si
anume cei economici si sociali, autoritatile locale si alte organizatii competente interesate)
si sa informeze opinia publica despre rezultatele obtinute in urma interventiilor prevazute
de Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027 a Comunei Amarasti.

COMITETUL DE COORDONARE AL CONSILIULUI LOCAL :

CATANA ADRIAN – PRIMAR
DIACONU EUGEN – VICEPRIMAR
CERCEL ELENA IULIA – SECRETAR
MITROI OLIMPIA MARIA – CONTABIL
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“Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027 – Localitatea Amarasti, Judetul Valcea”
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