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CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
PREFAŢĂ
Ultimele decenii ne-au arătat că efectele globalizării se traduc într-un ritm
dinamic de adaptare şi evoluţie a unităţilor administrativ-teritoriale. Orice schimbare
externă (regională, naţională sau internaţională) afectează comunităţile în care trăim. Întrun citat celebru, Benjamin Franklin afirma: „dacă eşuezi să planifici, planifici să
eşuezi“. Acest lucru este perfect valabil şi azi. Fiecare decizie administrativă modelează
comunităţile în care trăim şi afectează ritmul zilnic al vieţii. Fenomenul migraţiei dinspre
zonele rurale către centrele urbane reprezintă însăşi esenţa dorinţei oamenilor de a trăi
mai bine, în medii adaptate dinamicilor prezentului şi cu o viziune clară despre viitor. Din
aceste considerente, competiţia dintre zonele urbane naţionale pentru cetăţeni, mediul
privat, resurse financiare şi proiecte de investiţii devine oarecum similară cu cea dintre
companii în atragerea de noi pieţe şi clienţi. Datorită acestui lucru, conectarea comunităţii
la fluxurile globale prin proiecte urbane bine determinate în cadrul unor strategii
comprehensive reprezintă un avantaj competitiv vital, într-o lume tot mai
interdependentă. Pentru ca o strategie integrată de dezvoltare să îşi atingă scopul,
următoarele elemente sunt esenţiale: o analiză realistă a situaţiei actuale, implicarea
societăţii civile încă din primele etape ale elaborării strategiei şi finalizarea strategiei cu
un portofoliu de proiecte prioritare bine încadrate în timp şi comunicate transparent.
Această strategie oferă o serie de instrumente practice utile în procesul de
planificare, astfel încât energiile şi eforturile de la nivel local să poată fi canalizate cât
mai eficient către creşterea nivelului de participare publică şi identificarea proiectelor cu
impact major pentru următoarea perioadă de programare, respectiv 2021-2027. Nu în
ultimul rând, această strategie are rolul de a sprijini localitatea în alinierea cu direcţiile şi
obiectivele europene, naţionale şi regionale, devenind astfel mai verde şi mai reziliantă,
competitivă şi productivă şi mai bine administrată.
1. Totul începe cu „de ce”
Scopul unei strategii este să identifice direcţiile prioritare de intervenţie pentru o
perioadă definită de timp. La nivelul tuturor localităţilor, Strategiile de dezvoltare locală
(SDL) reprezintă unul dintre principalele instrumente de planificare pe termen mediu şi
lung, urmărind utilizarea optimă şi responsabilă a resurselor disponibile pentru a crea
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coeziune urbană şi pentru a maximiza oportunităţile sustenabile de dezvoltare. Deseori, la
nivelul strategiilor de dezvoltare se observă lipsa unei argumentări şi / sau înţelegeri a
motivului pentru care au fost elaborate. Nu de puţine ori, administraţiile locale vor
motiva necesitatea realizării acestui document programatic cu răspunsul - „aşa ne-a fost
cerut” sau „doar astfel puteam accesa fondurile necesare pentru proiectele locale”. În
mod ideal, chiar înainte de a începe elaborarea strategiei, autorităţile locale trebuie să îşi
contureze motivaţia şi scopul final: de a aspira să definească rolul şi locul ocupat de
localitate în regiune, în perspective de timp medii şi lungi. Pe scurt, cum va fi percepută
localitatea peste 10 ani sau poate chiar mai mult! Cum va fi percepută de locuitorii săi,
cât de atractivă va fi pentru mediul de afaceri şi potenţiali investitori, cum vor evidenţia
patrimoniul cultural şi infrastructura pentru atragerea de turişti, şi, bineînţeles, dacă vor
exista oameni din alte locuri care îşi vor dori să migreze aici? Viziunea de dezvoltare este
fundamentul elaborării unei strategii, iar proiectele sunt mecanismele prin care se poate
aplica.
Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă unul dintre principalele instrumente
aflate la dispoziţia administraţiilor publice locale pentru a răspunde acestor întrebări şi
pentru a coordona resursele existente şi viitoare pentru a-şi putea atinge viziunea şi
obiectivele strategice.
2. Nu există strategie perfectă, însă este esenţială implicarea comunităţii
O strategie nu îi poate mulţumi pe toţi, dar e important să fie rezultatul unui
demers cât mai incluziv şi mai transparent. Strategia aparţine, în primul rând, comunităţii
locale, iar aceasta trebuie implicată pe toată perioada derulării sale. Implicarea constă în
iniţierea dialogului public şi a consultărilor cu toţi factorii interesaţi (sectorul public,
mediul privat, academic, ONG, media, investitori, simpli cetăţeni) încă de la anunţul
intenţiei de elaborare a strategiei, menţinându-se pe tot parcursul său pentru a determina
proiectele / priorităţile de dezvoltare.
Nu în ultimul rând, asumarea implementării strategiei integrate se realizează
printr-un proces participativ de dezvoltare locală, agregând interesele tuturor actorilor
locali pentru a crea premisele unui avantaj competitiv faţă de alte unităţi administrativteritoriale.
Asumarea publică a implementării direcţiilor de dezvoltare de către autorităţile
locale generează un mediu stabil şi predictibil atât pentru locuitori, cât şi pentru
potenţialii investitori.
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Transparentizarea proceselor de implementare, monitorizare şi evaluare a
proiectelor dispuse în strategie conduc la procesul participativ al factorilor interesaţi, un
element esenţial în dezvoltarea sustenabilă.
3. De ce este importantă implicarea comunităţii în luarea deciziilor publice?
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală trebuie să fie rezultatul unui proces
participativ, care implică factorii de decizie, asociaţiile şi organizaţiile nonguvernamentale, mediul privat şi cetăţenii, în vederea stabilirii unor direcţii prioritare
pentru dezvoltarea oraşului. Cu cât cetăţenii sunt mai implicaţi în viaţa localităţii lor, cu
atât devine mai atractiv şi mai competitiv. Cam asta ar fi explicaţia!
Sursa: Codul de bune practici pentru participarea civilă în procesul de luare a deciziilor, Conferinţa
Organizaţiilor Internaţionale Non-Guvernamentale a Consiliului Europei, octombrie 2009

4. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare.
Încotro? Ca să cunoşti destinaţia, ai nevoie de viziune!
Viziunea şi obiectivele de dezvoltare la nivel local trebuie să reflecte cât mai bine
nevoile reale ale comunităţii şi să definească direcţiile de acţiune pe termen mediu şi lung
- aşa-zisa „stare dorită”, în modul în care este reprezentat şi imaginat de către aceasta.
Aşa cum a fost menţionat în mai multe rânduri, exerciţiul consultărilor publice este
absolut esenţial în formularea unor obiective comune de dezvoltare, validând ipoteze şi
configurând în mod pragmatic cea mai bună versiune posibilă a localităţii pentru
următorii ani. Unul din fundamentele evidenţiate la început este faptul că nu există o
strategie perfectă, aşa cum evident că nevoile fiecăruia sunt subiective şi intercalate.
Însă, pentru ca o strategie să îşi îndeplinească scopul, este important ca aceasta să fie
elaborată pe baza unui proces incluziv, care să acopere în mod transparent nevoile
diferiţilor actori la nivel local.
Viziunea trebuie să definească direcţiile mari
Întrebările care stau la baza formulării viziunii pleacă de la un nivel general Cum va fi localitatea peste câţiva ani? La nivel concret: Ce îşi doresc locuitorii? Cum se
poate răspunde nevoilor acestora şi cum poate fi îmbunătăţită calitatea vieţii? Un ghid
anterior realizat de către echipa Băncii Mondiale spune că „nu ai cum să realizezi
lucruri mari dacă nu reuşeşti mai întâi să defineşti lucruri mari“. Aşadar, ca efect de
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bune practici, localitatea trebuie să îşi propună să realizeze lucruri măreţe şi să fie în
continuă căutare de schimbare şi îmbunătăţire a paradigmei, utilizând efectele
acceleratoare puse la dispoziţie de accesul la pieţele externe.
Pentru continuitatea versiunilor precedente ale strategiilor de dezvoltare locală,
am acordat o reflexie asupra viziunii de dezvoltare anterioară, pentru a lua decizia dacă se
poate continua pe aceeaşi direcţie.
Fără un proces de prioritizare, o strategie nu îşi poate îndeplini scopul.
Colectarea de idei pentru lista lungă de proiecte.
În vederea reflectării corecte a nevoilor de la nivel local, dezvoltarea ideilor de
proiect şi transpunerea lor într-o listă lungă de proiecte trebuie să aibă la bază concluziile
procesului de analiză a situaţiei existente, precum şi rezultatele consultărilor cu societatea
civilă, antreprenori, cetăţeni şi alţi actori interesaţi. O participare cât mai largă este
esenţială în vederea identificării celor mai relevante proiecte pentru o varietate de actori
locali. Următorul pas în elaborarea strategiei este realizarea listei scurte de proiecte. Fără
prioritizarea proiectelor şi asumarea unui calendar pentru implementare şi bugete bine
definite, o strategie nu îşi poate îndeplini rolul.
Astfel, un proces de prioritizare trebuie să includă cel puţin trei elemente:
1. Calendar de implementare - un termen realist poate angrena eforturile pentru
finalizarea implementării în perioada asumată; de regulă, acesta se încadrează în perioada
de programare la nivel european.
2. Buget pentru investiţii de capital - un instrument util pentru autorităţile locale
în procesul de planificare strategică este metodologia de estimare a bugetului pe care o
autoritate publică locală ar trebui să o aloce cheltuielilor de capital pentru o perioadă de
timp bine definită. Metodologia pleacă de la premisa că autorităţile publice nu ar trebui să
cheltuiască mai mult de 30% din veniturile lor nealocate pe cheltuieli de capital, de la an
la an, luând în considerare costurile de funcţionare şi întreţinere a noilor infrastructuri
dezvoltate. Proiectele care depăşesc această sumă ar trebui, în mod ideal, să fie finanţate
din fonduri externe şi să fie generatoare de venituri sau cu costuri de operare şi
mentenanţă nule sau reduse.
3. Cadru / metodologie pentru stabilirea proiectelor prioritare (lista scurtă de
proiecte), cu bugete estimative şi sursele de finanţare aferente. Disponibilitatea finanţării
externe (de exemplu, fonduri UE) şi măsura în care proiectul generează venituri sau
necesită costuri de operare şi întreţinere sunt criterii esenţiale de luat în considerare.
Pentru ierarhizarea listei scurte de proiecte selectate, o abordare cantitativă poate fi utilă -5-

aceasta poate include criterii precum măsura în care proiectul răspunde la nevoile
cetăţenilor, mediului economic şi turiştilor, precum şi sustenabilitate financiară şi aspecte
transversale precum incluziunea socială şi impactul asupra mediului. Fiecare criteriu va
avea o pondere diferită - de exemplu, o pondere de 35% pentru impactul asupra
cetăţenilor, 25% - pentru impactul asupra sectorului privat, 5% - pentru impact asupra
turiştilor, 15% - pentru sustenabilitatea financiară şi 10% pentru impactul privind
incluziunea socială şi schimbările climatice. Un chestionar cu privire la importanţa
proiectelor din lista scurtă, în opinia cetăţenilor este foarte util în această etapă de
prioritizare.
Prioritizarea presupune ca proiectele majore, odată stabilite, să fie asumate ca
atare şi să nu fie schimbate cu altele, fără o fundamentare obiectivă. În mod ideal, aceste
proiecte au capacitatea de a atrage şi canaliza resursele potrivite, având la bază un
consens general privind utilitatea lor.

Istoria Strategiei de Dezvoltare
În Europa, prima dată s-a vorbit despre strategie în 1990, în Ungaria. A făcut-o
Csáth Magdolna în cartea Stratégiatervezés és vezetés. Budapest: Közigazgatási és Jogi
Könyvkiadó, 1990. În România, prima menţiune a fost făcută în cartea Máriei Vincze,
Dezvoltare regională şi rurală, apărută la Cluj, la Editura Presa Universitară Clujeană, în
2000. Anul următor, în 2001, a apărut cartea autorilor Ghiolţan Călin, Balogh Márton,
Hosu Ioan Dragoş, Dacian-Cosmin, numită Dezvoltare regională şi locală, tot la Cluj, la
Editura Gewalt. Acest ultim studiu a conţinut o primă definiţie a strategiei de dezvoltare,
etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală şi conţinutul documentului
strategic. În realizarea acestei cercetări, autorii s-au inspirat din NATIONAL CIVIC
LEAGUE. The Community Visioning and Strategic Planning Handbook, publicată în
1997, apoi din cartea lui Rechnitzer János, Területi stratégiák. Budapest. Pécs: Dialog.
Campus Kiadó, care a văzut tiparul în 1998, dar şi din studiul Máriei Vincze menţionat
anterior.
Autorii menţionaţi anterior au pus „piatra de temelie“ a actualelor documente
programatice, fiind de acord că „strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă
a proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor
locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată
într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială.
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În România, iniţial, conceptul de strategie de dezvoltare locală avea o aplicabilitate practică redusă pentru cei implicaţi în procesele de dezvoltare comunitară.
Acest concept era utilizat mai des în literatura de specialitate. Chiar şi în literatură
se putea observa o anumită rezervă faţă de acesta, rezervă datorată probabil unor
obişnuinţe rămase din perioada în care dezvoltarea locală nu era coordonată la nivel local,
pe baza unei strategii care să diferenţieze diferite alternative de dezvoltare, ci încadra
comunităţile într-un plan general de dezvoltare elaborat la nivel central. Mai mult, în
acest plan general de dezvoltare se fixau obiective de atins şi nu se gândea în termeni de
programe care urmau să fie implementate şi care necesitau o abordare multidimensională
a problemei vizate.
Între timp, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi regională reprezintă unul
dintre paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală şi microregională. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt
direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.
Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care
le recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.
Balogh Márton, asistent universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, director al Colegiului Universitar de
Administraţie Publică din Satu-Mare, director de programe în cadrul Fundaţiei Civitas, a
adăugat, la rândul său, „o piatră la temelia“ strategiilor de dezvoltare locală. În cadrul
Revistei Transilvane de Ştiinţe Administrative, IX, 2003, pg. 75-79, Balogh Márton a
conturat „cele şapte caracteristici ale strategiilor de dezvoltare locală“. Articolul, inspirat
din studiul Magdolnei Csáth - Stratégiatervezés és vezetés. Budapest: Közigazgatási és
Jogi Könyvkiadó, publicat în 1990, enumera caracteristicile: 1. imagine asupra viitorului,
2. creativitate, 3. flexibilitate, 4. activitate, 5. create pentru acţiune, 6. orientare spre
schimbare, 7. orientare spre un câştig durabil.
Prin prima caracteristică se înţelege că strategia este elaborată având în vedere
viitorul regiunii pentru care aceasta este destinată. Astfel, strategia este parte a gândirii pe
termen lung asupra viitorului regiunii în cauză. Creativitatea vizează faptul că prin
intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele scenarii de dezvoltare
gândite astfel încât să se ia în considerare cât mai mult din potenţialul de dezvoltare al
regiunii. Caracterul flexibil al strategiilor de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că
acestea avantajează sisteme care se adaptează în permanenţă condiţiilor externe şi
modificării situaţiei interne. O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că
ia în considerare influenţele diferiţilor factori interni şi /sau externi ai regiunii ţintă, dar
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conţine şi elemente proactive, construind posibile planuri şi programe care urmează să fie
aplicate pentru diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs.
Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează
faptului că ea este compusă de programe, a căror aplicare implică acţiune concretă
direcţionată spre îmbunătăţirea situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese
din faptul că strategiile urmăresc elaborarea unui pachet de programe care, odată
implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a
potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în concordanţă cu
procesele înregistrate pe plan local. O ultimă caracteristică ar fi aceea că scopul
planificării strategice este orientat spre atingerea unei dezvoltări durabile.
Conceptul „dezvoltare durabilă“ a devenit tot mai important în ultimii ani odată
cu evaluările finale realizate pentru multe programe internaţionale orientate spre
susţinerea dezvoltării locale. Au existat multe situaţii în care, odată cu încheierea
acordării ajutorului internaţional, comunităţile care au constituit grupul-ţintă ale acestor
programe nu au reuşit, în multe cazuri, să-şi menţină nivelul de dezvoltare atins deja,
nicidecum să înregistreze o creştere. În consecinţă, dezvoltarea durabilă a devenit o
componentă importantă a strategiilor de dezvoltare locală şi regională, iar programele de
dezvoltare locală propuse finanţatorilor internaţionali sunt evaluate în funcţie şi de
această caracteristică.
În articolul său, Balogh Márton a subliniat că în procesul elaborării şi
implementării strategiilor de dezvoltare locală, trebuie implicaţi următorii actori de pe
plan local:
• administraţia publică locală,
• comunitatea locală,
• firme private,
• reprezentanţii societăţii civile.
Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară presupune
parteneriatul între actorii mai sus menţionaţi. Un rol aparte îl are, însă, administraţia
publică locală, care participă atât în faza de elaborare, cât şi în cea de implementare a
iniţiativelor de dezvoltare locală.
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Capitolul II
CONTEXTUL EUROPEAN
Politica de coeziune 2021-2027
2021-2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziţie 1,8
trilioane euro prin:
- Cadrul financiar 2021-2027 = 1 074,3 miliarde euro
- Next Generation EU = 750 miliarde euro
Total = 1.824,3 miliarde euro
Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul
UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar
Multianual (CFM) 2021-2027 şi pachetul de relansare economică Next Generation EU
(NGEU).
Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru
UE27 (cele 27 de state membre rămase ca urmare a Brexit-ului) în preţurile din 2018,
inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de
750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o finanţare fără precedent de 1,8
trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 şi
priorităţile UE pe termen lung în diferite politici / zone.
Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărţite
între 7 capitole de buget:

*Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre
programe (faţă de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele programe:
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Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a
frontierelor, „Drepturi şi valori”, Europa creativă, InvestEU, Agenţia Europeană pentru
Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, „Ajutor umanitar”.
Sursă: Comisia Europeană

O nouă politică de coeziune
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia
propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiţii a UE.
Cinci priorităţi investiţionale:
Investiţiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 şi 2.
Acestor priorităţi li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR şi ale Fondului de
coeziune, în funcţie de prosperitatea relativă a statelor membre.
• O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică şi
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;
• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de
la Paris şi investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea
schimbărilor climatice;
• O Europă conectată, cu reţele strategice de transport şi digitale;
• O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale şi sprijinirea calităţii locurilor de muncă, a învăţământului, a competenţelor, a
incluziunii sociale şi a accesului egal la sistemul de sănătate;
• O Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local şi a dezvoltării urbane durabile în UE.
Comisia a publicat la 2 decembrie 2020 un video introductiv referitor la aceste 5
priorităţi investiţionale: https://www.youtube.com/watch?v=yXhYOBO8ZdM& feature=
emb_title.
O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale
Politica de coeziune continuă investiţiile în toate regiunile pe baza a 3 categorii
(mai puţin dezvoltate, în tranziţie, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se
bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii
(şomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educaţie, schimbări climatice şi primirea şi
integrarea migranţilor), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile
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ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune
continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local şi să autonomizeze
gestionarea fondurilor de către autorităţile locale. Creşte şi dimensiunea urbană a politicii
de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile şi printr-un nou
program de colaborare în reţea şi de consolidare a capacităţilor dedicat autorităţilor
urbane, sub denumirea „Iniţiativa urbană europeană“.

Simplificare: reguli mai scurte, mai puţine şi mai clare
Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile şi antreprenorii care
beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai puţină birocraţie şi modalităţi mai
simple de solicitare a plăţilor, prin utilizarea opţiunilor simplificate în materie de costuri.
Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri
UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia
propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare
încredere în sistemele naţionale şi extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita
suprapunerea verificărilor.

Un cadru mai flexibil
Noul cadru reuneşte stabilitatea necesară planificării investiţiilor cu nivelul
corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face faţă unor evenimente neprevăzute.
O evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor
pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanţare, pe baza priorităţilor emergente, a
executării programelor şi a celor mai recente recomandări specifice fiecărei ţări.
În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără
a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziţie specifică facilitează mobilizarea
de fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural.
O legătură mai strânsă cu Semestrul European şi cu guvernanţa economică
a Uniunii Europene
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil
investiţiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementa-11-

ritate şi coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă şi consolidată.
În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei ţări (RST) formulate în contextul
semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru
conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, şi apoi în cadrul evaluării
intermediare. Pentru a stabili condiţiile propice creşterii economice şi creării de locuri de
muncă, noile condiţii favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea
investiţiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară.
Mai multe oportunităţi pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune şi Fondul
pentru azil şi migraţie vor facilita crearea de strategii de integrare a migranţilor la nivel
local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil şi migraţie se va
concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranţilor în momentul sosirii, în timp ce
politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială şi profesională. În afara cadrului
unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica
agricolă comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +.
Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere şi sprijinirea proiectelor
interregionale pentru inovare
Cooperarea interregională şi transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca
o regiune să utilizeze părţi din propria alocare pentru a finanţa proiecte în altă parte a
Europei, împreună cu alte regiuni.
Noua generaţie a programelor de cooperare interregională şi transfrontalieră
(„Interreg”) va ajuta statele membre să depăşească obstacolele transfrontaliere şi să
dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de
frontieră şi pentru ţările dornice să-şi armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul
transfrontalier european.
Pornind de la succesul acţiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea
Investiţiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de
„specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor
paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia circulară,
sistemele avansate de fabricaţie sau securitatea cibernetică.

-12-

Norme consolidate pentru investiţiile UE cele mai performante
Toate programele îşi vor menţine cadrul de performanţă cu obiective
cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la reţele în
bandă largă). Noul cadru instituie un bilanţ anual al performanţei, sub forma unui dialog
politic între autorităţile programului şi Comisie. Performanţa programelor va fi evaluată
şi cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparenţă şi pentru ca cetăţenii să
poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele
de implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va
fi actualizată automat.

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare
Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele financiare, care au efect potenţator şi sunt mai apropiate de piaţă. În mod voluntar,
statele membre vor putea să transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către
noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să acceseze garanţia furnizată de bugetul
UE. Va fi mai uşor să se combine granturile şi instrumentele financiare. Noul cadru
include şi dispoziţii speciale pentru a atrage mai mult capital privat.
Propuneri legislative UE
În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind
pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde:
- Regulamentul privind prevederile comune (CPR);
- Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi
Fondul de coeziune (FC);
- Regulamentul privind cooperarea teritorială;
- Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;
- Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).
Regulamentul privind prevederile comune conţine un set unic de norme pentru 7
fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit
şi afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil şi migraţie (FAMI), Fondul pentru
securitate internă (ISF) şi Instrumentul pentru frontiere externe şi vize (IBMF).
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Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă Fondul european
pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR).
Negocierile privind politica de coeziune, la nivelul Consiliului, au demarat în luna
septembrie 2018, sub preşedinţia austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea
strategică, programarea, managementul şi controlul.
Pe durata preşedinţiei române a Consiliului UE s-au finalizat aspectele privind
condiţii pentru eligibilitate şi cadrul de performanţă, monitorizare, evaluare, comunicare
şi vizibilitate, sprijin financiar din fonduri, management financiar şi obiectivele,
definiţiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile tranzitorii şi finale ale CPR,
precum şi regulamentele specifice politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ şi
CTE.
În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea privind
Fondul pentru o tranziţie justă (Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a unui
pachet mai amplu legislativ referitor la Pactul Ecologic European (European Green Deal).
Fondul pentru o Tranziţie Justă este complementar fondurilor Politicii de
Coeziune, fiind necesară modificarea în consecinţa a proiectului de regulament privind
dispoziţiile comune ce guvernează perioada de programare 2021-2027.
Situaţia la 28.12.2020
• Acord politic privind REACT-EU;
• Acord politic referitor la Regulamentul privind dispoziţiile comune pentru
fondurile cu gestiune partajată;
• Acord politic privind Regulamentul Interreg;
• Acord politic privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de
coeziune;
• Acord politic privind Fondul pentru o tranziţie justă.

Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România
Propunerile MFE pentru următorul exerciţiu financiar:
1. Programul Operaţional Tranziţie Justă (POTJ)
2. Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD)
3. Programul Operaţional Transport (POT)
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4. Programului Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente
Financiare (POCIDIF)
5. Programul Operaţional Sănătate (POS)
6. Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (POEO)
7. Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS)
8. Programe Operaţionale Regionale
9. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
Next Generation EU – 750 de miliarde de euro
Defalcarea Next Generation EU

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de
miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice şi sociale imediate
provocate de pandemia de coronavirus.
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Acesta are la bază trei piloni:
• instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se
redresa, pentru a remedia consecinţele crizei şi pentru a ieşi mai puternice din această
încercare;
• măsuri de stimulare a investiţiilor private şi de sprijinire a întreprinderilor
aflate în dificultate;
• consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învăţămintele
desprinse din criză, pentru a spori soliditatea şi rezilienţa pieţei unice şi pentru a accelera
dubla tranziţie verde şi digitală.

Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă
Mecanismul European de Rezilienţă şi Redresare este elementul central al
Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi şi granturi în valoare de 672,5
miliarde de euro, disponibile pentru sprijinirea reformelor şi a investiţiilor întreprinse de
ţările Uniunii Europene.

Sursa: Comisia Europeană

Scopul este de a atenua impactul economic şi social al pandemiei şi de a face ca
economiile şi societăţile europene să devină mai durabile, mai reziliente şi mai bine
pregătite pentru provocările şi oportunităţile oferite de tranziţia către o economie verde şi
de tranziţia digitală.
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Mecanismul va avea 6 direcţii prioritare de finanţare:
• Tranziţia verde, inclusiv biodiversitatea;
• Transformarea digitală;
• Coeziunea economică şi competitivitatea;
• Coeziunea socială şi teritorială;
• Reacţia la criză instituţională şi pregătirea pentru criză;
• Politici pentru următoarea generaţie, copii şi tineri, inclusiv educaţie şi
abilităţi.
Statele membre lucrează la planurile lor de redresare şi rezilienţă pentru a accesa
fonduri din cadrul Mecanismului European de Rezilienţă şi Redresare. În data de 18
decembrie 2020, negociatorii Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene au
ajuns la un acord privind forma finală a mecanismului. Alocarea pentru România este în
valoare de 30,5 miliarde de euro. Comisia Europeană a publicat în data de 21 decembrie
2020 modelele orientative menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naţionale
de redresare şi rezilienţă care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
La 31 mai 2021, România a transmis oficial către Comisia Europeană - Planul
Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) reprezintă un document
strategic, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, parte a pachetului
de relansare economică Next Generation EU.
Planul urmăreşte 3 obiective strategice:
• Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice;
• Consolidarea capacităţii de rezilienţă;
• Asigurarea unei creşteri economice pe termen lung.
Conform documentelor transmise de MFE, principalele particularităţi ale PNRR
sunt:
• Reprezintă un plan strategic complementar cu Politica de Coeziune
• Promovează investiţiile în infrastructură
• Respectă viziunea de tranziţie verde şi digitalizare
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• Promovează investiţii în mediul de afaceri
• Alocă investiţii în capacitatea de rezilienţă în criză
• Este complementar cu măsurile şi politicile de coeziune socială (educaţie şi
ocupare, incluziune şi demnitate socială).
Cu un total alocat de 29.2 miliarde de euro, planul este structurat pe şase piloni şi
15 domenii prioritare pentru dezvoltarea României.

Pilonul 1. Tranziţia verde este distribuit în 6 domenii prioritare:
1. Sistemul de management al apei
2. Împădurim România şi protejăm biodiversitatea
3. Managementul deşeurilor
4. Transport rutier, feroviar şi alte moduri sustenabile de transport
5. Fondul pentru Valul Renovării
6. Energie regenerabilă şi infrastructură de gaz cu hidrogen
Pilonul 2. Transformarea digitală prevede un domeniu prioritar:
7. Cloud guvernamental şi sisteme publice digitale
Pilonul 3. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, distribuit în
două domenii prioritare, astfel:
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8. Reforme fiscale şi reforma sistemului de pensii
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare
Pilonul 4. Coeziune socială şi teritorială prevede două domenii prioritare:
10. Fondul local pentru tranziţia verde şi digitală
11. Turism şi cultură
Pilonul 5. Sănătate, precum şi rezilienţa economică, socială şi instituţională este
compus din 3 domenii prioritare:
12. Sănătate
13. Reforme sociale
14. Reforma sectorului public, creşterea eficienţei justiţiei şi întărirea
capacităţii partenerilor sociali
Pilonul 6. Politici pentru noua generaţie este compus dintr-un domeniu prioritar,
respectiv:
15. România Educată.
În ceea ce priveşte mediul de afaceri, Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de
afaceri, cercetare, dezvoltare şi inovare propune 2 reforme şi 5 tipuri principale de
investiţii, cu un buget total de 2,36 miliarde euro.

Reformele:
• Transparentizare legislativă, debirocratizare şi simplificare procedurală
destinate mediului de afaceri;
• Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de
cercetător.

Top 5 sub-componente în funcţie de sume:
1. Feroviar – 3,911 miliarde euro
2. Autostrăzi – 3,105 miliarde euro
3. Fondul pentru valul renovării (eficienţă energetică) – 2,170 miliarde euro
4. Infrastructură spitalicească şi dotări aferente – 1,951 miliarde euro
5. Instrumente financiare pentru IMM-uri – 1,250 miliarde euro
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Exemple de investiţii principale:
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Surse: Comisia Europeană, Consiliul UE, Parlamentul European, MFE

Programele operaţionale ar putea fi adoptate abia în primăvara 2022
Uniunea Europeană a adoptat de câteva săptămâni politica de coeziune pentru
exerciţiul financiar 2021-2027, dar România nu va atrage prea curând vreun ban din
aceste fonduri, pentru că nu are gata programele operaţionale.
Mai mult, programele operaţionale - care stabilesc sumele alocate pentru investiţii
specifice şi obiectivele tematice din politica de coeziune care urmează să fie atinse în
perioada de programare - nu vor fi aprobate prea repede.
Una dintre cauzele întârzierii este procesul de „spargere” a fondurilor de
dezvoltare regională în planuri diferite de la regiune la regiune.
Paradoxul este că, deşi din politica de coeziune România are mai mulţi bani decât
din planul de redresare, discuţiile în ultimele luni s-au concentrat aproape exclusiv asupra
PNRR.
Guvernul României este încă în faza de negociere a Acordului de Parteneriat
2021-2027 şi a Programelor Operaţionale, proces care n-a mai evoluat de câteva luni.
Lentoarea administrativă şi lipsa voinţei politice predomină şi în acest domeniu.
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Au fost publicate regulamentele europene pentru cadrul financiar 2021-2027!

Miercuri, 30 iunie 2021, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L 231 regulamentele europene ce reglementează gestionarea fondurilor
nerambursabile în exerciţiul financiar european 2021-2027.
Astfel, JOUE L 231 cuprinde următoarele acte legislative:
• Regulamentul (UE) 2021/1056 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă;
• Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) şi de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;
• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de
coeziune;
• Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 24 iunie 2021 privind dispoziţii specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială
europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională şi de
instrumentele de finanţare externă;
• Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o
tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de
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stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil,
migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin
financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize.
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CAPITOLUL III
CONTEXT NAŢIONAL
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă
a României 2030

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru a
face faţă provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de
globalizare, de accentuare a inegalităţilor şi de agravare a problemelor de mediu.
Dezvoltarea durabilă este soluţia.
România, în calitate de stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi
Uniunii Europene (UE), şi-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU
A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie
2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al
Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă
documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei
2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Prin această strategie, România îşi stabileşte cadrul naţional pentru susţinerea
Agendei 2030 şi implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).
Strategia susţine dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic,
social şi de mediu. Strategia este orientată către cetăţean şi se centrează pe inovaţie,
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optimism, rezilienţă şi încrederea că statul serveşte nevoile fiecărui cetăţean, într-un mod
echitabil, eficient şi într-un mediu curat, în mod echilibrat şi integrat.
Sursa: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

Obiectivul 1: Fără Sărăcie
Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context
Sărăcia este o problemă atât la nivel local, cât şi la nivel regional, respectiv
global. Globalizarea a contribuit la eradicarea sărăciei absolute, însă este necesară
continuarea eforturilor pentru a reduce şi sărăcia relativă şi pentru a asigura o viaţă
demnă pentru toţi. În acest scop, Agenda 2030 ţinteşte segmentele periferice din societate
şi încurajează transformarea societăţii într-o direcţie care să asigure cetăţenilor o viaţă
demnă şi prosperă. Abordările care vizează eradicarea sărăciei, propuse pentru atingerea
acestui scop, includ reducerea numărului celor care au risc ridicat de sărăcie şi
promovarea incluziunii sociale.
Obiectivul 2: Foamete „Zero”
Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea
nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile
Agricultura este importantă pentru întreaga societate. Dacă dorim o societate mai
sănătoasă, trebuie să ajungem la o agricultură sustenabilă. România deţine locul al şaselea
în Europa din perspectiva dimensiunii terenurilor agricole. Pentru această ţară este o
prioritate eficienţa agricolă şi limitarea deşeurilor alimentare. Agenda 2030 ţinteşte
eradicarea foametei şi securitatea alimentară prin creşterea productivităţii agricole şi prin
reducerea deşeurilor alimentare.
Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare
Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice
vârstă
Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală de calitate este esenţială
pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. Asistenţa medicală trebuie să fie
modernă şi să aibă un caracter umanist. Bineînţeles, trebuie asigurată o ambianţă
adecvată pentru vieţi sănătoase şi pentru promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În
plus, abordarea domeniului trebuie întărită prin prevenire. Totodată, este necesară
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promovarea unui mod de viaţă sănătos, incluzând combaterea unor obiceiuri negative (ex.
fumatul), încurajarea stilului proactiv şi favorizarea activităţilor sociale. Abordarea
sănătăţii şi bunăstării trebuie să includă şi abordarea bolilor psihice, boli care sunt de
multe ori neglijate sau stigmatizate.
Obiectivul 4: Educaţie de calitate
Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de
învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi
Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea adecvată a unei
societăţi durabile. În general, educaţia este considerată, în mod greşit, doar un proces care
precede intrarea pe piaţa forţei de muncă. Educaţia ar trebui tratată ca un proces care se
derulează pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi încurajate
inovaţia şi meritocraţia, respectiv conduita şi emanciparea. Ca să ne apropiem de acest
scop, trebuie redus abandonul şcolar şi este necesară îmbunătăţirea sistemului
educaţional, indiferent de locaţia geografică şi de domeniu, respectiv provenienţă.
Dezvoltarea durabilă înseamnă, în esenţă, asigurarea unor condiţii bune pe această
planetă pentru generaţiile viitoare. Aşadar, din perspectiva Agendei 2030, educaţia este o
temă fundamentală.
Obiectivul 5: Egalitate de gen
Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor
Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator pentru societăţile
dezvoltate. Populaţia globală include peste 50% femei, totuşi, există numeroase
inegalităţi între persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin, de exemplu salarii mai
mici, violenţă domestică, probleme de emancipare. Genul cu care se naşte cineva nu
influenţează demnitatea şi calitatea vieţii în societăţile dezvoltate.
Obiectivul 6: Apă curată şi sanitaţie
Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie
pentru toţi
Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei, respectiv sanitaţie
pentru toţi sunt aspiraţii fundamentale ale cetăţenilor. Este responsabilitatea statului
asigurarea disponibilităţii apei şi sanitaţiei pentru toţi. Acest obiectiv include teme
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variate, de la protecţia ecosistemelor acvatice şi a Deltei Dunării, până la creşterea
eficienţei în domeniul managementului şi aprovizionarea populaţiei cu apă curată,
potabilă.
Obiectivul 7: Energie curată şi la preţuri accesibile
Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod
sigur, durabil şi modern
Cerinţa pentru energia electrică este în creştere; noi, ca societate, trebuie să fim
pregătiţi şi este necesar să ne adaptăm. Energia durabilă însemnă, de fapt, energie
regenerabilă. Conform datelor Eurostat, aportul energiei regenerabile în România a
crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 (2015); aşadar, am atins mai mult, am depăşit cu 5 ani
ţinta stabilită de UE pentru 2020. Doar prin încurajarea energiei regenerabile şi a
inovaţiei în domeniu face posibil ca societatea noastră să menţină progresul tehnologic şi,
în acelaşi timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze efectele schimbărilor climatice.
Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică
Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a
ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă
decente pentru toţi
Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de aspectele
negative de mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale. Acest scop implică o
creştere economică sustenabilă şi promovează munca decentă pentru toţi indiferent de
gen, locaţie geografică şi descendenţă. În acest context, devine vitală abordarea din
perspectiva „nimeni nu rămâne în urmă”. Acest scop include facilitarea întreprinderilor
mici şi mijlocii, diversificarea economiei şi extinderea procedurii la regiunile în
dezvoltare.
Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură
Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării
durabile şi încurajarea inovaţiei
Epoca modernă a adus un mod de viaţă accelerat. În această eră pot fi competitive
doar acele ţări care încurajează inovaţia pe lângă o infrastructură rezilientă şi o industrie
durabilă. Aceste trei aspecte sunt, bineînţeles, interconectate între ele. Infrastructura
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modernă este vitală pentru creşterea economică, adică o infrastructură durabilă constituie
baza unei industrii sustenabile. Mai mult, inovaţia este esenţială pentru o industrie
eficientă şi durabilă. Aşadar, inovaţia este indispensabilă din perspectiva competitivităţii
în secolul al XXI-lea.
Obiectivul 10: Inegalităţi reduse
Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între ţări
Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de dezvoltare al
unei societăţi durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite domenii cum ar fi
problemele de gen, dificultăţile în educaţie, aspectele financiare, etc.. Acest scop
accentuează caracterul ideal, meritocratic al societăţii şi, totodată, permite tuturor accesul
la resurse.
Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile
Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise
tuturor, sigure, reziliente şi durabile
În România, aportul populaţiei urbane a crescut la 55% (2016) de la 34% (1960).
Acest aport în creştere, aşadar, este o necesitate pentru ca oraşele să se adapteze la noua
situaţie. Oraşele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. În plus,
oraşele trebuie să combată formele de înstrăinare. Trebuie să ţinem cont şi de
comunităţile rurale, şi să asigurăm cetăţenilor condiţii pentru o viaţă demnă, indiferent de
ambianţa aleasă de ei.
Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile
Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile
Noţiunile de consum şi producţie constituie termene fundamentale în economie.
Când producţia şi consumul devin durabile, se decuplează creşterea economică de
schimbarea climatică. Acest scop include atât conştientizarea resurselor finite, cât şi
aplicarea măsurilor sustenabile, aşadar în acest mod se proiectează, pentru descendenţii
noştri, o ambianţă similară celei actuale. Această abordare are drept consecinţă un
comportament mai conştient, incluzând o producţie mai eficientă, un management durabil
al deşeurilor şi, în general, activităţi în concordanţă cu principiile protecţiei mediului.
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Obiectivul 13: Acţiune climatică
Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a
impactului lor
Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri urgente
pentru a limita impactul acesteia. Agenda 2030 propune şi descifrarea cauzelor
(antropice) în privinţa schimbării climei, însă, probabil, cel mai important aspect rămâne
să anticipăm problemele estimabile şi să propunem soluţii viabile pentru aceste situaţii.
Efectele schimbării climatice se manifestă în toate domeniile vieţii, incluzând aspectele
de sănătate, de calitate a vieţii şi pierderea accelerată a biodiversităţii. Doar acţiunile
coordonate la nivel global pot atenua consecinţele şi pot avea impact semnificativ în acest
sens.
Obiectivul 14: Viaţa acvatică
Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă
Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, comerţ şi transport, ci
depinde fundamental de această ambianţă. Majoritatea oxigenului din atmosferă
(aproximativ 70%) este produsă de plantele marine, aşadar, putem doar estima cât sunt de
importante aceste medii acvatice pentru ecosistemul nostru, şi este evidentă necesitatea
protecţiei naturii şi în acest sens. Schimbarea climei şi comportamentul nedurabil
constituie principalele ameninţări pentru oceane şi mări. Având 245 km de coastă marină,
România trebuie să-şi îndeplinească şi în mod nemijlocit rolul în protecţia mărilor şi a
resurselor marine.
Obiectivul 15: Viaţa terestră
Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi
repararea degradării solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate
Acest scop ţinteşte o temă vastă şi ne reaminteşte că şi noi, oamenii, facem parte
din biosfera acestei planete. Pentru prima oară în istoria omenirii, am ajuns la un stadiu în
care oriunde mergem pe Pământ, ne putem da seama de impactul antropic. Oamenii de
ştiinţă au propus să definim această nouă epocă geologică ca „Epoca Antropocenă”, sau
Era Omenirii. Societatea umană are o „urmă” imensă pe Pământ, acest impact impune şi
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o responsabilitate sporită, un management conştientizat şi activităţi corelate în domeniul
protecţiei mediului. Facem parte din biosferă şi trebuie să ne îndeplinim rolul în condiţiile
actuale din perspectiva dezvoltării durabile.

Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente
Promovarea unor societăţi paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă,
a accesului la justiţie pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi
incluzive la toate nivelurile
Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este şi o
paradigmă nouă despre funcţionarea societăţii. Pentru a fi o abordare funcţională,
dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare implică societăţi
paşnice unde beneficiile dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toţi. În plus, acest
context promovează accesul la justiţie pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente,
responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare
funcţională doar dacă societatea îşi va însuşi şi va trata această perspectivă ca pe o
viziune proprie şi cuprinzătoare.
Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului
global pentru dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Noi, la nivel de ţară,
îndeplinim rolul nostru în acest proiect global. Trăim într-o lume globalizată, deci nu
putem ignora ce se întâmplă în afara graniţelor politice. Toate eforturile la diferite
niveluri au ca scop comun schimbarea direcţiei dezvoltării într-un sens pozitiv.
Problemele globale impun soluţii globale, această abordare necesită şi colaborare,
respectiv finanţare internaţională pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.
Procesul de transformare implică accesul la ştiinţa şi tehnologia inovativă, dezvoltarea
capacităţilor în concordanţă cu principiile subsidiarităţii, modificarea comerţului şi a
economiei într-o direcţie mai sustenabilă, şi elaborarea variantei coerente privind politica
dezvoltării durabile.
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Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny“

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus la dispoziţia
autorităţilor locale, începând de la sfârşitul lunii septembrie 2021, platforma digitală
https://investitii.mdlpa.ro/, special creată pentru depunerea cererilor de finanţare pentru
proiectele de construcţie şi modernizare a drumurilor, a reţelelor de apă şi canalizare,
finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny".
Conform comunicatului MDLPA, pentru asigurarea coeziunii teritoriale şi în
vederea dezvoltării echitabile a localităţilor din România, sunt prevăzute sume prealocate
pentru fiecare localitate.
Astfel, prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny" vor fi alocaţi cel
puţin 140 de milioane de lei pentru fiecare judeţ, minimum 4 milioane pentru fiecare
comună şi cel puţin 7 milioane de lei pentru fiecare oraş. De asemenea, pentru fiecare
municipiu vor fi alocaţi minimum 10 milioane de lei şi cel puţin 43 de milioane de lei
pentru reşedinţele de judeţ. Fiecare sector al municipiului Bucureşti poate accesa fonduri
în valoare de cel puţin 35 de milioane de lei pentru proiecte prin Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny", precizează sursa citată.
Fondurile alocate vor fi destinate construcţiei a 12.000 km de reţele de alimentare
cu apă şi canalizare construite / extinse, 700.000 de branşamente individuale la sistem de
alimentare cu apă / racorduri individuale la sistem de canalizare, construcţia sau
modernizarea a 2.000 km de drumuri judeţene şi variante ocolitoare şi 3.000 km de
drumuri comunale.
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Cererile de finanţare se pot depune în 45 de zile, respectiv până la data de 8
noiembrie 2021, atât electronic, pe platforma pusă la dispoziţie de MDLPA, cât şi fizic,
însă doar cu programare prealabilă în aceeaşi platformă digitală menţionată.
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, au fost publicate în Monitorul Oficial.
Potrivit metodologiei de aplicare, vor fi luate în considerare datele demografice,
bugetele primăriilor, numărul de obiective aflate în derulare pe fiecare judeţ din totalul
investiţiilor aflate în derulare la nivel naţional, sau necesarul de fonduri pentru finalizarea
obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate, sau indicatorii statistici.

La începutul lunii noiembrie 2021, UAT Comuna Bucu a depus un proiect în cadrul
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny“ - „Amenajare căi de acces
pietonal şi trotuare în comuna Bucu, Judeţul Ialomiţa”, valoare - 1.521.924 lei.
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CAPITOLUL IV
CONTEXT REGIONAL
Planul de dezvoltare regională
2021 – 2027 al Regiunii SUD MUNTENIA

Comuna Bucu face parte din judeţul Ialomiţa care, la rândul său, alături de alte 6
judeţe, face parte din una dintre cele 8 regiuni de dezvoltare la nivel naţional, respectiv
Sud-Muntenia. Prin urmare, după stabilirea contextului european în care se trasează
principalele direcţii de dezvoltare ale localităţii Bucu, trebuie menţionat cel regional. Prin
urmare, Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Bucu va trebui să se raporteze
Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 al Regiunii Sud Muntenia.

Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul de Dezvoltare Regională al
Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 - 2027 propune o nouă abordare în
elaborarea de politici regionale şi anume trecerea la noua generaţie de politici integrate de
dezvoltare, cu o puternică componentă de durabilitate.
Astfel, pe lângă reformularea obiectivelor şi instrumentelor, noua politică vizează
şi o mai bună corelare cu documentele strategice europene (Pactul Ecologic European,
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Noua Strategie Industrială, Strategia pentru IMM-uri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă, etc.) şi naţionale (Programul Naţional de Reformă 2020, Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă), precum şi cu
acţiunile vizate de politicile naţionale sectoriale de dezvoltare. Această nouă abordare a
fost generată de contextul european şi naţional în care s-a desfăşurat procesul de
planificare, dar şi de lecţiile învăţate din exerciţiul de programare 2014 – 2020. În acest
sens, elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru perioada 2021 –
2027, demarată în anul 2019, a fost realizată într-un context european şi naţional mult
diferit faţă de perioada 2014 - 2020. Astfel, atât Uniunea Europeană, cât şi România se
confruntă cu provocări legate de schimbările climatice, precum şi efectele generate de
pandemia globală COVID 19. În ceea ce priveşte strategiile alese pentru ieşirea din criză
la nivel european şi naţional, acestea implică restabilirea unor finanţe publice solide,
reforme structurale de stimulare a creşterii, bazate pe o utilizare mai eficientă a resurselor
şi schimbarea modelului economic prin trecerea la o economie verde, bazată pe
cunoaştere, precum şi investiţii orientate spre creştere economică şi locuri de muncă, care
să ajute firmele şi societatea să facă faţă dublei tranziţii – verzi şi digitale.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A REGIUNII SUD MUNTENIA

Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în
strânsă colaborare cu partenerii regionali, strategia furnizează un cadru coerent pentru
dezvoltarea viitoare a regiunii. În acest sens, documentul de programare reprezintă baza
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strategică pentru elaborarea proiectelor de finanţare din fonduri europene, internaţionale,
naţionale şi locale ce au drept scop dezvoltarea durabilă şi robustă a Regiunii Sud
Muntenia. Strategia urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică, a comunităţilor din
regiune, astfel încât intervenţiile şi activităţile necesare creării unei regiuni dinamice şi
prospere să se concentreze asupra priorităţilor cheie de dezvoltare. Strategia este un
document integrator, ce îşi propune armonizarea cu toate politicile şi strategiile existente
de la nivel european, naţional şi regional, ce au impact asupra dezvoltării regiunii.
Astfel, strategia îşi propune să susţină transformarea regiunii într-o societate
echitabilă, incluzivă şi prosperă, cu o economie modernă, dinamică şi eficientă din punct
de vedere al utilizării resurselor, cu conţinut scăzut al emisiilor nete de gaze cu efect de
seră, fiind în concordanţă cu orientările strategice al Pactului Ecologic European,
Strategiei pentru IMM-uri, Noii Strategii Industriale, cu cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, prevăzute în cadrul Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă precum şi cu Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2021 –
2027. În concordanţă cu documentele mai sus menţionate, strategia vizează o serie de
măsuri în cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu –
care să acorde o valoare mai mare utilizării durabile a resurselor, protejării şi refacerii
ecosistemelor naturale şi îmbunătăţirii sănătăţii umane. Tocmai în aceste domenii este
imperios să se realizeze o schimbare în profunzime, care poate fi extrem de benefică
pentru economia, societatea şi mediul natural al regiunii. Având un model de dezvoltare
bazat pe o contribuţie destul de ridicată a industriei şi agriculturii în valoarea adăugată
brută regională şi aflându-se într-un context global şi regional tot mai competitiv,
Regiunea Sud Muntenia trebuie să privească mai departe de creşterile conjuncturale
înregistrate în ultimii ani şi să se orienteze spre un model al schimbărilor structurale care
să îi asigure o creştere durabilă şi posibilitatea de a face faţă cu succes tranziţiei verzi şi
digitale.
Globalizarea, noile dezvoltări tehnologice şi efectele schimbărilor climatice
remodelează modul în care trăim, învăţăm şi lucrăm. Având o structură a economiei
bazată semnificativ pe industrii tradiţionale, cu un consum intensiv de combustibili fosili,
Regiunea Sud Muntenia trebuie să se pregătească mai bine pentru a face faţă dublei
tranziţii. Astfel, viziunea strategică pleacă de la premisa că realizarea unei tranziţii
industriale de succes necesită investiţii substanţiale în producţia avansată, în abilităţile şi
talentele oamenilor, precum şi în cercetare şi inovare, pentru a permite valorificarea
deplină a beneficiilor noilor dezvoltări tehnologice şi decuplarea creşterii economice de
utilizarea resurselor.
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Totodată, strategia recunoaşte că educaţia şi formarea sunt elemente cheie pentru
împlinirea personală, incluziune, creştere economică şi inovare. În plus, ţine seama de
faptul că digitalizarea rapidă din ultimul deceniu a transformat multe aspecte ale muncii
şi vieţii cotidiene. Condusă de inovaţie şi de evoluţia tehnologică, transformarea digitală
remodelează societatea, piaţa muncii şi viitorul muncii. Mai mult, criza provocată de
pandemia de COVID-19 a afectat puternic educaţia şi formarea. Totodată, a accelerat
schimbarea şi a evidenţiat faptul că educaţia şi dobândirea abilităţilor digitale trebuie
considerate parte integrală a sistemului de educaţie şi formare. Astfel, strategia
direcţionează investiţiile pentru perioada 2021 – 2027 pentru a asigura realizarea unui
sistem de educaţie şi formare regional de înaltă calitate, inclusiv şi rezilient, care să poată
facilita cu uşurinţă tranziţia la era digitală, în concordanţă cu principiile directoare ale
Planului de acţiune pentru educaţia digitală 2021 – 2027 (COM, 2020) şi Strategiei
Naţionale de Îmbunătăţire a Infrastructurii Educaţionale 2017 - 2027.
Politica de coeziune are o lungă experienţă în sprijinirea tranziţiei regiunilor din
Europa şi este principalul instrument prin care se pot soluţiona schimbările structurale,
dat fiind că ajută regiunile să inoveze, să se transforme şi să se adapteze la mediul
economic din ce în ce mai schimbător şi competitiv.
Astfel, în vederea valorificării posibilităţii de a utiliza fondurile europene în
implementarea Strategiei Regionale de Dezvoltare, mixul de politici a fost corelat cu
obiectivele şi priorităţile de investiţii ale politicii de coeziune, prevăzute în propunerile
regulamentelor europene pentru perioada 2021 – 2027. În ceea ce priveşte implementarea, strategia îşi propune totodată să intervină ţintit la nivel teritorial, ţinând seama de
specificul geografic al regiunii şi de puternicele disparităţi între zona de nord a regiunii,
localizată în zona de deal şi munte a Carpaţilor Meridionali, puternic industrializată, cu
un nivel mediu al intensităţii tehnologice şi cea de sud, localizată în Câmpia Română, cu
o economie bazată în mare parte pe agricultură şi industria alimentară, cu un nivel scăzut
al intensităţii tehnologice.
PRINCIPIILE OPERAȚIONALE ALE STRATEGIEI
În ceea ce priveşte abordarea de la care se pleacă în fundamentarea strategiei,
acesta propune o viziune integratoare, ce include investiţii ce pot fi finanţate din mai
multe surse (buget local, buget naţional, fonduri europene, precum şi alte instrumente de
finanţare). Astfel, în termeni de dezvoltare economică, strategia va implica dezvoltarea
unei abordări pe termen lung în contextul unui mediu economic schimbător şi va fi pusă
în aplicare printr-o serie de mecanisme ce includ Programele Fondurilor Structurale ale
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Uniunii Europene (Programele Operaţionale Sectoriale şi Regional); finanţări ale Uniunii
Europene pentru cooperare interregională (INTERREG Europe, URBACT, ESPON, etc),
pentru cercetare-inovare (Horizon Europe, InvestEU), pentru transformare digitală (Digital Europe, Connecting Europe Facility Digital); Politica Agricolă Comună a Uniunii
Europene (PAC), incluzând Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 - 2027;
programe de finanţare naţională şi alte programe de ajutor.
Totodată, strategia se va baza pe un număr de patru principii operaţionale care vor
ghida la nivel regional acţiunile de implementare a acesteia.
Principiile operaţionale sunt:
• Parteneriat
• Concentrare tematică
• Integrare şi corelare
• Inovare
Parteneriat
Revitalizarea economică, socială şi teritorială a regiunii va fi obţinută prin
continuarea întăririi parteneriatului regional şi menţinerea unei colaborări efective la
nivel strategic şi operaţional. Astfel, Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027
urmează să fie implementat şi coordonat în baza abordării parteneriale cu actorii relevanţi
din cele şapte judeţe ale regiunii, care va asigura că energia, resursele şi experienţa
acestora vor fi orientate spre dezvoltarea durabilă a regiunii.
Concentrare tematică
Strategia va urmări să asigure concentrarea resurselor cu precădere spre un număr
limitat de priorităţi tematice, ce se află în strânsă legătură cu priorităţile Pactului Ecologic
European, propunerilor regulamentelor Politicii de Coeziune pentru perioada 2021 –
2027, Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi cu Programul Naţional de
Reformă 2020. Astfel, investiţiile vor fi direcţionate în special către zonele cu necesităţi
şi oportunităţi sporite şi pe activităţile care conduc la reducerea disparităţilor şi la
creşterea impactului şi beneficiilor economice.
Integrare şi corelare
Integrarea va implica asigurarea unor legături efective şi eficiente între programe,
printr-un cadru care să susţină şi să contribuie la regenerarea socio-economică a regiunii.
Pe de altă parte, deoarece implementarea Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027
este realizată în mare parte prin finanţarea din fonduri europene, este necesară corelarea
PDR cu politica de coeziune a Uniunii Europene. Astfel, în vederea identificării
obiectivelor de dezvoltare regională ale regiunii Sud Muntenia, obiective care să fie în
concordanţă cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene, în procesul de elaborare al
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strategiei au fost avute în vedere cele cinci obiective tematice şi priorităţile de investiţii
aferente, promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2021 - 2027.
Inovare
Strategia se va baza pe o abordare inovatoare în implementare, ce se va concentra
pe dezvoltarea capacităţii de inovare a regiunii şi generarea de noi surse de creştere.
Necesitatea ieşirii din criza provocată de pandemia COVID 19 şi nevoia de a răspunde
provocărilor globale au făcut ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Astfel,
provocările societale determinate de schimbările climatice, securitatea alimentară şi
energetică, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei pot fi soluţionate prin intermediul
inovării.
FUNDAMENTAREA VIZIUNII STRATEGICE
Procesul de fundamentare şi dezvoltare al strategiei se bazează pe luarea în
considerare a următoarelor aspecte specifice şi importante ale regiunii:
• Gradul mare de polarizare al Bucureştiului, care inhibă dezvoltarea tuturor
oraşelor din Regiunea Sud Muntenia – în regiune nu există nici un oraş cu o populaţie
mai mare de 250.000 locuitori, iar peste 50% din oraşele regiunii au o populaţie de cca.
20.000 locuitori;
• Gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale regiunii, ce a determinat
scăderea în ultimii 2 ani a atractivităţii regiunii;
• Puternicele disparităţi economice între partea de nord a regiunii (contribuţia
judeţelor Argeş, Prahova şi Dâmboviţa este de cca. 70% la PIB-ul regional) şi cea din sud
(contribuţia judeţelor Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman este de cca. 30% la PIB-ul
regional);
• Existenţa unui capital uman îmbătrânit şi care în mică măsură (10%) are o
educaţie superioară şi competenţe digitale;
• Un procent semnificativ al populaţiei trăieşte în oraşe mici, comune şi sate,
caracterizate de o dezvoltare modestă şi care necesită intervenţii menite să susţină
dezvoltarea şi diversificarea economică;
• Natura şi caracterul divers al regiunii care necesită măsuri şi activităţi specifice
şi ţintite teritorial;
• Caracterul preponderent agrar al zonei de sud a Regiunii Sud Muntenia şi
problemele generate de acest aspect.
Bazată pe concluziile analizei socio-economice şi SWOT, pe avantajele comparative ale regiunii, pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi
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conţinut, urmăreşte formularea unui răspuns coerent şi articulat la problemele şi punctele
slabe ale regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice care susţine dezvoltarea
durabilă şi echilibrată a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se
adapta la dubla tranziţie: industrială şi digitală. Strategia se adresează unei game diverse
de probleme economice, sociale şi de mediu a comunităţilor, care sunt relevante pentru a
defini şi furniza obiectivele necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii
economice, sociale şi teritoriale în regiune.
Totodată, strategia se concentrează pe o combinare între investiţiile de tip hard (în
infrastructură) şi măsuri de tip soft (dezvoltarea competenţelor), pentru a putea adresa în
mod armonizat raportul nevoi / resurse, obiective de atins şi mijloace necesare. Mai mult,
această viziune se bazează pe acţiunile prevăzute de autorităţile publice locale, singure
sau în parteneriat cu diverşi actori locali sau regionali din sectorul public sau privat, în
vederea asigurării unei dezvoltări economice, sociale şi teritoriale durabile şi pentru a
realiza obiectivul general al strategiei.
Astfel, viziunea strategică pentru perioada 2021 – 2027 presupune o schimbare a
modelului de dezvoltare economică şi socială, ce trebuie axat pe stimularea cercetăriiinovării, dezvoltarea competitivităţii companiilor româneşti, pe investiţii în domeniicheie ale infrastructurii publice, pe transformarea digitală a economiei şi a administraţiei
publice şi pregătirea economiei pentru tranziţia către o economie durabilă.
VIZIUNEA
O regiune dinamică şi prosperă, cu o economie modernă şi eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor şi o societate echitabilă şi incluzivă.
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL
Stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată a
regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care să
conducă la creşterea prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru:
• îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în
vederea creşterii economice;
• reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi
creşterea gradului de includere a comunităţilor dezavantajate în viaţa economică a
acesteia;
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• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii;
• folosirea raţională a resurselor naturale.
OBIECTIVELE STRATEGICE SPECIFICE
Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de obiective
strategice specifice, care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu
ale regiunii.
Prin obiectivele specifice, Planul urmăreşte eliminarea factorilor care blochează
dezvoltarea pe ansamblu a regiunii, exploatând totodată avantajele care furnizează
oportunităţi de dezvoltare.
Împreună, cele şapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii
regiunii, asigurând, totodată, o dezvoltare pe termen lung a comunităţilor acesteia.
Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care
printr-o abordare cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a
regiunii, sunt:
1. Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii Regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea
mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea
promovării dezvoltării durabile;
2. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane;
3. Creşterea economiei regionale prin consolidarea cercetării – dezvoltării –
inovării, adoptarea tehnologiilor digitale şi stimularea competitivităţii IMM-urilor
autohtone;
4. Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului natural;
5. Dezvoltarea capitalului uman din Regiunea Sud Muntenia prin creşterea
accesului şi a participării la educaţie şi instruire pe tot parcursul vieţii şi stimularea
ocupării forţei de muncă;
6. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de calitate şi
promovarea incluziunii sociale;
7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia
Regiunii Sud Muntenia.
OBIECTIVELE ORIZONTALE
În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare Regională 2014 - 2020,
parteneriatul regional a recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în
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structura acestuia a trei obiective orizontale sau transversale, care vor fi aplicate tuturor
priorităţilor şi măsurilor individuale şi care vor contribui la creşterea competitivităţii
Regiunii Sud Muntenia.
Cele trei obiective orizontale sunt:

▪ Dezvoltare Durabilă
▪ Oportunităţi Egale
▪ Inovare şi Digitalizare
Cele trei obiective orizontale sunt inter-dependente, acest aspect fiind reflectat în
abordarea integrată adoptată de strategia de dezvoltare. Obiectivele orizontale vor fi luate
în considerare în toate fazele de implementare ale planului, legătura dintre ele şi
priorităţi/măsuri variind de-a lungul acestuia.
Dezvoltare Durabilă
Sustenabilitatea mediului reprezintă o politică prioritară în definirea şi
implementarea priorităţilor /măsurilor sprijinite de fondurile europene. În contextul în
care îmbunătăţirea performanţei mediului este considerată un factor cheie al dezvoltării
economice şi sociale, scopul urmărit este acela de a asigura că planul susţine intervenţiile
care urmăresc îmbunătăţirea, protecţia sau ameliorarea mediului prin aplicarea criteriului
bunelor practici în toate domeniile de activitate care privesc mediul. Acest obiectiv
orizontal va susţine activităţile planului care simultan asigură creşterea economică,
progresul social şi protecţia mediului, urmărindu-se obţinerea unui impact care va
contribui la dezvoltarea durabilă prin:
• Reducerea deşeurilor, poluării şi a impactului negativ al acestora asupra
mediului;
• Protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi a moştenirii culturale;
• Limitarea consumului de energie şi utilizarea surselor alternative de energie;
• Promovarea investiţiilor, inovării, cercetării şi dezvoltării în tehnologii noi şi
curate;
• Promovarea de noi afaceri care urmăresc dezvoltarea de servicii şi tehnologii de
mediu curate;
• Îmbunătăţirea eficienţei combustibililor în transportul public şi privat;
• Conştientizarea că mediul prin calitatea sa constituie un factor economic cheie.
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Oportunităţi Egale
În contextul existenţei la nivelul regiunii a disparităţilor de natură socială şi
economică, parteneriatul a recunoscut că eliminarea inegalităţilor concomitent cu
promovarea şi sprijinirea continuă a oportunităţilor egale, va contribui la eficientizarea
economică a regiunii.
Oportunităţile egale pentru femei şi bărbaţi, reprezintă un principiu democratic de
bază care trebuie să fie respectat de toate politicile şi inclus în toate documentele
programatice. În acest sens, Planul va sprijini acele activităţi care vor promova principiul
oportunităţilor egale şi reducerea disparităţilor cu privire la sexe, etnicitate, incapacitate
sau alte forme de discriminare.
Acest obiectiv va susţine un domeniu larg de activităţi care pot fi caracterizate ca
acţiuni pozitive adresate eliminării unor probleme şi bariere particulare.
Pentru a aplica acest principiu, priorităţile / măsurile vor trebui să ia în
considerare următoarele idei:
• Egalitatea de gen
• Egalitatea la angajare
• Incluziunea socială
Inovare şi digitalizare
Ieşirea treptată din criza generată de pandemia COVID 19 şi nevoia de a răspunde
provocărilor globale au făcut ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată.
Problemele legate de schimbările climatice, securitatea alimentară şi energetică, sănătate
şi îmbătrânirea populaţiei pot fi soluţionate prin intermediul inovării. Inovarea
descătuşează astfel noi forţe de creştere, găsind noi modalităţi de soluţionare a
problemelor regiunii. În acelaşi timp, studiile au evidenţiat faptul că accelerarea
digitalizării şi a convergenţei către o economie bazată pe dezvoltarea tehnologică au un
mare potenţial de a descătuşa un nou motor de creştere, de care România şi regiunile sale
au mare nevoie. Astfel, inovarea şi digitalizarea au un rol strategic în procesul dezvoltării
regionale, fiind nişte factori importanţi ai schimbării economice şi sociale.
Utilizarea tehnologiilor digitale este, de asemenea, crucială pentru atingerea
obiectivelor Pactului ecologic european şi pentru atingerea neutralităţii climatice până în
2050. Tehnologiile digitale sunt factori puternici de stimulare pentru tranziţia către o
economie verde, inclusiv pentru trecerea la o economie circulară şi pentru decarbonizarea
energiei, transporturilor, construcţiilor, agriculturii şi altor industrii şi sectoare.
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Sistemul de educaţie şi formare face parte din ce în ce mai mult din transformarea
digitală şi poate valorifica beneficiile şi oportunităţile acesteia. Acesta trebuie, de
asemenea, să gestioneze în mod eficace riscurile transformării digitale, inclusiv riscul
unui decalaj digital între mediul urban şi cel rural. Transformarea digitală în educaţie este
susţinută de progresele în domeniul conectivităţii, de utilizarea pe scară largă a
dispozitivelor şi a aplicaţiilor digitale, de nevoia de flexibilitate individuală şi cererea
mereu în creştere de competenţe digitale. Criza provocată de pandemia de COVID-19,
care a afectat puternic educaţia şi formarea, a accelerat schimbarea şi a oferit o experienţă
de învăţare.
În contextul viziunii strategiei de dezvoltare şi totodată, pentru atingerea
prosperităţii economice şi sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei regiunii, este
esenţială trecerea către o economie bazată pe cunoaştere.
Adoptarea inovării şi digitalizării, ca o temă orizontală în cadrul Planului de
Dezvoltare Regională 2021 - 2027 şi nu ca o prioritate distinctă, constituie o garanţie a
impactului acesteia asupra tuturor domeniilor societăţii. Aceasta temă orizontală
urmăreşte furnizarea cadrului care să asigure că potenţialul şi oportunităţile oferite de
către inovare şi digitalizare sunt utilizate şi reflectate în activităţile din cadrul priorităţilor
şi măsurilor Planului de Dezvoltare Regională 2021 - 2027.
Obiectivele urmărite sunt:
• Dezvoltarea în cadrul regiunii a unui mediu şi a unei culturi care să favorizeze
susţinerea şi creşterea investiţiilor în domeniul inovării şi digitalizării;
• Fructificarea de către cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţia publică a
oportunităţilor oferite de către tehnologiile digitale;
• O populaţie cultivată, cu un spirit antreprenorial şi inovator ridicat şi care să fie
capabilă să dezvolte idei noi de afaceri.
PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE ALE STRATEGIEI
Strategia se concentrează pe şapte priorităţi-cheie, care individual sau în
combinaţie, contribuie la implementarea acesteia, asigurând prin structură şi conţinut
corelarea între acţiuni şi obiectivele strategice.
Strategia va fi deci implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie, ce sunt
orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii.
➢ Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi regionale
➢ Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă
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➢ Prioritatea 3 – Creşterea competitivităţii economiei regionale prin specializare
inteligentă şi digitalizare
➢ Prioritatea 4 – Protecţia mediului prin creşterea eficienţei energetice şi tranziţia
către o economie circulară
➢ Prioritatea 5 – Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă
➢ Prioritatea 6 – Susţinerea sănătăţii şi incluziunii sociale
➢ Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală şi agricultura
Fiecare din priorităţile de mai sus conţine un set de măsuri corespondente care
prezintă tipurile de acţiuni care trebuie întreprinse.
Prioritatea 1. DEZVOLTAREA DURABILĂ A INFRASTRUCTURII
LOCALE ȘI REGIONALE
OBIECTIV: Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii Regiunii Sud Muntenia prin
dezvoltarea mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în
vederea promovării dezvoltării durabile.
Măsura 1.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
Măsura 1.2. Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de
servicii publice
Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii digitale şi de telecomunicaţii
Măsura 1.4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice
Măsura 1.5. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale, sportive şi
recreative pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor regiunii
Măsura 1.6. Protejarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural
Prioritatea 2. DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ
OBIECTIV: Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane
Măsura 2.1. Consolidarea capacităţii de planificare strategică integrată, spaţială şi
urbană, de inovare şi preluare a tehnologiilor avansate în administraţie publică.
Măsura 2.2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, competitiv, ecologic
şi inteligent la nivelul zonei urbane funcţionale
Măsura 2.3. Regenerarea durabilă a centrelor urbane şi securitatea spaţiilor
publice
Măsura 2.4. Creşterea cooperării între mediul urban şi rural
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Prioritatea 3. CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ ȘI DIGITALIZARE
OBIECTIV: Creşterea economiei regionale prin stimularea competitivităţii IMMurilor autohtone şi consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării
Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării ecosistemului antreprenorial regional
Măsura 3.2. Sprijinirea dezvoltării sistemului CDI cu precădere pentru
specializare inteligentă
Măsura 3.3. Transferul inovării către mediul de afaceri regional
Măsura 3.4. Promovarea cooperării interne şi internaţionale
Măsura 3.5. Digitalizarea economiei regionale
Prioritatea 4. PROTECȚIA MEDIULUI PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE ȘI TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE CIRCULARĂ
OBIECTIV: Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a
patrimoniului natural
Măsura 4.1. Amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de mediu
Măsura 4.2. Protejarea şi conservarea mediului şi a biodiversităţii regionale
Măsura 4.3. Reducerea vulnerabilităţii la riscuri şi adaptarea la schimbările
climatice
Măsura 4.4. Eficientizarea consumului de energie
Măsura 4.5. Stimularea investiţiilor în energia regenerabilă
Măsura 4.6. Promovarea economiei circulare
Prioritatea 5. SUSȚINEREA EDUCAȚIEI ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE
MUNCĂ
OBIECTIV: Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin
creşterea accesului şi a participării la educaţie şi instruire pe tot parcursul vieţii şi
stimularea ocupării forţei de muncă.
Măsura 5.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de
cercetare fundamentală
Măsura 5.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului educaţional, de
cercetare şi formare continuă
Măsura 5.3. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii
Măsura 5.4. Sprijinirea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea
antreprenoriatului
Măsura 5.5. Politici active pentru angajare
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Prioritatea 6. SUSȚINEREA SĂNĂTĂȚII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE
OBIECTIV: Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de
calitate şi promovarea incluziunii sociale
Măsura 6.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate şi
incluziune socială
Măsura 6.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului sanitar şi de
asistenţă socială
Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
Prioritatea 7. DEZVOLTAREA RURALĂ ȘI AGRICULTURA
OBIECTIV: Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la
economia Regiunii Sud Muntenia
Măsura 7.1. Regenerarea comunităţilor rurale
Măsura 7.2. Conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător a comunităţilor
rurale şi protejarea moştenirii culturale (patrimoniul material şi imaterial)
Măsura 7.3. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia
Măsura 7.4. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sprijin a
agriculturii
Măsura 7.5. Instruire şi consultanţă în agricultură

ESTIMAREA NECESITĂȚILOR DE FINANȚARE
LA NIVEL DE REGIUNE
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 – 2027 este conceput ca un
document ce oferă baza strategică esenţială pentru includerea măsurilor şi a proiectelor
implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare, indiferent de sursele
de finanţare ale acestora (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, fonduri private,
etc.). În ceea ce priveşte cuantificarea necesităţilor de finanţare, acestea au fost estimate
în baza portofoliului regional de proiecte, portofoliu construit de-a lungul perioadei 2019
– 2020 împreună cu toţi actorii locali şi regionali, implicaţi în cadrul procesului de
planificare. În acest sens, investiţiile previzionate a fi realizate au fost corelate cu sumele
efectiv utilizate pentru susţinerea unor investiţii similare, realizate în perioada 2014 –
2020.
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Tabelul de mai jos prezintă într-o manieră sintetizată estimarea financiară aferentă
perioadei 2021 – 2027, la nivelul fiecărei priorităţi a Planului.

Sursa grafică: Strategia Regională a ADR-SM

Programul Operaţional Regional
Sud - Muntenia 2021-2027

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat pe site-ul
instituţiei, la adresa https://www.adrmuntenia.ro/draft-por-20212027/static/1295, versiunea de lucru nr. 2 a Programului Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027.
Obiectivul viitorului program operaţional este acela de a stimula creşterea
economică inteligentă, durabilă şi echilibrată în Regiunea Sud – Muntenia. Acest lucru va
conduce la o îmbunătăţire a calităţii vieţii comunităţilor locale prin susţinerea capacităţii
de inovare şi digitalizare a administraţiei locale şi a economiei regionale, dezvoltarea
durabilă a infrastructurii şi serviciilor şi valorificarea potenţialului cultural şi turistic al
regiunii.
Plecând de la caracteristicile specifice Regiunii Sud Muntenia, de la lecţiile
învăţate în perioada 2014-2020, precum şi de la documentele regionale de programare,
investiţiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin urmărirea a şase
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obiective strategice (OST) corespunzătoare celor cinci Obiective prioritare (OP) stabilite
de Comisia Europeană pentru perioada 2021–2027.
Cele şase obiective strategice sunt:
1. Stimularea dezvoltării inteligente şi durabile a regiunii, bazată pe inovaţie,
digitalizare şi dezvoltarea ecosistemului antreprenorial;
2. Stimularea tranziţiei regiunii către o economie cu emisii zero prin creşterea
eficienţei energetice, îmbunătăţirea protecţiei mediului şi creşterea mobilităţii urbane;
3. Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la reţeaua
TEN-T prin investiţii în infrastructura rutieră de drumuri judeţene;
4. Creşterea accesului la servicii de calitate şi favorabile incluziunii în educaţie,
formare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
5. Creşterea atractivităţii regiunii prin investiţii în infrastructura de turism şi
patrimoniu cultural;
6. Dezvoltarea capacităţii administrative a AMPORSM;
I
D

Priorităţi POR
Regiunea Sud
Muntenia

T
A

1

Axa prioritară 1 – O
regiune competitivă
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dinamice

Nu

Basis for
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FED
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Mai puţin
dezvoltată

OS 1.1 - Dezvoltarea
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tehnologiilor
avansate
OS 1.2 - Fructificarea
avantajelor
digitalizării, în
beneficiul cetăţenilor,
al companiilor şi al
guvernelor

-48-

OS 1.3 - Impulsionarea
creşterii şi
competitivităţii IMMurilor

2

3

Axa prioritară 2 – O
regiune cu oraşe
prietenoase cu mediul

Axa prioritară 3 – O
regiune accesibilă

Nu

Nu

FED
R

FED
R

Mai puţin
dezvoltată

Mai puţin
dezvoltată

OS 1.4 - Dezvoltarea
competenţelor pentru
specializare inteligentă,
tranziţie industrială şi
antreprenoriat
OS 2.1 - Promovarea
eficienţei energetice şi
reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră
OS 2.7 - Îmbunătăţirea
protecţiei naturii şi a
biodiversităţii, a
infrastructurii verzi în
special în mediul urban
şi reducerea poluării
OS 2.8 - Promovarea
mobilităţii urbane
multimodale
sustenabile
OS 3.3 - Dezvoltarea
unei mobilităţi
naţionale, regionale şi
locale durabile,
reziliente în faţa
schimbărilor climatice,
inteligente şi
intermodale, inclusiv
îmbunătăţirea accesului
la TEN-T şi a
mobilităţii
transfrontaliere
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4

Axa prioritară 4 – O
regiune educată

Nu

FED
R

Mai puţin
dezvoltată

OS 4.2 Îmbunătăţirea
accesului la servicii
de calitate şi
favorabile incluziunii
în educaţie, formare
şi învăţarea pe tot
parcursul vieţii prin
dezvoltarea
infrastructurii

5

Axa prioritară 5 – O
regiune atractivă

Nu

FED
R

Mai puţin
dezvoltată

OS 5.1 - Favorizarea
dezvoltării integrate
sociale, economice şi
de mediu la nivel
local şi a
patrimoniului
cultural, turismului şi
securităţii în zonele
urbane
OS 5.2 - Favorizarea
dezvoltării integrate
sociale, economice şi
de mediu la nivel
local şi a
patrimoniului
cultural, turismului şi
securităţii în afara
zonelor urbane

6

Axa prioritară 6 Asistenţă Tehnica

D
A

FED
R

NA

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va gestiona peste 1,3 miliarde
de euro prin Programul Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027 pentru
cetăţenii din judeţele componente ale Regiunii - Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova şi Teleorman.
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Regiunea Sud-Muntenia va fi:
✔ competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice;
✔ cu oraşe prietenoase cu mediul;
✔ cu mobilitate urbană durabilă;
✔ mai accesibilă;
✔ educată;
✔ atractivă.

În calitate de cameră decizională, Camera Deputaţilor a adoptat, în noiembrie
2021, propunerea de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 122
din 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
Măsura legislativă va descentraliza Programul Operaţional Regional, desemnând
Agenţiile pentru dezvoltare regională Autorităţi de management pentru POR la nivelul
celor opt regiuni de dezvoltare, în exerciţiul financiar european 2021-2027. Pentru
beneficiari, efectul va fi reducerea birocraţiei în ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor de
finanţare şi ajustarea acestora la situaţia concretă a regiunii, precum şi simplificarea
proceselor de evaluare, selecţie şi contractare a viitoarelor proiecte ce vor solicita fonduri
europene.
Din momentul promulgării acestei legi de către Preşedintele României, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va fi Autoritate de Management pentru
implementarea Programului Operaţional Regional Sud - Muntenia 2021-2027, a cărei
versiune de lucru nr. 3 a fost transmisă Comisiei Europene şi publicată în consultare
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publică pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, în cadrul secţiunii Despre
noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > POR Sud ‐
Muntenia 2021‐2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/por-sud--muntenia.../static/1295.
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CAPITOLUL V
CONTEXT JUDEŢEAN
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa
pentru ciclul financiar 2021-2027

La momentul realizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bucu se
impunea coroborarea acestui document programatic cu cel al Judeţului Ialomiţa, respectiv
al Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Ialomiţa. Din păcate, acest lucru nu s-a
putut face, Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Ialomiţa fiind în lucru.
Documentul programatic al Judeţului Ialomiţa pentru ciclul financiar 2021-2027 face
parte din programul judeţean „Împreună pentru Ialomiţa“ care cuprinde şi Strategia de
Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni.
Strategia judeţeană 2021-2027 este finanţată prin Programul Operaţional Capacitate
Administrativă POCA 2014-2020, Îmbunătăţirea procesului decizional şi de planificare
strategic la nivelul CJ Ialomiţa prin introducerea unor mecanisme şi proceduri standard
de fundamentare a deciziilor, realizarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa
2021-2027.
Contractul de prestări servicii „elaborare mecanism consultare publică şi
Strategie Dezvoltare Judeţul Ialomiţa 2021-2027“ a fost semnat în data de 10.11.2020 şi
are ca dată de finalizare a implementării proiectului, data de 18.09.2022.
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CAPITOLUL VI
CONTEXT ZONAL - FORME DE ASOCIERE

A.
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.
A1. A.D.I. Ialomiţa

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară erau definite, conform Legii nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare la art.1 alin 2. lit. c.,
(actul normativ în vigoare la data înfiinţării, între timp a apărut Codul Administrativ) ca
fiind „structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în
condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor
proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor
servicii publice”.
În fiecare an, Consiliul Local Bucu a aprobat proiectul de hotărâre privind plata
cotizaţiei către ADI Ialomiţa pe anul 2021. Cotizaţia se stabileşte în funcţie de numărul
de locuitori, adică 1,5 lei / locuitor. Pentru anul 2021 este de 3654 lei raportat la cei 2436
de locuitori înregistraţi la data de 1 ianuarie 2021.
În cursul anului 2021, UAT Comuna Bucu a solicitat finanţare de la ADI Ialomiţa
prin Programul Judeţean de Dezvoltare Locală. La data de 6 septembrie 2021, în Foaierul
Sălii de Festivităţi „Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa a organizat ceremonia de semnare a unor contracte de finanţare
din cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală – Ialomiţa 2021. Printre acestea s-54-

a aflat şi proiectul „Modernizare drum de interes local în comuna Bucu, judeţul
Ialomiţa“, în valoare de 390.006,88 lei.
Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din comuna
Bucu, prin modernizarea drumului de interes local în scopul facilitării accesului la
Platforma industrială.
Detaliile proiectului: Se modernizează drum de interes local – acces la Platforma
industrială pe o lungime totală de 880 m şi o lăţime de 5 m cu acostamente de 2 x 0,50 m,
amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Bucu între DJ 213 A şi zona industrială.
Valoarea totală a proiectului este de 390.006,88 lei, din care:
• Contribuţia proprie UAT Bucu: 90.006,88 lei;
• Contribuţia ADI Ialomiţa: 300.000,00 lei;
Durata proiectului: 12 luni.
A2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI „Salubris Group 2010”
Griviţa
În vederea implementării unor proiecte de gestionare a deşeurilor, la nivelul
judeţului au fost constituite 5 asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) care au acest
obiect. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI „Salubris Group 2010” are ca
membri 12 UAT-uri: Bucu, Căzăneşti, Griviţa, Traian, Miloşeşti, Reviga, Cocora,
Colelia, Grindu, Valea Măcrişului, Scânteia, şi Perieţi. Ulterior, 4 membri, Comuna
Griviţa (25%), Comuna Reviga (25%), Comuna Miloşeşti (25%), Comuna Traian (25%)
au decis să înfiinţeze societatea comercială Selectiv Deşeuri 2010 SRL care colectează
deşeurile din localităţile membre ale ADI „Salubris Group 2010” Griviţa.
Ca membru al ADI „Salubris Group 2010” Griviţa, UAT Comuna Bucu plăteşte,
anual, o cotizaţie de 22.000 de lei şi o contribuţie, tot anuală, de 3.000 de lei.
Comuna Bucu, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.04.2014, a aderat la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco „Salubris Group 2010” Griviţa în vederea
gestionării comune a managementului integrat al deşeurilor şi în perspectiva delegării
serviciului de salubritate. Ceea ce s-a şi întâmplat, la momentul redactării Strategiei de
Dezvoltare Locală, SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL Griviţa colectând deşeurile menajere
din localitate de două ori pe săptămână. Prin HCL nr. 11 din data de 20.02.2020,
Consiliul Local l-a mandat pe primarul Ion Drăguşin să semneze un nou contract de
prestare a serviciilor de salubritate cu SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL Griviţa.
La data de 23.12.2021, Consiliul Judeţean Ialomiţa a votat proiectul de hotărâre
privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI
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„Salubris Group 2010” de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în
care sunt majoritatea localităţilor din judeţ. Din ADI ECOO 2009 face parte şi UAT
Consiliul Judeţean, iar fuziunea are drept scop obţinerea unei finanţări pe mediu la nivel
de judeţ după scrierea unui Master Plan.
B. Grupul de Acţiune Locală (GAL) Danubius Ialomiţa – Brăila

Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului European stabileşte cadrul pentru implementarea abordării privind dezvoltarea locală plasată
sub responsabilitatea comunităţii (DLRC). DLRC se doreşte a fi un instrument integrat,
care poate fi utilizat pentru a răspunde problemelor complexe de dezvoltare, necesitând
cooperarea mai multor părţi interesate din sectorul public, neguvernamental şi privat.
Pentru a accesa finanţarea DLRC, părţile interesate relevante trebuie să formeze grupuri
de acţiune locală (GAL), adoptând aceeaşi abordare precum cea folosită pentru
programul LEADER în perioada de programare 2007-2013. GAL, odată format, trebuie
să elaboreze o strategie DLRC şi să o prezinte organelor intermediare şi autorităţilor de
management relevante pentru verificarea eligibilităţii şi aprobarea finală. Conform
Regulamentului nr. 1303/2013, strategiile DLRC trebuie să includă „un set coerent de
operaţiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor şi nevoilor locale şi care contribuie la
îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii şi care este conceput şi realizat de un grup de acţiune local”.
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Comuna Bucu este membră a Grupului de Acţiune Locală (GAL) Danubius
Ialomiţa – Brăila alături de alte 29 de Unităţi Administrativ - Teritoriale din judeţele
Ialomiţa şi Brăila. Înfiinţat în 2017, anul următor, mai exact pe data de 1.10. 2018 – GAL
Danubius Ialomiţa – Brăila a aprobat proiectul Comunei Bucu - „Achiziţie de utilaj,
Comuna Bucu, Judeţul Ialomiţa“. Valoarea finanţării nerambursabile a fost de 70.000 de
Euro, din care contribuţia UAT Bucu a fost de 17.528 Euro. Perioada de implementare a
proiectului a fost de 16 luni şi a constat în achiziţionarea unui utilaj tip tractor, a unei
remorci, a unei cisterne vidanjă, a unei lame de deszăpezire, a unei tocătoare cu braţ, a
unei perii de măturat, a unui tocător de crengi şi a unui burghiu de săpat gropi.
La nivelul GAL Danubius Ialomiţa – Brăila a fost identificată Strategia de
Dezvoltare Locală 2014-2021 a teritoriului, însă documentul programatic pentru perioada
2021-2027 încă nu a fost elaborat la data scrierii acestei strategii de dezvoltare locală.
(Sursa informaţii şi hartă: igal.ro).
În perioada 2023 – 2027, LEADER va beneficia de o alocare de 10,18% din
valoarea totală a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, deci, aproximativ 578 de
milioane de euro.
De menţionat este că în perioada de tranziţie, pentru anii 2021 şi 2022, LEADER
va beneficia de un buget de 128 milioane de euro, din care o alocare de 5 milioane pentru
pregătirea viitoarelor strategii de dezvoltare locală.
În ceea ce priveşte investiţiile în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole,
acestea vor avea o alocare financiară de 200 de milioane de euro.
Implicarea cu simţ de răspundere în dezvoltarea guvernanţei la nivel local,
conştientizarea necesităţii construirii în mod cât mai realist a Strategiilor de Dezvoltate
Locală şi exploatarea la maximum a oportunităţilor de finanţare vor contribui simţitor la
dezvoltarea spaţiului rural românesc.
Discuţiile pe subgrupurile de lucru dedicate AKIS - cercetare, inovare şi transfer
de cunoştinţe, au vizat infrastructura rurală, irigaţiile, tinerii fermieri, investiţii în ferme şi
plăţi directe.
C. Forme de asociere şi parteneriat între localităţi
Un asemenea parteneriat are drept scop încurajarea cooperării localităţilor şi
înţelegerea reciprocă între cetăţenii acestora. În prezent, înfrăţirea reprezintă o reţea unică
şi compactă pe întreg teritoriul Europei, dar şi dincolo de graniţele acesteia, având astfel
un rol deosebit în ceea ce priveşte provocările cu care se confruntă Europa de astăzi,
reflectate în obiectivele POR-SM.
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În cadrul Regiunii Sud Muntenia există mai multe tipuri de forme de asociere,
după cum urmează: acorduri de înfrăţire, parteneriate, colaborări şi cooperări.
C.1 Zona Urbană Funcţională (ZUF) – Slobozia
Comuna Bucu a fost integrată în Zona Urbană Funcţională – Slobozia alături de
municipiul-reşedinţă de judeţ Slobozia, oraşul Amara şi alte 6 comune: Mărculeşti,
Ciulniţa, Cosâmbeşti, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Perieţi.
Comuna Bucu este menţionată ca şi localitate componentă a Zonei Urbane
Funcţionale Bucureşti alături de codul SIRUTA – 93021.

SIRUTA este acronimul de la Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor
Teritorial – Administrative, iar codul SIRUTA este un simbol numeric specific unei
anumite localităţi. Registrul unităţilor administrativ - teritoriale - SIRUTA - reprezintă un
sistem de înregistrare, evidenţă şi actualizare a unităţilor administrativ - teritoriale,
realizat cu mijloace de prelucrare automată a datelor.
Zonele metropolitane şi aglomerările urbane cele mai dinamice au şi cel mai mare
succes în a atrage oameni şi investiţii, iar la baza dezvoltării acestora stă cooperarea şi
planificarea inter-jurisdicţională.
Această dinamică se reflectă în tiparele de navetism, care stau la baza conceptului
de zonă urbană funcţională - o ZUF este formată dintr-un oraş nucleu şi localităţile
limitrofe de unde cel puţin 15% din forţa de muncă face naveta către respectivul centru
urban. Trebuie menţionat aici că Zona Urbană Funcţională este un concept tehnic în timp
ce o Zonă Metropolitană presupune existenţa unui cadru de colaborare administrativă
inter-jurisdicţională. Figura următoare include componenţa zonelor urbane funcţionale
pentru toate municipiile şi oraşele din România.
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Această relaţie strânsă între centrele urbane şi teritoriile adiacente, bazată pe
oferta de locuri de muncă, oportunităţi legate de educaţie şi oferta serviciilor (publice sau
private) a dus la conturarea a ceea ce a fost numit Zonă Urbană Funcţională (ZUF).
Definirea ZUF este extrem de flexibilă, aceasta variind de la stat la stat, atât din punct de
vedere al conceptului, cât şi în felul în care acesta a fost integrat în legislaţiile naţionale.

Pentru realizarea acestui subpunct al SDL Bucu vom considera că, în cazul
României şi pe baza studiilor existente (ESPON, 2004, 2007; CEC, 1999), se numeşte
Zonă Urbană Funcţională: acea zonă formată din unul sau mai multe centre urbane cu
caracter polarizator din punct de vedere socio-economic şi localităţile înconjurătoare între
care există cel puţin o relaţie bazată pe migraţie şi navetism (datorată proximităţii); care
împărtăşesc una sau mai multe specializări funcţionale şi / sau caracteristici culturalistorice; şi care însumează o populaţie de cel puţin aproximativ 250.000 de locuitori. De
exemplu, în cazul României, se încadrează în această definiţie în primul rând Bucureştiul,
Timişoara, Cluj, Iaşi, Constanţa, Braşov, dar şi municipiile-reşedinţe de judeţ, printre
care şi Slobozia.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 156 din 3 septembrie 2020, privind unele
măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, cuprinde noţiunea de zonă urbană
funcţională (ZUF).
OUG 156/2020 mai cuprinde unele aspecte precum posibilitatea ca oraşele,
municipiile şi municipiile-reşedinţă de judeţ care au sate aparţinătoare să poată depune
proiecte pentru dezvoltarea acelor sate. Se vor putea depune proiecte pentru următorul
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exerciţiu financiar, 2021-2027, pentru alimentare cu apă şi canalizare, de gestionare a
deşeurilor, de infrastructură drumuri, etc.. De altfel, la articolul 3 al OUG 156/2020 este
prevăzut un nou program numit Smart Village în cadrul căruia comunele din Zonele
Urbane Funcţionale pot depune anumite tipuri de proiecte „inteligente". Sunt, însă, două
condiţii pentru a accesa acest program: să fie o comună care face parte dintr-o „zonă
urbană funcţională" - doi - comunele să aibă o creştere continuă a numărului de locuitori
în ultimii trei ani înainte de data depunerii proiectului.
C2. Parteneriat pentru dezvoltarea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor
naturale în comuna Bucu

În cursul anului 2020, Comuna Bucu a semnat un Acord de Parteneriat /asociere
cu localităţile Cosâmbeşti, Mărculeşti, Gheorghe Lazăr, Scânteia, Valea Ciorii în vederea
accesării programului de investiţii „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a
gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final”.
La data de 27.12.2020, Comuna Bucu alături de partenerii săi au depus proiectul
„Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii
nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a
activităţilor de transport, distribuţie şi consum final“ - Cod apel: POIM/..../8/2/Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale – 2020 - Ministerul
Fondurilor Europene, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 - Axa
Prioritară 8, Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor
naturale, Obiectivul Specific 8.2 - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului
Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
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Proiectul ocupă poziţia 613 în lista Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor
Europene cu cereri depuse în cadrul POIM - Axele prioritare 3-9 până la data de 31
decembrie 2020. Pentru Obiectivul Specific 8.2 s-au depus 243 de proiecte, parteneriatul
al cărui lider este Comuna Mărculeşti ocupând poziţia 131 în cadrul listei. Termenul
scadent al proiectului „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în
Comunele Cosâmbeşti, Mărculeşti, Bucu, Gheorghe Lazăr, Scânteia şi Valea Ciorii“ este
anul 2023.
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CAPITOLUL VII
CONTEXT LOCAL
Strategia de Dezvoltare Locală pentru
Perioada 2014-2020

La realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027 vom
folosi ca punct de plecare documentul programatic anterior, respectiv strategia din
perioada 2014-2020. În acest sens vom identifica direcţiile anterioare de dezvoltare şi
proiectele propuse. Totodată, vom identifica stadiul proiectelor anterioare.
Conform Capitolului V, pentru Comuna Bucu au fost prevăzute o serie de măsuri
şi obiective, după cum urmează:
INTEGRARE EUROPEANĂ
Atingerea unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor europene la nivelul
Consiliului local Bucu pentru perioada 2014-2020
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• Îmbogăţirea portofoliului de proiecte şi creşterea numărului de studii şi
documentaţii tehnice
• Atingerea unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor nerambursabile
• Pregătirea resurselor umane necesare accesării şi implementării de proiecte
Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice pentru derularea
fondurilor structurale şi de coeziune
• Creşterea capacităţii de implementare a proiectelor cu finanţare externă,
familiarizarea funcţionarilor publici cu procedurile europene
Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială
• Dezvoltarea unui parteneriat activ şi dinamic pentru identificarea şi rezolvarea
problemelor existente în comună
INFRASTRUCTURA
Urbanism
• Reactualizarea PUG-ului şi a Regulamentului de urbanism
• Realizarea unui PUZ pentru centrul administrativ al comunei şi centrul cultural,
sportiv şi de agrement
Drumuri şi transport
• Crearea unei reţele de drumuri funcţională, modernă şi durabilă
Alimentarea cu apă potabilă, canalizare
• Construirea sistemului de colectare, transport şi tratare a apelor uzate
• Creşterea gradului de informare a cetăţenilor cu privire la riscurile poluării
cauzate de deversările necontrolate de ape uzate
Alimentare cu gaze naturale
• Creşterea calităţii vieţii prin realizarea unui sistem de alimentare cu gaze
naturale
Gestionarea deşeurilor
• Creşterea calităţii vieţii prin realizarea unui sistem de gestionare a deşeurilor
• Creşterea gradului de informare a cetăţenilor cu privire la riscurile poluării
datorate gestionarii necorespunzătoare a deşeurilor
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Protecţia mediului înconjurător
• Reducerea efectului negativ al activităţilor de transport asupra mediului
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• Protecţia mediului prin colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor
menajere, proiect care are deja finanţare
• Protecţia mediului prin colectarea şi epurarea apelor uzate
• Implementarea în viitorul apropriat a unui sistem de colectare selectivă a
deşeurilor menajere
• Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei în aspectele legate de protecţia
mediului şi a educaţiei ecologice
• Promovarea practicilor de agricultură ecologice
ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ - SECTOR PRODUCŢIE
Dezvoltarea şi sprijinirea activităţilor productive
• Dezvoltarea sustenabilă şi sprijinirea dezvoltării IMM-urilor
• Dezvoltarea micro-afacerilor şi meşteşugului şi promovarea antreprenoriatului şi
a structurilor economice
• Realizarea de investiţii în tehnologie şi echipamente performante, eficiente şi cu
grad de poluare redus şi dezvoltarea de industrii nepoluante
ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ - SECTOR
AGRICULTURĂ
Crearea unui sector agricol puternic, care să permită o dezvoltare locală
durabilă, să protejeze mediul prin trecerea de la agricultura de subzistenţă şi
semisubzistenţă la o agricultură comercială
• Stimularea transformării gospodăriilor în ferme familiale cu caracter comercial
competitive pe piaţă
• Crearea capacităţilor de stocare şi procesare a produselor agricole cu nisa pe
piaţă [de exemplu produse alimentare ecologice]
• Dezvoltarea fermelor bazate pe practicarea formelor de agricultură prietenoase
cu mediul - Agricultura ecologică
• Dezvoltarea sectorului zootehnic la nivel de comună
ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ - COMERŢUL ŞI
SERVICIILE
Diversificarea activităţilor economice necesare pentru creştere, ocupare şi
dezvoltare durabilă
• Diversificarea obiectului de activitate a firmelor
• Utilizarea eficientă a resurselor locale
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• Promovarea unor tehnici de marketing
• Orientarea parţială spre turişti ca potenţial clienţi
• Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti
• Promovarea activităţilor tradiţionale
ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ - TURISMUL ŞI
AGROTURISMUL
Promovarea şi dezvoltarea serviciilor turistice şi agr turistice
• Încurajarea dezvoltării turismului şi utilizarea sporită a ITC pentru promovare
POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCIALE - STAREA DE SĂNĂTATE ŞI
SERVICIILE MEDICALE
Asigurarea unui sistem de servicii medicale capabil să satisfacă nevoile
locuitorilor comunei, precum şi a unui plan de prevenire a apariţiei problemelor de
sănătate
• Educarea populaţiei privind starea de sănătate
• Eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii
POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCIALE - GRADUL DE OCUPARE A
FORŢEI DE MUNCĂ
Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi promovarea măsurilor
menite să ducă la integrarea grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii
• Creşterea calităţii vieţii şi reducerea şomajului prin crearea de noi locuri de
muncă
POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCIALE - CULTURĂ, SPORT, AGREMENT
Cultura, sport, agrement
• Lucrări de îmbunătăţire a complexului socio-cultural
• Refacerea unor centre de practicare a meşteşugurilor artistice şi identificarea
istoriei comunei
• Pregătirea unor colecţii muzeale capabile să conserve peste ani identitatea
culturală a comunei
• Dezvoltarea cadrului pentru practicarea sporturilor
• Dezvoltarea zonei de agrement şi petrecere a timpului liber
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Plan de investiţii publice pentru anul 2017
1. Amenajare Trotuare - 2.949.984 lei
2. Construire Staţie de Epurare - 429.105 lei
3. Reabilitare şi Modernizare Cămin Cultural - 839.567 lei
4. Modernizare Sistem Public de Iluminat Stradal - 530.139 lei
5. Reabilitarea şi Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apa Potabilă şi
Introducerea unui Sistem de Canalizare - 3.723.243 lei.

Obiectivul principal al Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020
a fost îmbunătăţirea calităţii vieţii, atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă,
fapt prevăzut de administraţia locală şi susţinut cu fermitate de comunitatea locală.
Extinderea reţelei de alimentare cu apă, înfiinţarea reţelei de canalizare şi a celei de
distribuţie a gazelor naturale, crearea perdelelor de protecţie, precum şi investiţiile în
infrastructura socială au fost câteva dintre priorităţile pe care administraţia locală şi le-a
propus, dar nu le-a putut realizat în perioada de programare financiară 2014 – 2020.
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CAPITOLUL VIII
JUDEŢUL IALOMIŢA – PREZENTARE

Situat în Sud – Estul României, ocupând o însemnată parte din subdiviziunea
estică a Câmpiei Române, Bărăganul, judeţul Ialomiţa este una dintre cele mai vechi
unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. Suprafaţa totală a judeţului este de 4453 km2,
adică 1.9% din suprafaţa totală a ţării. La 31 decembrie 2019, organizarea administrativă
a teritoriului acestui judeţ era următoarea: 7 municipii şi oraşe (dintre care 3 municipii),
59 comune şi 127 de sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Slobozia. Judeţul se
învecinează cu judeţele: Prahova, Buzău, Brăila (la nord), Constanţa (la est), Călăraşi (la
sud) şi Ilfov (la vest).
Acest teritoriu se află la interferenţa unor vechi rute comerciale care-i dau şi acum
caracterul de zonă de tranzit între Orient (prin Constanţa) şi Occident. Prin judeţul
Ialomiţa trece drumul naţional DN 2A, care leagă Capitala României de municipiul
Constanţa prin podul peste Dunăre, Giurgeni - Vadu Oii. DN 2A se intersectează cu alte
drumuri de interes naţional, cum ar fi E85, Bucureşti - Buzău şi E584 Brăila –Călăraşi.
În paralel cu DN 2A, judeţul Ialomiţa este străbătut de la un capăt la altul de
magistrala de cale ferată care facilitează transportul de produse agricole pentru porturile
dunărene şi portul Constanţa.
Judeţul Ialomiţa este străbătut de cursul inferior al râului cu acelaşi nume, dar şi
de fluviul Dunărea, între braţele sale Borcea şi Dunărea Veche aflându-se o mare
suprafaţă cu potenţial agricol ridicat.
Forma de relief dominantă este câmpia, la ea adăugându-se lunca Dunării şi lunca
Ialomiţei.
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Clima judeţului este continentală, caracterizându-se printr-o amplitudine termică
anuală şi diurnă relativ mare şi prin cantităţile reduse de precipitaţii. O altă caracteristică
a climei judeţului Ialomiţa o constituie regimul vânturilor, direcţiile lor predominante
fiind din nord –est şi nord.
Reţeaua hidrografică a judeţului este reprezentată de fluviul Dunărea cu Braţul
Borcea şi Dunărea Veche, râurile Ialomiţa şi Prahova, lacurile (Piersica, Bentu), lacurile
de albie (Amara) şi limanurile fluviatile (Iezer, Strachina, Fundata, etc.). Lacul Fundata
deţine resurse de nămol terapeutic sapropelic, zona fiind declarată arie protejată de
importanţa acvifaunistică.
La 7,5 km de Slobozia se afla staţiunea turistică de interes naţional Amara, unde
se găsesc resurse de nămol terapeutic sapropelic, izvoare minerale sulfuroase şi izvoare
termale. Tot la Amara se găseşte şi cel mai mare parc dendrologic din sud-estul
României.
Descoperirile arheologice atestă că acest teritoriu este locuit continuu încă din
paleolitic, uneltele şi obiectele găsite la Bucu, Borduşani, Săveni şi Dridu demonstrând
acest lucru.
Urme de materiale specifice culturii neolitice s-au găsit în 15 localităţi ialomiţene.
Epoca bronzului arată că purtătorii acestei culturi, care au trăit pe teritoriul actual al
judeţului Ialomiţa, practicau agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi bronzului, aveau
legături semnificative, inclusiv culturale, cu lumea heladică şi miceniană. Mai târziu,
prezenţa sciţilor este dovedită cu descoperirile făcute la Hagieni şi Ograda. Populaţia geto
- dacă din această zonă a avut legături strânse cu tracii din dreapta Dunării, cu grecii, dar
mai ales cu cetăţile de pe malul Mării Negre: Histria, Callatis, Tomis. Cercetările
arheologice efectuate în Ialomiţa au pus în evidenţă existenţa a 48 de aşezări getice,
situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: Ialomiţa, Braţul Borcea şi Prahova,
precum şi în jurul lacurilor Dridu, Fundata, Amara şi Strachina.
Cea mai reprezentativă este cetatea fortificată de la Piscu Crăsani, între satele
Copuzu şi Crăsani, comuna Balaciu, pe malul drept al râului Ialomiţa. Istoricul Vasile
Pârvan afirmă că acesta este HELIS, celebrul oraş antic. Colonizarea Daciei de către
romani are şi aici numeroase urme arheologice în peste 30 de aşezări. Cea mai importantă
se află la Dridu, ajunsă reşedinţă domnească temporară în secolul al XVI-lea.
Pentru perioada feudalismului timpuriu (sec. X - XIV) au fost semnalate, în urma
cercetărilor, 30 de aşezări, printre care amintim: Dridu, Oraşul de Floci (1431), Alexeni
(1431), Stelnica, Borduşani, Făcăeni, Vlădeni, Frăţileşti (1467), Slobozia (1514), Feteşti
(1528), ş.a..
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Oraşul de Floci, prima capitală a Ialomiţei, devine în sec. XVI - XVII un
important centru economic, politic şi cultural al Ţării Româneşti. Aici s-a născut în anul
1558, cum consemnează cronica lui Radu Popescu, cel care avea să fie numit Mihai
Viteazul, unificatorul celor trei provincii româneşti: Ţara Românească, Moldova şi
Ardealul.
În secolul al XIX-lea se accentuează popularea Bărăganului cu numeroase stâne,
târle, armane, multe dintre ele transformate mai apoi în sate. Dar, cele mai multe sate au
apărut ca urmare a împroprietăririi ţăranilor cu pământ în anii 1864, 1881, 1921, 1945:
Scânteia, Griviţa, Amara, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Doja, Tovărăşia, Munteni-Buzău,
Movila, locuitorii fiind din Ialomiţa, dar mai ales din judeţele Brăila, Buzău, Prahova,
Dâmboviţa, sau din sudul Ardealului.
Perioada 1945-1989 este marcată la începutul ei de dictatura militară şi apoi de
cea comunistă, când tradiţiile democratice au fost înlocuite şi în Ialomiţa cu structuri
administrative, economice şi politice impuse după modelul sovietic. A fost etatizată
întreaga economie şi cooperativizată agricultura.
Obiectiv privind realitatea istorică, nu se poate să nu remarcăm faptul că Ialomiţa
a trecut prin profunde transformări economice-sociale marcate prin industrializarea
accentuată şi schimbarea structurii şi repartizării sociale a populaţiei judeţului.
După evenimentele din decembrie 1989, viaţa economico-socială a judeţului
Ialomiţa a încercat să se adapteze rigorilor tranziţiei şi economiei de piaţă.
Subsolul judeţului este sărac în resurse minerale, totuşi prospecţiunile geodezice
au condus la descoperirea unor zăcăminte de petrol şi gaze naturale în perimetrul
Urziceni – Colelia – Grindu care sunt deja în exploatare.
Având în vedere că potenţialul de dezvoltare economic şi social al judeţului este
unul imens, se impune o strategie riguroasă şi o determinare ambiţioasă în scopul de
creştere a calităţii vieţii locuitorilor.
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CAPITOLUL IX
PREZENTAREA COMUNEI BUCU

1. Aşezare, demografie, politică şi administraţie, istorie, monumente istorice.
Bucu este una dintre cele 59 de comune din judeţul Ialomiţa, Muntenia, România,
formată numai din localitatea de reşedinţă cu acelaşi nume. Având în vedere numărul de
locuitori, 2436, la 1 ianuarie 2021, Comuna Bucu este una dintre cele 33 de localităţi din
judeţul Ialomiţa cu o populaţie cuprinsă între 2000 şi 3999 de locuitori.
Aşezare.
Comuna Bucu se află în Câmpia Bărăganului, pe malul stâng al Ialomiţei. Prin
comună trec şoseaua naţională DN 2A care leagă Slobozia de Constanţa (localitatea
aflându-se aproximativ la jumătatea distanţei dintre Slobozia şi Ţăndărei), precum şi
calea ferată Slobozia–Ţăndărei, care este deservită de staţia Bucu.
Comuna Bucu se învecinează:
la N cu comuna Scânteia, comuna Valea Ciorii şi comuna Ograda,
la E cu comuna Ograda,
la S cu comuna Mărculeşti şi comuna Cosâmbeşti,
la V cu municipiul Slobozia şi comuna Gheorghe Lazăr.
Distanţa către municipiile şi oraşele din judeţ:
- Urziceni – 74 km;
- Amara – 17 km;
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- Slobozia – 12 km;
- Feteşti – 47 km;

- Ţăndărei – 14 km;
- Căzăneşti – 43 km

Distanţa către principalele oraşe ale ţării:
- Bucureşti – 131 km;
- Brăila – 90 km;
- Ploieşti – 138 km;
- Braşov – 308 km;
- Buzău – 103 km;
- Tulcea – 140 km;
- Galaţi – 112 km;
- Constanţa – 140 km;

Demografie.
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Bucu se ridică la
2.323 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 2.418 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,17%). Pentru
3,66% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (95,7%). Pentru 3,66% din populaţie
nu este cunoscută apartenenţa confesională.
Relieful.
Teritoriul administrativ al comunei Bucu este situat în partea central-estică a
judeţului Ialomiţa. Comuna este amplasată în partea de nord-est a Câmpiei Române, în
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subunitatea Bărăganului Central, care, din punct de vedere geografic, este încadrat între
Valea Ialomiţei la sud, şi Valea Călmăţuiului la nord.
Relieful cvasitabular al câmpiei, prezintă denivelări de cca. 3 - 4.00 m cu pantă de
maxim 12° în zona de trecere dintre câmp şi lunca râului Ialomiţa. Altitudinile absolute
de pe teritoriul comunei Bucu sunt cuprinse între 41 m în partea de nord şi 15 m, la sudest pe râul Ialomiţa.
Localitatea este străbătută de Râul Ialomiţa care străbate teritoriul comunei Bucu
cu un traseu general de la vest către est, puternic meandrat.
Limita de vest a comunei este marcată de cursul unei mici văi amenajată cu baraj
din pământ şi debite doar în perioadele cu precipitaţii.

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
Solul.
Cadrul natural aparţine Câmpiei Bărăganului şi luncii Ialomiţei.
Câmpia Bărăganului din Sud-Estul României este o câmpie cunoscută pentru
solul său negru şi cu un conţinut bogat de humus, precum şi pentru vegetaţia de stepă
datorată climatului deosebit de aspru: veri fierbinţi şi uscate; ierni foarte geroase cu bătăi
de crivăţ). Face parte din Câmpia Română, fiind sectorul estic al acesteia. Este delimitată
în sud şi est de Dunăre, iar în nord de râul Buzău. Limita vestică este un aliniament care
uneşte localităţile Buzău-Urziceni-Budeşti-Olteniţa.
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Majoritatea solurilor se caracterizează prin însuşiri fizice si chimice bune, fapt
care le conferă o fertilitate naturală ridicată. Terenurile sunt, de asemenea, accesibile,
relativ uşor, la mecanizare pe cea mai mare suprafaţă, datorită aceloraşi condiţii
favorabile de sol şi relief. Situat pe două unităţi majore de relief (câmpie şi luncă)
teritoriul comunei Bucu prezintă din punct de vedere al învelişului de sol, deosebiri
evidente determinate de condiţii naturale specifice fiecăreia din unităţile amintite. Astfel,
pe câmpie, datorită uniformităţii reliefului şi materialului parental al solurilor (loess) şi
adâncimii mari a nivelului de ape freatice, solurile sunt relativ uniforme şi se
caracterizează prin predominarea cernoziomurilor tipice.
În lunca Ialomiţei, în funcţie de macrorelief, textura şi regim hidrologic, se
deosebesc protosoluri aluviale (aluviuni) tipice şi gleizate şi soluri aluviale cu subtipurile
tipic-molic, gleziat şi salinizat.
Resursele naturale.
Resursele naturale ale comunei sunt formate din depozitele de loess cu o textură
foarte fină, bogat în rezerve de substanţe nutritive, fiind cunoscut ca solul cu fertilitatea
cea mai ridicată pentru cultura plantelor cerealiere.
Hidrografia.
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Bucu aparţine bazinului
hidrografic Ialomiţa — Buzău. Râul Ialomiţa traversează teritoriul comunei Bucu cu un
traseu general de la vest către est, puternic meandrat. Îşi are cursul în partea de S a
localităţii, la distanţe care variază de la 5m la 2,5 km, constituind şi limita administrativă
între comuna Bucu şi comunele Mărculeşti şi Cosâmbeşti pe o lungime de aproximativ 7
km.
Debitul mediu multianual al râului Ialomiţa este de aproximativ 35,4 mc/s, iar
maximul de aproximativ 1300 mc/s se înregistrează primăvara ca urmare a ploilor
abundente, topirii zăpezilor de pe versanţii munţilor şi apelor aduse de afluentul Prahova.
În zona de responsabilitate a comunei Bucu există digul de protecţie, care are o lungime
de 6,9 km, cu baza mare de 16 m, baza mică de 4 m şi înălţimea de cca. 1,8 m, din care
900 m poziţionat pe albia majoră a râului Ialomiţa.
Limita de vest a comunei este marcată de cursul unei mici văi amenajată cu baraj
din pământ şi debite doar în perioadele cu precipitaţii.
Caracteristicile hidrogeologice ale teritoriului comunei depind de litologia şi
morfologia zonei.
În cadrul comunei au fost identificate următoarele structuri acvifere:
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- Structura acviferă de adâncime mare cantonată în Formaţiunea de Cândeşti cu
depozite de nisipuri, nisipuri argiloase, argile şi rar lentile de pietrişuri.
Direcţia de curgere a apei este NV — SE cu panta hidraulică de 0.08 % şi
coeficientul de filtrare K = 10 m/zi şi un debit de 1l/sec.
- Structura acviferă de medie adâncime este cantonată în depozitele Pleistocenului
mediu — Complexul marnos.
Stratul acvifer freatic prezintă un nivel hidrostatic situat la adâncimea de 3.00 4.00 m.
Calitativ, apa este nepotabilă cu mineralizaţie foarte mare, cu o concentraţie de
1248 — 3000 mg/l pentru sulfaţi şi duritatea totală de 30 grade germane.
Exploatarea apelor de suprafaţă se realizează prin fântâni rurale.
Clima.
Clima este de tip temperat-continental, fiind caracterizată prin veri foarte calde şi
ierni foarte reci. Amplitudinea termică anuală diurnă este relativ mare, iar cantităţile de
precipitaţii sunt reduse. Durata medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă între
2.100 şi 2.300 de ore.
Temperatura medie anuală a aerului creşte de la Nord-Vest către Sud-Est şi este
de aproximativ +10 C, iar iarna temperatura ajunge la -12 / -14 C. În cursul anului,
temperatura are o variaţie de tip continental cu un minim în luna ianuarie şi un maxim în
luna iulie. Precipitaţiile atmosferice variază între 400 şi 520 mm/an. În ceea ce priveşte
regimul anual al frecventei precipitaţiilor, cele mai multe sunt proprii semestrului cald,
care dau 35-40% din totalul anual, întrunind maxime în mod obişnuit la sfârşitul
primăverii şi începutul verii. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în
iunie (75,8 mm), iar cea mai mică - în ianuarie (29,3 mm) şi februarie (24.2 mm).
Primăvara cad 127,8 mm, vara - 179,3 mm, toamna - 112,1 mm, iar iarna - 85,8 mm. Cel
mai mare număr de zile cu precipitaţii revine lunii iunie (5-12 zile).
În anotimpul rece, în mod obişnuit, precipitaţiile sunt solide. Grosimea maximă a
stratului de zăpadă este de 60-63 cm. Frecvenţa zilelor cu ninsoare este diferită, dar
trebuie menţionat că numărul mediu cel mai mare al acestora este în luna ianuarie.
Presiunea atmosferică prezintă variaţii pronunţate în funcţie de gravitaţie,
temperatura şi relief. Variaţia aceasta se oglindeşte fidel în ritmul iuţelii şi direcţia
maselor de aer. Teritoriul comunei se caracterizează prin presiuni medii lunare scăzute în
semestrul cald şi mai ridicate în lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie, corespunzând
regimului continental.
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Flora şi fauna.
Flora specifică zonei este formată din păducel, măceş, porumbar, salcie, plop.
Fauna existentă cuprinde animale şi păsări de stepă şi de luncă: iepure de câmp,
nevăstuica, vulpea, viezurele, prepeliţa, potârnichea, prigoria, ciocârlia, vrabia, graurul,
turturica, guguştiucul, fazanul etc.
În judeţul Ialomiţa se găsesc diferite tipuri de habitate naturale, relieful fiind
dominat de câmpuri tabulare întinse în lunci şi vegetaţia are caracter stepic pe întreaga
suprafaţă a judeţului. De fapt, stepele primare la ora actuală, practic nu mai există din
cauza desţelenirii şi arăturilor. Dintre formaţiunile secundare ale stepei, azi foarte
degradate şi ele, mici fragmente se mai întâlnesc pe teritoriul comunelor Cocora,
Sălcioara, Movila, pe terenuri improprii agriculturii. Ele se încadrează în categoria
stepelor vest-pontice cu graminee (Stipa ucarinica, Stipa lessingiana) şi dicoltiledonate cu
caragana mollis.
Dintre multele specii xerotermofile ale acestei asociaţii, prin păşunat excesiv şi
bătătorirea solului, azi au rămas doar specii lipsite de valoare furajeră. Partea de S-V a
judeţului este domeniul silvostepei, cu o serie de mari păduri (Groasa, Odaia Călugărului,
Sineşti, Stroiasca, Deleanca, Morareanca) unde se păstrează încă arboreta de stejar pufos
(Quercus pubescens) şi mai ales brumăriu (Quercus pedunculuflora) şi chiar gârliţa
(Quercus frainetto) sau cer (Quercus cerris), alături de salcâm.
În subarboret, pădurile judeţului au în flora spontană măceş (Rosa canina),
păducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), care, de altfel, se recoltează
pentru comercializare, lemn câinesc (Ligustrum vulgare), corn (Cornus mas), sânger
(Carnus saguinea).
Fauna este reprezentată prin specii de stepă - popândău, hârciog, orbete, şoarecele
de câmp, dihor de stepă, iepure de câmp, prepeliţa, potârniche, şoarecele de mişună,
nevăstuica, apoi specii de pădure - căpriorul, mistreţul, vulpea, şoarecele de pădure,
viezurele.
Dintre reptile enumerăm şarpele râu, şopârla de stepă şi şopârla de câmp.
Păsările cele mai numeroase sunt: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia,
cioara, coţofana, vrabia, graurul, turturica, guguştiucul, fazanul colonizat.
Politică şi administraţie.
Comuna Bucu este administrată de un primar şi un consiliu local compus din 11
consilieri. Primarul Ion Drăguşin, de la Partidul Ialomiţenilor, este în funcţie din 2004.
Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componenţă pe
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partide politice: 6 consilieri de la Partidul Ialomiţenilor, 2 consilieri de la PSD, un
consilier de la Pro România, un consilier de la PNL şi un consilier de la PMP.
Istorie.
Localitatea Bucu are un trecut atestat cu aproape 5 secole în urmă, dar urmele
arheologice arată existenţa unei aşezări încă din perioada veche. Astfel, descoperirile
arheologice au pus în evidenţă existenţa unor aşezări de tip hallstattian (sec. X-VIII
î.Chr.), getic (Latene, sec. IV-III î.Chr.), apoi străromânească de la începuturile Evului
Mediu (sfârşitul sec. XVI). Întâia sa menţiune apare într-un hrisov al voievodului Mihnea
al III-lea Turcitul, la 20 martie 1580, când i se întărea vornicului Dragomir – „Bucul cu
tot hotarul“.
Satul a apărut în acest an ca un sat de colonişti liberi, proveniţi din moşnenii
eliberaţi din robia tătarilor şi folosiţi ca mâna de lucru pe moşia proaspăt desţelenită a lui
Dragomir, fost Biv-vel vornic.
Numele aşezării şi al moşiei era dat după un strămoş cu acest nume sau probabil
provine de la cuvântul vechi care definea pleava rămasă după vânturarea seminţelor de
cânepă. După alţi istorici, adevărata atestare documentară este considerată un hrisov emis
de domnitorul Petru Cercel în 1583, prin care dă un loc de „ohabă" gelepului Necula în
satul Bucu Vechiu. Documentul este citat de Nicolae Iorga şi face referiri şi la alte
localităţi din acelaşi areal.
Moşie cu aşezare de moşneni, Bucu cuprindea două părţi, aşa cum arăta
hrisoavele din jurul anului 1600, anume Bucul de Sus şi Bucul de Jos, după cum erau
aşezate faţă de râu. Dintre moşnenii amintiţi în hrisoave ca stăpânind acolo în vremea lui
Mihai Viteazul, cel mai de seamă era un Vladul în legătură cu care o parte a moşiei era
chiar amintită cu numele de Bucul lui Vladul. La anii 1619 - 1629, hrisoavele amintesc
un alt moşnean stăpânitor în Bucu, anume Nedelco, moştenitor al ocinei neamului lui
Vladul. Până la 1650, cel mai de seamă stăpânitor în părţile Bucului este amintit Oprea ot
Bucu, căpitan, apoi agă al Ţării Româneşti în vremea voievodului Matei Basarab. De la
sfârşitul sec. al XVIII-lea şi până la 1863, moşia Bucu zisă Mătăseşti de la creşterea
intensă a viermilor de mătase, s-a aflat în proprietatea Mănăstirii Cotroceni. Pe la anul
1900, cei mai de seamă proprietari de la Bucu şi la Sărăţenii de Jos erau Niţă Grigore
Orzea, Elena Cachi şi urmaşii colonelului Grigore Dimitrescu. Bucu devine comună după
organizarea din anul 1863.
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La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din Plasa Ialomiţa-Balta a
judeţului Ialomiţa şi avea în compunere satele Bucu şi Gheorghe Lazăr, precum şi târlele
Iezeru, Căşeria, Capu Moşiei şi Ioneşti, având o populaţie totală de 2285 de locuitori.
Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna cu satele Bucu, Gheorghe Lazăr şi
Sărăţeni, cu o populaţie de 3011 locuitori. Satul Gheorghe Lazăr s-a separat în 1931,
formând o comună de sine stătătoare.
În 1950, comuna a trecut în subordinea Raionului Slobozia din Regiunea Ialomiţa
şi apoi (după 1952), din Regiunea Bucureşti. Din 1968, comuna Bucu a cuprins şi satul
Ograda, şi a revenit la judeţul Ialomiţa, reînfiinţat. Satul Ograda s-a separat din nou într-o
comună de sine stătătoare în anul 2004.
Biserica locală, având hramul Sfântul Ierarh Nicolae, se află în partea de est a
aşezării, în stânga drumului rutier spre Ţăndărei şi Constanţa. Întâiul lăcaş de zid a fost
ctitorit la anul 1820, dar ruinându-se, a fost ridicat lăcaşul păstrat până astăzi. Rectitorită
la anii 1886-1892 de comunitate, îndeosebi prin strădaniile familiilor de proprietari şi
arendaşi funciari Orzea şi Nancu, biserica a fost reparată la anii 1955, 1973 şi 1981-1984,
după cum arată pisania. Având un plan trilobat, lăcaşul dispune de tindă, mai scundă şi
mai îngustă decât restul construcţiei propriu-zise. O singură turlă, de tablă şi octogonală
ca plan, încununează biserică. Exteriorul este zugrăvit în alb-crem, marginea de jos fiind
vişinie - şi se remarcă îndeosebi elementele decorative ale colţurilor, imitând coloane
semi-îngropate. În interior, deasupra intrării, pisania pictată la anul 1984 consemnează:
Această sfântă biserică cu hramul Sf.Ierarh Nicolae s-a zidit în anul 1886 1892, de către obştea comunei Bucu, cu contribuţia deosebită a familiei Orzea şi Nancu.
În anul 1955 biserica a fost reparată şi în anul 1973 electrificată cu stăruinţa preotului
Popa Ion. În timpul P.F.P. Patriarh Iustin Moisescu, prin stăruinţa deosebită a P.C.
paroh Chiriţă Dan, cu fonduri colectate de la enoriaşi şi cu sprijinul Consiliului
Parohial, în anii 1981 - 1984, s-a restaurat această biserică, s-a îndreptat turla, s-a
reparat acoperişul şi s-a tencuit interiorul şi exteriorul, terminându-se totodată şi
lucrările de pictură din nou, executate de pictorul Rondelli Marian şi din partea parohiei
ca ajutor, Grădinaru Ana şi Corjenco Mihai.
Dincolo de strada bisericii, chiar lângă şosea, din vechiul cimitir al comunei Bucu
se mai păstrează monumente funerare de piatră, datând, unele dintre ele, chiar dinaintea
mijlocului secolului al XIX-lea, respectiv de la anii 1836 şi 1840. În cimitirul nou al
aşezării, aflat în partea de nord-vest a satului, un monument al eroilor nu mai păstrează
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vreo inscripţie comemorativă şi nu pomeneşte vreun nume de erou, deşi fii ai comunităţii
au căzut în cele două războaie mondiale. Monumentele familiei proprietarului Niţă Gr.
Orzea (1851-1917), realizate din marmură în urmă cu un secol, se află şi ele acolo.

Monumente istorice.
Potrivit „Listei monumentelor istorice din judeţul Ialomiţa actualizată în 2015“,
realizată de Ministerul Culturii - Institutul Naţional al Patrimoniului, comuna Bucu are
următoarele monumente istorice descrise succint:
13 IL-I-s-B-14031 Situl arheologic de la Bucu, „Pochina”;
14 IL-I-m-B-14031.01 Aşezare; „Pochina”, sec. X – XI;
15 IL-I-m-B-14031.02 Aşezare; „Pochina”, sec. IV - III a. Chr.;
16 IL-I-m-B-14031.03 Aşezare „Pochina”, sec. X - VIII a. Chr.
Monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, a
instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de
ministru, publicat în Monitorul Oficial. Lista Monumentelor Istorice este realizată pe
judeţe. Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice
dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.
Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate în patru categorii, în funcţie de
natura lor: 1. Monumente de arheologie; 2. Monumente de arhitectură; 3. Monumente de
for public; 4. Monumente memoriale şi funerare.
Din punct de vedere valoric, Lista Monumentelor Istorice cuprinde următoarele
categorii:
Grupa A - monumente istorice de valoare naţională sau universală;
Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
Codul LMI cuprinde: Acronimul Judeţului - un numeral roman care grupează
monumentele în funcţie de natura lor (I-IV) - o minusculă (m pentru monument, a pentru
ansamblu sau s pentru sit arheologic) - o majusculă care descrie monumentul din punct de
vedere valoric (A/B) - un număr de ordine unic la nivelul întregii ţări.
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Identificat în anul 1987 în cadrul unui program de cercetări arheologice de
suprafaţă pe valea râului Ialomiţa, situl Bucu - Pochină, situat în vecinătatea limitei sudvestice a comunei Bucu, a făcut obiectul cercetărilor arheologice sistematice începând cu
anul 1990.
Au fost puse în evidenţă urmele unei locuiri sporadice de la sfârşitul epocii
bronzului, cultura Coslogeni, o aşezare din prima epocă a fierului şi trei morminte de
inhumaţie aparţinând aceleaşi perioade de timp, o aşezare din a doua epocă a fierului, o
necropolă sarmatică, o aşezare medievală timpurie şi una din sec. XVI-XVIII.
În anul 2006, cercetările arheologice s-au desfăşurat pe o suprafaţă de cca. 150 mp
sub formă de secţiuni şi casete orientate pe direcţia N-S, perpendiculare pe marginea
terasei râului Ialomiţa. Suprafaţa cercetată se situează în imediata vecinătate a săpăturilor
anilor 2000-2005, care au urmărit salvarea vestigiilor arheologice de intervenţiile
manuale şi mecanice moderne pentru prelevare de pământ de către săteni.
Stratigrafia se prezintă asemănător cu cea constatată pe secţiunile anilor anteriori.
Întreaga zonă a fost acoperită de un strat de pământ amestecat cu resturi menajere
contemporane, care suprapune un strat de pământ cenuşiu-negricios şi granulat în care au
fost descoperite în partea superioară fragmente ceramice medievale, iar spre bază,
materiale ceramice aparţinând aşezării getice. Sub acest strat, într-un strat de pământ de
culoare cenuşie-gălbuie, au fost descoperite fragmente ceramice din prima epocă a
fierului şi de la sfârşitul epocii bronzului. Cel de-al doilea strat suprapune pământul
galben, steril din punct de vedere arheologic. Grosimea straturilor, cuprinsă între 0,200,50 m, se subţiază cu cât ne apropiem de marginea terasei, unde stratul de resturi
menajere suprapune direct pământul galben.
Cultura Coslogeni.
În campania arheologică a anului 2006, materiale de tip Coslogeni au fost
descoperite numai în stratul de cultură. Fragmentele ceramice, în cantitate redusă şi de
mici dimensiuni, aparţin unor vase de uz comun de formă tronconică, lucrate din pastă cu
cioburi pisate în compoziţie şi decorate cu brâu alveolat sau triunghiular în secţiune.
Un fragment provenit de la un vas de mari dimensiuni, cu grosimea peretelui de
cca. 10 cm, este lucrat din pastă cu pleavă şi este decorat spre marginea subţiată, pe
ambele suprafeţe, cu şiruri orizontale de alveole dispuse oblic.
Vasele lucrate dintr-o pastă de calitate mai bună, lustruite la suprafaţă, erau
decorate cu unul sau două brâuri simple, triunghiulare în secţiune.
A fost descoperit un singur bordei (B12) a cărui cercetare urma să fie finalizată.
Suprafaţa bordeiului, depăşindu-i limitele, era suprapusă de o lentilă de cenuşă groasă de
0,25-0,30 m, răzuită pe alocuri de intervenţia mecanică a unui sătean. Forma bordeiului
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este rectangulară, iar latura are aproximativ 4 m, înscriindu-se printre cele mai mari
bordeie descoperite în această aşezare. Din inventarul descoperit în pământul de
umplutură, afânat şi amestecat cu cenuşă, chirpic şi mici cărbuni, au făcut parte
fragmente ceramice specifice primei epoci a fierului.
Spre limita sudică a aşezării, la mică distanţă de marginea terasei, a fost
descoperit un mormânt de inhumaţie (M3) suprapus parţial de cuptorul unui bordei getic.
Groapa, tronconică în secţiune, avea gura şi fundul de formă ovală cu diametrele
de 1,45 x 1,65 m, respectiv, 2,40 x 2,60 m, ad. de cca.1,35 m şi orientarea NV-SE.
Partea superioară a acestui complex arheologic era formată de o lentilă de pământ
de culoare cenuşie-gălbuie, bine bătătorit, groasă de cca. 0,25 m. Sub această lentilă,
pământul de umplutură din groapă era amestecat cu multă cenuşă, cărbune, chirpic, multe
fragmente prezentând impresiuni de nuiele, fragmente de vetre, cantitate mare de
fragmente ceramice hallstattiene şi oase de animale.
Scheletul, acoperit parţial şi el de un strat de pământ bătut, asemănător cu cel
prezentat mai sus, era aşezat în poziţie chircită pe partea stângă pe un strat de pământ
afânat şi pigmentat cu negru, gros de cca. 10 cm. Craniul era orientat spre SE, iar braţele,
îndoite, aveau palmele aduse în faţă. Nu a avut inventar arheologic. Cele mai apropiate
analogii pentru această descoperire cu caracter funerar se găsesc în aria culturii Babadag.
Inventarul arheologic descoperit în complexe şi stratul de cultură este compus în
marea lui majoritate din material ceramic fragmentar.
Fragmentele ceramice aparţinând vaselor de uz comun, de formă tronconică sau
cu un profil arcuit, sunt lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie, arse oxidant
incomplet, de regulă cu suprafeţele cu asperităţi şi sunt decorate cu brâuri alveolate şi
mici apucători imediat sub margine. Pe un număr redus de fragmente, brâul alveolat
aplicat, se asociază cu şiruri de mici alveole pe buză sau puţin exterior ei.
Un vas de uz comun, de dimensiuni mijlocii, cu o formă relativ tronconică, a fost
întregit din fragmentele ceramice descoperite în complexul funerar (M3).
Vasul, cu fundul drept, marginea uşor orientată spre interior şi buza tăiată oblic,
este decorat cu brâu alveolat întrerupt de patru mici apucători cu o alveolă pe mijloc, din
care s-au păstrat doar două.
Dintr-o pastă de o calitate bună, cu cioburi mărunţite în compoziţie şi un aspect
mult mai îngrijit decât categoria ceramică precedentă, sunt lucrate vasele de formă
bitronconică, străchinile cu marginea arcuită spre interior şi cănile cu o toartă
supraînălţată.
Cele mai multe dintre vasele bitronconice au suprafaţa exterioară de culoare
neagră şi lustruită, iar suprafaţa interioară de culoare gălbuie sau gălbuie-cenuşie şi
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lustruită. Un fragment aparţinând acestui tip de vas prezintă, la baza gâtului, un mic prag
pe care este amplasată o proeminenţă triunghiulară cu vârful orientat în sus.
Fragmentele de străchini cu marginea arcuită spre interior sunt de culoare gălbuie,
gălbuie-cenuşie, cenuşie-negricioasă sau neagră şi au suprafeţele lustruite. Majoritatea
sunt decorate cu caneluri oblice pe margine, două fragmente au caneluri verticale pe
margine iar pe un singur fragment, canelurile oblice de pe margine sunt întrerupte de mici
proeminenţe verticale.
Din aceeaşi categorie ceramică au fost descoperite şi fragmente de căni de formă
bitronconică şi cu toartă supraînălţată. Au o culoare cenuşie-negricioasă, neagră, rar
gălbuie şi sunt lustruite. Două fragmente de torţi prezintă un decor canelat vertical şi,
respectiv, o asociere de caneluri verticale cu câteva orizontale, suprafaţa decorată fiind
amplasată spre gura vasului.
Ceramica de bună calitate, cu nisip în pastă, este reprezentată de fragmente de
ceşti cu torţi supraînălţate şi de câteva fragmente de vase tronconice şi străchini de mici
dimensiuni.
Fragmentele de ceşti cu torţi supraînălţate au corpul de formă bitronconică, gura
evazată, culoarea neagră sau gălbuie şi suprafeţele lustruite. Un fragment este decorat pe
diametrul maxim cu caneluri oblice, întrerupte de mici proeminenţe triunghiulare
orientate în sus, altul are la baza gâtului două caneluri circulare iar pe corp, caneluri
verticale distanţate.
Din inventarul arheologic descoperit în aşezarea hallstattiană de la Bucu-Pochină
au mai făcut parte două fragmente de cute din piatră, un nasture şi o piesă conică din
bronz, precum şi un fragment dintr-o piesă din lut ars, asemănătoare cu un mâner gol în
interior, cu un capăt subţiat şi secţiunea relativ circulară.
Aşezarea getică (sec. IV-III a.Chr.)
În aşezarea getică din sec. IV-III a.Chr. de la Bucu-Pochină au fost descoperite
câteva gropi menajere, în general sărace în inventar arheologic.
Fragmentele de vase de tipul borcan sunt lucrate cu mâna din pastă cu cioburi
pisate, arse oxidant şi decorate cu brâu alveolat.
Tot din pastă de calitate slabă, cu cioburi în amestec, este lucrat şi un fragment de
capac cu o formă discoidală şi un decor compus dintr-un şir de mici alveole aşezate
marginal. Atât forma, cât şi decorul sunt frecvente în această aşezare.
Ceramica lucrată la roată este reprezentată de câteva fragmente de vase având o
pastă fină, cu nisip în compoziţie, de culoare cenuşie şi lustruite. Un mic fragment de la
buza arcuită spre interior a unei străchini este decorat cu o nervură circulară.
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Ceramica de import grecesc este reprezentată de fragmente de amfore şi de câteva
fragmente de vase de mici dimensiuni cu suprafeţele acoperite cu firnis negru. Câteva
mici fragmente au reconstituit un kantharos cu corpul acoperit cu firnis de culoare neagră,
gâtul, de culoare cenuşie-metalică iar suprafaţa interioară, de culoare brun-roşcată.
Aşezări medievale.
Materialele arheologice aparţinând aşezării medievale timpurii, Cultura Dridu, au
fost descoperite, în totalitate, în stratul de cultură. Cele mai multe fragmente ceramice
aparţin vaselor de uz comun lucrate la roată, din pastă cu nisip, arse oxidant şi decorate la
partea superioară cu striuri orizontale, striuri în val, striuri orizontale asociate cu striuri în
val, striuri orizontale întrerupte de mănunchiuri de striuri verticale sau striuri în val
suprapuse pe striuri orizontale.
Fragmentele de vase lucrate la roată din pastă de bună calitate, cu nisip fin în
compoziţie, de culoare cenuşie şi lustruite, ocupă o mică pondere în cadrul inventarului
ceramic. Între acestea, un mic fragment de la partea superioară a vasului este decorat cu
linii lustruite verticale.
Din aşezarea datată în sec. XVI-XVIII, într-o stare de conservare precară, datorată
amplasării pe marginea terasei, au fost descoperite resturile unui bordei cu un cuptor
(0,95 m x 1,40 m) amplasat în partea nordică, cu vatra uşor înclinată spre locuinţă. Cele
câteva fragmente ceramice care s-au aflat în interiorul bordeiului au aparţinut unor
farfurii smălţuite cu verde şi maroniu şi unor căni cu o toartă. (sursa informaţii:
cimec.ro.)
De-a lungul timpului, an de an, s-au efectuat săpături arheologice fiind scrise şi
lucrări de specialitate. S-au găsit obiecte din diferite epoci, de cultura Babadag, getodacică, sarmatică sau neprecizată.
Enumerăm lucrările de specialitate scrise despre Pochină:
1.
A. Păunescu, E. Renţa, Contribution à la connaissance des habitats de la
culture Coslogeni dans la Vallée de la Ialomiţa, 1993;
2.
E. Renţa, R. Coman, Bucu, com. Bucu, jud. Ialomiţa. Punct: Pochină,
CCA 2005.
3. E. Renţa, Aşezarea getică de la Bucu-Pochină (sec. IV-III a.Chr.) I, Ialomiţa 4,
2003-2004;
4. E. Renţa, R. Coman, Bucu, com. Bucu, jud. Ialomiţa. Punct: Pochină, CCA
2006.
4. E. Renţa, Necropola sarmatică de la Bucu, jud. Ialomiţa, Ialomiţa 3, 2000.
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5. A. Păunescu, E. Renţa, Aşezarea medieval timpurie de la Bucu, jud. Ialomiţa,
Arheologia Medievală 2, 1998;
6. Aşezarea medieval timpurie de la Bucu, jud. Ialomiţa (II), Arheologia
Medievală 3, 2000.
7. G. Jugănaru, Cultura Babadag I, 2005.
Personalităţi locale.
• Ion Marin (publicist)

Ion Marin (n. 12 martie 1955, comuna Bucu, – d. 19 octombrie 2016, Bucureşti) a
fost un publicist, scriitor şi profesor universitar.
S-a născut în comuna Bucu. Părinţii săi, Ştefan, de profesie contabil şi Victoria, sau născut în aceeaşi localitate. Străbunicul din partea mamei, pe nume Munteanu, s-a
stabilit în Lunca Ialomiţei, unde venea în transhumanţă, fiind oier din zona Făgăraşului.
Activitatea publicistică. A lucrat ca redactor la „Scânteia” (1985-1989), la
departamentul „Probleme cetăţeneşti”, făcându-se remarcat prin investigaţii şi anchete
sociale, dintre care unele au fost citate şi la “Europa Liberă”. În ziua de 22 decembrie
1989 a redactat textul prezentat la televiziune prin care „scânteiştii se deziceau de
minciună” şi a fost singurul care şi-a semnat articolul apărut în „Scânteia Poporului”. În
aceeaşi zi a propus numele de „Adevărul” , fiind ales preşedinte al consiliului FSN din
ziar, iar trei zile mai târziu a fost ales preşedinte al adunării generale care a transformat
ziarul „Scânteia” în ziarul „Adevărul”. Ulterior, a propus şi adoptarea articolului 16, alin.
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2 din Constituţia României „Nimeni nu este mai presus de lege” ca slogan, care a figurat
pe frontispiciul ziarului până la cumpărarea acestuia de către Dinu Patriciu.
A fost acţionar, membru al Consiliului Director şi al Consiliului de Administraţie
al S.C. „Adevărul” S.A. În 1992, a devenit redactor şef adjunct deţinând această funcţie
până în ianuarie 1996, când a demisionat din toate funcţiile deţinute în semn de protest
faţă de intenţiile de vânzare a ziarului către un om de afaceri controversat. Timp de mai
mulţi ani (1991-1995) a publicat sub titlul „Corupţia în serial” numeroase anchete care sau soldat cu demiterea unor miniştri şi sancţionarea altor demnitari. De asemenea, a
publicat în acest ziar, pe lângă alte sute de articole, zeci de editoriale de pagina întâi.
În 1996, a preluat de la S.C. „Adevărul” - săptămânalul „Exclusiv” şi a înfiinţat
ziarul independent „Ultima Oră” (serie nouă, ziarul fiind fondat în anul 1914), pe care l-a
condus până în ultimul moment al vieţii sale. În 2007, pentru o scurtă perioadă a fost şi
director al cotidianului „Atac”. Ion Marin a publicat în cotidianele la care a lucrat,
precum şi în alte publicaţii, peste 4.000 de articole, editoriale, anchete.
Ion Marin s-a remarcat şi ca jurnalist de televiziune. În anul 1996, a fost angajat
ca realizator la Televiziunea Română, iar între anii 1998-2002 a fost membru al
Consiliului de Administraţie a SRTV, perioadă în care a realizat numeroase anchete şi
talk-show-uri. Ca realizator de televiziune, a mai colaborat la Antena 1, Prima TV,
TVRM, Nova TV şi OTV.
Ca scriitor a debutat în anul 1977 în revista „Luceafărul”.
A publicat proză în reviste literare, precum „SLAST”, „Luceafărul”, „Adevărul
literar şi artistic”, fiind inclus şi în antologia „Călători în Arcadia” (2000). A publicat
romanul „Vremea şacalilor”, precum şi volumele de proză scurtă „Noaptea dintre
milenii” (2011) şi „Seminţele ca nişte schije” (2014). A colaborat la revista „Punctul
critic” (2010) condusă de scriitorul Eugen Uricaru, şi la alte publicaţii literare.
Ion Marin a predat la Universitatea Hyperion din Bucureşti la Facultatea de
Jurnalism, mai întâi ca profesor asociat, lector universitar, conferenţiar şi apoi ca profesor
universitar doctor, titular la disciplinele „Drept constituţional”, „Dreptul comunicării”,
„Geopolitică şi securitate globală” şi „Jurnalism şi terorism”. A mai predat cursuri de
jurnalism, între care „Conceperea şi elaborarea ziarului” şi „Mass-media şi politica”. În
anul 2011 a devenit decanul Facultăţii de Jurnalism, din cadrul Universităţii Hyperion.
A fost autorul a numeroase comunicări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.
Ca membru al colegiului de redacţie al revistei „Geopolitics, History and International
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Relations”, Addleton Academic Publishers din New York a publicat numeroase studii de
specialitate, între care „The geopolitics of religion and ethnicity”, „The role of the news
media in connection with global terorism”. Este participant la importante proiecte
internaţionale de grant.
În lucrarea „Presa românească de la începuturi până în prezent, dicţionar
cronologic 1790-2007”, coordonată de I. Hangiu, lui Ion Marin şi ziarului său „Ultima
oră” li se dedică un amplu capitol în volumul IV, 1989-2007, pg. 611-613.
În monografia intitulată „Rotativa de plumb a tranziţiei” – Începuturile presei
postdecembriste româneşti „Adevărul” şi „Expres”, editura „Fundaţia România 2000”,
apărută în anul 2008, apare alături de ziarişti precum Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu,
Cristian Tudor Popescu, Sergiu Andon şi Mircea Bunea.
În revista de referinţă „Sfera Politicii”, revistă de ştiinţe politice, editată de
Fundaţia Societatea civilă nr. 2 (156), vol. XIX din februarie 2011, în articolul
„Geopolitica şi terorismul”, semnat de cercetătorul Artur Lakatos de la Academia
Română, se menţionează între altele: „Prezenta carte reprezintă un demers original în
istoriografia relaţiilor internaţionale din mediul academic românesc, deoarece
examinează intersectarea celor două concepte din titlul ei: geopolitica şi terorismul”.
A primit Distincţia Culturală a Academiei Române (2004), premiul Uniunii
Juriştilor din România (2006) şi premiul Uniunii Ziariştilor Profesionişti (2003) şi
Diploma Honoris Causa (UZPR, 2013), fiind senator al Ordinului Ziariştilor Profesionişti
din România. A primit numeroase alte diplome şi medalii. A vizitat zeci de ţări în interes
profesional, de documentare, la colocvii şi conferinţe internaţionale.
A fost declarat cetăţean de onoare al localităţii natale, Bucu.
• Laura Văceanu, poet, n. 1948
Laura Văceanu (născută Aurica Văceanu, 15 februarie 1948, Bucu), profesor de
limba română, poetă şi prozatoare.
Preşedinte al Societăţii Haiku Constanţa din 2001, redactor al revistei de haiku
Albatros /Albatross (2003–2017; 2019–2020). Văceanu a organizat 16 sesiuni ale
Colocviului Naţional Haiku, a iniţiat şi organizat opt festivaluri internaţionale de haiku şi
a predat haiku în peste 56 de unităţi de învăţământ.
A publicat cărţi de haiku, tanka, haijin, tanrenga şi renku, precum şi o piesă de
teatru. Locuieşte, în prezent, în Constanţa.
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CAPITOLUL X
METODOLOGIE, VIZIUNE, OBIECTIVE

În fundamentarea strategiei de dezvoltare locală, am propus o viziune
integratoare, care include investiţii ce pot fi finanţate din mai multe surse (buget local,
buget naţional, fonduri europene, precum şi alte instrumente de finanţare). Astfel, în
termeni de dezvoltare economică, strategia va implica dezvoltarea unei abordări pe
termen lung în contextul unui mediu economic schimbător şi va fi pusă în aplicare printro serie de mecanisme care includ Programele Fondurilor Structurale ale Uniunii
Europene (Programele Operaţionale Sectoriale şi cel Regional al ADR Sud Muntenia);
finanţări ale Uniunii Europene pentru cooperare interregională (INTERREG Europe,
URBACT, ESPON, etc), pentru cercetare-inovare (Horizon Europe, InvestEU), pentru
transformare digitală (Digital Europe, Connecting Europe Facility Digital); Politica
Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC), incluzând Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2021 - 2027; programe de finanţare naţională – Programul Anghel
Saligny, etc..
De asemenea, în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală am avut în vedere
Ghidul Practic conceput de Autoritatea de Management POR Sud Muntenia cu scopul de
a sprijini UAT-urile în elaborarea documentelor programatice pentru perioada 20212027, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul privind Dispoziţiile Comune
(RDC).
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Este vorba despre Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru
o tranziţie justă şi Fondul European pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de
stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil,
migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin
financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize.
Acest Ghid (elaborat de ADR Sud Muntenia) conţine orientări utile pentru toate
etapele strategiei: elaborare, implementare şi evaluare. Încă de la început cuprinde
menţiunea că elaborarea unei Strategii reprezintă o etapă preliminară pentru a
accesa finanţare prin Programul Operaţional Regional Sud Muntenia 2021-2027
(POR SM). Acest proces, de accesare a finanţării POR-SM, necesită o coordonare
bidirecţională:
• Coordonare verticală, cu politici şi documente elaborate la nivel local,
judeţean, regional, naţional şi european, integrate prin Strategia Integrată de Dezvoltare
Teritorială a Regiunii Sud Muntenia;
• Coordonare orizontală, la nivel inter-sectorial şi inter-jurisdicţional, care este
facilitată de acest ghid.
De asemenea, am armonizat Strategia de Dezvoltare Locală cu abordarea,
viziunea şi obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială a Regiunii Sud
Muntenia (SIDT SM) 2021-2027. În primul rând deoarece beneficiarul va depune cereri
de finanţare în cadrul obiectivelor specifice POR-SM.
Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a Regiunii Sud Muntenia oferă cadrul
strategic general pentru elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare. Este elaborată
într-o manieră care urmăreşte utilizarea cât mai eficientă a resurselor externe şi care
vizează mobilizarea şi coordonarea eforturilor a tuturor actorilor locali interesaţi. Adoptă
o abordare locală, specifică şi inovatoare deoarece include elementele cheie din noul
model conceptual 3P (People, Places, Policies – Oameni, Teritorii, Politici) dezvoltat de
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE pentru elaborarea
strategiilor circulare locale, care sunt integrate prin definiţie.
Potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060, principalele secţiuni pe care
trebuie să le conţină o strategie de dezvoltare sunt:
a) Zona geografică acoperită de strategie: prezentarea geografică a zonei, graniţele
administrative, aspecte generale demografice.
b) O analiză a necesităţilor de dezvoltare şi a potenţialului zonei. Analiza ar trebui
să trateze aspecte economice, sociale, de mediu, climatice şi demografice bazate pe date
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statistice, informaţii despre politicile şi strategiile relevante din arealul studiat (urban sau
rural), o analiză SWOT care să ilustreze sintetic aspectele pozitive şi negative ale zonei
acoperite de strategie şi din care să reiasă nevoile si potenţialul de dezvoltare.
c) O descriere a abordării integrate care răspunde necesităţilor de dezvoltare şi
potenţialului identificat si care va cuprinde:
- o viziune pe termen lung (6 ani) şi priorităţile (3 priorităţi) cheie de îndeplinit
până în 2030, în corelare cu potenţialul şi nevoile de dezvoltare;
acţiunile / măsurile propuse care trebuie să se plieze pe cel puţin două
Obiective de Politică (OP) din POR 2021-2027, dintre Obiectivele Specifice (OS), b(vii),
b(viii) e(i), e(ii). Adică dintre următoarele:

Acestea pot fi, de asemenea, legate şi de alte surse de finanţare (planuri de
dezvoltare rurală, GAL-uri, alte obiective de politică din cadrul POR, Planului de
Tranziţie Justă, programelor de cooperare transfrontalieră, etc.);
- valorificarea planurilor deja existente şi a investiţiilor începute în zonă pentru a
asigura continuitatea.
d) O descriere a parteneriatului teritorial care să prezinte tipurile de parteneri
implicaţi (autorităţi publice, parteneri din domeniul economic, social, societatea civilă,
organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale,
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, egalităţii de gen şi a non-discriminării, etc),
modalitatea de implicare a partenerilor şi rolul acestora în elaborarea/ actualizarea,
implementarea şi evaluarea strategiei. Implicarea partenerilor trebuie să fie demonstrată
şi să respecte codul de conduită a parteneriatului.
Aşa cum cere şi Ghidul ADR SM, strategia conţine o listă a operaţiunilor şi un
calendar al activităţilor.
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Analiza SWOT

Elaborarea unei analize SWOT a teritoriului utilizând abordarea 3P (People,
Places, Policies – Oameni, Teritorii, Politici) oferă Autorităţii Locale o imagine clară a
situaţiei, utilizând, totodată, informaţii valoroase despre contextul teritorial actual şi
elementele externe care ar putea afecta strategia în viitor pornind de la constatările
rezultate din analiza contextului şi concentrându-se pe segmentele Oameni şi teritorii.
Identificarea nevoilor şi potenţialului teritoriului care corespund elementelor
analizei SWOT:
✓ Ameninţări / Puncte forte: dacă se ia în considerare faptul că Ameninţările
asupra teritoriului pot fi obstacole pentru punctele forte ale acestuia, principalele nevoi
teritoriale pot fi astfel identificate;
✓ Puncte slabe / Oportunităţi: Soluţiile pot fi identificate dacă se ia în considerare
faptul că oportunităţile pot să reducă punctele slabe
• Identificarea deficienţelor structurale utilizând Punctele slabe şi Ameninţările
identificate din analiza SWOT. Această analiză identifică problemele care afectează
teritoriul. Aceste deficienţe nu pot fi soluţionate de Strategia de Dezvoltare Locală, care
vizează aspectele specifice, dar este important să fie identificate pentru a evita risipa de
resurse.
• Dezvoltarea unei piramide de nevoi, pentru identificarea obiectivelor strategice
şi organizarea priorităţilor teritoriale.
În cadrul propus de „Ghidul pentru elaborarea Strategiei”, cele mai
importante proiecte sunt cele care abordează teme precum oportunităţile de muncă,
utilităţile publice şi locuinţele.
Bazată pe concluziile analizei socio-economice şi SWOT, pe avantajele
comparative, pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi conţinut
urmăreşte formularea unui răspuns coerent şi articulat la problemele şi punctele slabe ale
regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce susţine dezvoltarea durabilă şi
echilibrată a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta la
dubla tranziţie: industrială şi digitală.
VIZIUNEA
O localitate dinamică şi prosperă, cu o infrastructură modernă şi eficientă
din punct de vedere al utilizării resurselor şi o administraţie adaptată societăţii
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actuale informaţionale, conectată la nou, modernă, suplă şi pregătită pentru ciclul
programatic 2021-2027.
OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL
Stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată a
localităţii, bazată pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la
creşterea prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru:
• îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii mediului de afaceri local în vederea
creşterii economice;
• reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul localităţii şi
creşterea gradului de includere a comunităţilor dezavantajate în viaţa economică a
acesteia;
• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii;
• folosirea raţională a resurselor naturale.
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CAPITOLUL XI
STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ
A LOCALITĂŢII BUCU

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Bucu se ridica la
2323 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 2418 locuitori. În iulie 2021, potrivit Tempo Online, erau 2409 locuitori
din care 1188 de bărbaţi şi 1221 de femei. În iulie 2020 s-au înregistrat 2465 de locuitori
din care 1209 bărbaţi şi 1256 de femei. Iar la nivel de judeţ, Bucu este una dintre cele 33
de localităţi cu un număr de locuitori cuprins între 2000 şi 3999 de locuitori.
Pe grupe de vârstă, la 1 iulie 2021, populaţia comunei Bucu,
potrivit Tempo Online:
0- 4 ani

113

45-49 ani

248

5- 9 ani

94

50-54 ani

264

10-14 ani

115

55-59 ani

116

15-19 ani

117

60-64 ani

145

20-24 ani

120

65-69 ani

122

25-29 ani

144

70-74 ani

117

30-34 ani

182

75-79 ani

84
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35-39 ani

153

80-84 ani

52

40-44 ani

175

85 ani şi peste

48

La nivelul anului 2020, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică, mişcarea naturală
a populaţiei a înregistrat următoarele valori la nivelul localităţii:
• Născuţi Vii – 19;
• Decese – 46;

• Născuţi morţi – 0 (în perioada 2014-2020)
• Decese sub 1 an – 0 (în perioada 2014-2020)

• Sporul natural – (-27);
• Căsătorii – 8

• Divorţuri – 8

Populaţia localităţii pe ultimii 7 ani
Comparativ cu datele judeţului:

tabel - sursa: DJS Ialomiţa
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Sporul natural, la nivel de judeţ, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică este
următorul:

La nivel regional, în 2018, rata sporului natural a înregistrat valori negative
semnificative în mediul rural (-7,6 la 1.000 de locuitori), în timp ce în mediul urban, rata
sporul natural a fost de -2,8 la 1.000 de locuitori.
Anul de referinţă

Stabiliri de reşedinţă

Plecări cu reşedinţa

2014

10

11

2015

9

28

2016

10

19

2017

9

28

2018

11

19

2019

10

17

2020

7

30

Născuţi Vii în localitatea Bucu, 2014-2020
În ceea ce priveşte diferenţierea în funcţie de mediile de rezidenţă, se constată
faptul că, în anul 2018, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, rata de natalitate a fost de 9,5
la 1.000 locuitori în mediul urban şi 8,8 născuţi vii la 1.000 de locuitori în mediul rural.
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În anul 2018, rata mortalităţii la nivelul Regiunii S-M a fost mult mai mare în
mediul rural (16,4 decedaţi la 1.000 de locuitori), cu mult peste media naţională (11,9
decedaţi la 1.000 de locuitori). Asta, în timp ce în mediul urban, rata mortalităţii a fost de
12,3 decedaţi la 1.000 de locuitori, iar media înregistrată la nivel naţional a fost de 10,1
decedaţi la 1.000 de locuitori).

Decedaţi în localitatea Bucu, 2014-2020
În statisticile oficiale, populaţia este calculată după două dimensiuni:
- populaţia rezidenţă, conform criteriului reşedinţei obişnuite pe teritoriul
României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, indiferent de cetăţenie, comparabilă cu
rezultatele Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din octombrie 2011 şi cu celelalte
state membre ale Uniunii Europene;
- populaţia după domiciliu, conform criteriului de domiciliu pe teritoriul
României, numai pentru persoanele cu cetăţenie română.
Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini
şi fără cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României. Populaţia rezidentă
la o anumită dată a fost determinată conform metodologiei şi reglementărilor
internaţionale în domeniu.
Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi
domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ – teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută
în actul de identitate (CI, BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale
statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont de reşedinţa obişnuită, de
perioada şi / sau motivul absenţei de la domiciliu.
Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod normal
perioadă zilnică de odihnă, fără a ţine seama de absenţele temporare pentru recreere,
vacanţe, vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau pelerinaje religioase.
Vârsta este exprimată în ani împliniţi (de exemplu, o persoană având vârsta de 24
ani şi 11 luni la 1 iulie, este considerată ca având vârsta de 24 ani).
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La nivelul unităţilor teritoriale (judeţe, localităţi), datele cu privire la populaţie se
referă la populaţia după domiciliu.
Concluzii
Analizând datele de mai sus referitoare la comuna Bucu se impun următoarele
concluzii:
• evoluţia populaţiei pentru perioada 2014-2019 este atipică pentru judeţul
Ialomiţa. În prima parte a perioadei de referinţă, 2014-2016, evoluţia a avut un trend
descendent. În 2017, numărul locuitorilor a crescut faţă de 2016 şi chiar faţă de 2014.
Trendul ascendent a continuat şi în 2018, ca din 2019 să devină descendent.
• populaţia majoritară este cea cu vârstele cuprinse între 50 – 54 de ani (264 de
persoane). Pe locul II sunt persoanele cu vârste cuprinse între 45 – 49 de ani (248 de
persoane).
• anual, localitatea a pierdut între 1 (2016) şi 56 de persoane (maximul din 2021)
ca diferenţă între (naşteri + stabiliri) – (plecări + decese). În perioada 2014/2015, Bucu a
pierdut 7 locuitori, 2015/2016 – a pierdut 1 locuitor, 2016/2017 – a crescut cu 23 de
locuitori, 2017/2018 – a pierdut 1 locuitor, 2018/2019 – a pierdut 18 locuitori, 2019/2020
– a pierdut 7 locuitori, în 2020/2021 – a pierdut 56 de locuitori.
• o scădere a numărului de persoane rezidente în localitate, scădere determinată de
sporul natural negativ pentru perioada de referinţă 2014-2020, dar şi plecărilor din
localitate în raport cu stabilirile de domiciliu, raport net mai mare în cazul celor dintâi.
Cele mai multe stabiliri de domiciliu au fost în 2018 (11); în 2014 au fost 10, iar în 2020 (7). Cele mai multe plecări s-au înregistrat în 2020 (30), iar cele mai puţine – 2014 (11).
În intervalul 2014 – 2020, numărul de plecări a oscilat între 11 şi 30.
• numărul persoanelor decedate a fluctuat între 33 (2016) şi 46 de persoane
(2020). Creşterile au alternat cu descreşterile numărului de persoane decedate.
• numărul de naşteri a fluctuat între 17 (2014, minim) şi 25 (2016, maxim).
Creşterile au alternat cu descreşterile numărului persoanelor decedate. Trendul a fost unul
ascendent în prima parte a perioadei de referinţă, mai exact între anii 2014 - 2016 cu
scădere bruscă în 2020 (19 naşteri faţă de 25 în 2016 şi 24 în 2019). În 2014, numărul de
naşteri a fost de 17 comparativ cu 19 în 2020.
De altfel, trendul judeţean şi naţional al sporului natural este unul negativ, potrivit
DJS Ialomiţa.
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• În privinţa căsătoriilor, în 2014 au fost 8, iar în 2020 – tot 8. O creştere
substanţială a avut loc în 2016 – 23 de căsătorii, pentru ca în anul următor (2017) să
scadă brusc la 11.
• În privinţa divorţialităţii, în perioada de referinţă numărul divorţurilor au variat
între 2 (2014, minim) şi 8 (maximul, în 2020). În rest, s-au înregistrat valori minimale:
2015 – 4, 2016 - 4, 2017 – 3, 2019 – 3 divorţuri.
Analizând dinamica populaţiei între 2011–2018 pe medii de rezidenţă, la nivelul
Regiunii Sud Muntenia s-a manifestat o puternică tendinţă de scădere a populaţiei atât în
mediul urban, cât şi în rural.
O analiză succintă a evoluţiei populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste din regiune,
pe judeţe, arată că ponderea acesteia a crescut constant, în toată perioada analizată.
Această evoluţie a evidenţiat tendinţa constantă de îmbătrânire a populaţiei. Astfel, în
anul 2018, cea mai ridicată pondere a populaţiei vârstnice s-a înregistrat în judeţul
Prahova (24,06%), iar cea mai scăzută în judeţul Ialomiţa (8,35%).
Scăderea accentuată a segmentului populaţiei cu vârste cuprinse între 0–4 ani, 5–9
ani şi 10–14 ani, ceea ce reconfirmă scăderea natalităţii în rândurile populaţiei din
Regiunea Sud Muntenia, este un fenomen care implică, pe termen mediu şi lung,
consecinţe negative asupra forţei de muncă (creşterea segmentului de persoane asistate şi
scăderea populaţiei active). Astfel, antrenează indirect depopularea zonelor / localităţilor
urbane şi rurale din regiune, care deja se confruntă cu o scădere semnificativă a
numărului locuitorilor. Intensificarea tendinţei de depopulare a localităţilor generează
implicaţii multiple asupra dezvoltării teritoriale: dezechilibre din punct de vedere a
dispunerii teritoriale a sistemului de aşezări, creşterea presiunii urbane corelată cu
degradarea spaţiului urban, mutaţii în relaţia urban-rural din punct de vedere al
distanţelor între localităţi, care, pe măsură ce se măresc, accentuează discrepanţele şi
deficienţele în materie de accesibilitate, infrastructură, dotări, oportunităţi de investiţii
etc..
Dinamica populaţiei analizează modificările care determină numărul populaţiei,
precum şi structura şi răspândirea populaţiei unui teritoriu, ca urmare a naşterilor,
deceselor, a imigrărilor şi emigrărilor. În acest context, dinamica populaţiei trebuie
privită sub două aspecte: ca mişcare naturală (mobilitate demografică) şi ca mobilitate
teritorială (migraţia).
Sub efectul scăderii natalităţii, suprapus peste cel al creşterii mortalităţii, începând
din anul 2004, Regiunea Sud Muntenia se confruntă cu fenomenul de scădere numerică a
populaţiei, având la bază atât soldul negativ al migraţiei externe, cât şi sporul natural care
-97-

este de asemenea negativ. Scăderea continuă şi în intervalul 2012 – 2018, sporul fiind
negativ în ambele cazuri.
Este evident că menţinerea acestui context socio-economic va duce la deteriorarea
în continuare a situaţiei demografice. Redresarea economică şi socială nu implică şi o
redresare demografică, în condiţiile în care asistăm la crearea unui nou model reproductiv
al tinerelor cupluri, bazat pe opţiune. Deşi o resursă pentru revenirea la un spor natural
pozitiv care trebuie luată în calcul este scăderea mortalităţii, aceasta va avea ca efect o
îmbătrânire a populaţiei şi o scădere continuă a nivelului de trai regional. Pentru o
sustenabilitate socială pe termen mediu şi lung, scăderea mortalităţii va trebui completată
de măsuri concrete de creştere a natalităţii, astfel încât populaţia să aibă un trend de
întinerire. Totodată, creşterea natalităţii fără măsuri de stopare a fenomenului migraţional
are efect scăzut în regiune, în contextul în care tinerii sunt cei care părăsesc regiunea şi o
lipsesc de un aport consistent de creiere şi de forţă de muncă calificată. Astfel, o creştere
a natalităţii fără măsuri concrete de reducere a migraţiei va creşte şi mai mult presiunea
socială pe această regiune, tinerii fiind crescuţi şi educaţi (până la un punct) din resursele
regionale, dar vor ajunge să performeze şi să contribuie la bunăstarea altor regiuni.

-98-

CAPITOLUL XII
AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Teritoriul administrativ al comunei Bucu este situat în partea central-estică a
judeţului Ialomiţa. Comuna este amplasată în partea de nord-est a Câmpiei Române, în
subunitatea Bărăganului Central, care, din punct de vedere geografic, este încadrat între
Valea Ialomiţei la sud, şi Valea Călmăţuiului la nord.

Relieful cvasitabular al câmpiei, prezintă denivelări de cca. 3 - 4.00 m cu pantă de
maxim 12° în zona de trecere dintre câmp şi lunca râului Ialomiţa. Altitudinile absolute
de pe teritoriul comunei Bucu sunt cuprinse între 41 m în partea de nord şi 15 m, la sudest pe râul Ialomiţa.
Localitatea este străbătută de Râul Ialomiţa care străbate teritoriul comunei Bucu
cu un traseu general de la vest către est, puternic meandrat.
Limita de vest a comunei este marcată de cursul unei mici văi amenajată cu baraj
din pământ şi debite doar în perioadele cu precipitaţii.
Cadrul natural aparţine Câmpiei Bărăganului şi luncii Ialomiţei.
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Câmpia Bărăganului din Sud-Estul României este o câmpie cunoscută pentru
solul său negru şi cu un conţinut bogat de humus, precum şi pentru vegetaţia de stepă
datorată climatului deosebit de aspru: veri fierbinţi şi uscate; ierni foarte geroase cu bătăi

de crivăţ). Face parte din Câmpia Română, fiind sectorul estic al acesteia. Este delimitată
în sud şi est de Dunăre, iar în nord de râul Buzău. Limita vestică este un aliniament care
uneşte localităţile Buzău-Urziceni-Budeşti-Olteniţa.
Majoritatea solurilor se caracterizează prin însuşiri fizice si chimice bune, fapt
care le conferă o fertilitate naturală ridicată. Terenurile sunt, de asemenea, accesibile,
relativ uşor, la mecanizare pe cea mai mare suprafaţă, datorită aceloraşi condiţii
favorabile de sol şi relief. Situat pe două unităţi majore de relief (câmpie şi luncă)
teritoriul comunei Bucu prezintă din punct de vedere al învelişului de sol, deosebiri
evidente determinate de condiţii naturale specifice fiecăreia din unităţile amintite. Astfel,
pe câmpie, datorită uniformităţii reliefului şi materialului parental al solurilor (loess) şi
adâncimii mari a nivelului de ape freatice, solurile sunt relativ uniforme şi se
caracterizează prin predominarea cernoziomurilor tipice.
În lunca Ialomiţei, în funcţie de macrorelief, textura şi regim hidrologic, se
deosebesc protosoluri aluviale (aluviuni) tipice şi gleizate şi soluri aluviale cu subtipurile
tipic-molic, gleziat şi salinizat.
65% din suprafaţa judeţului Ialomiţa aparţine Câmpiei Bărăganului, 15% luncii
Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei şi 11% luncii Ialomiţei, prezentând unele caracteristici
naturale care-l situează din punct de vedere al productivităţii agricole între cele mai
fertile regiuni ale ţării. Între aceste caracteristici trebuie menţionat în primul rând
solurile care dau, în condiţii climatice favorabile, producţiile cele mai mari. În al doilea
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rând, trebuie menţionat relieful. Din acest punct de vedere, şesul Bărăganului, care se
prezintă aproape ca o masă orizontală, se pretează mai bine decât oricare altă regiune a
ţării la introducerea mecanizării complete a tuturor muncilor agricole şi în toate fazele.
De asemenea, relieful permite aplicarea unei foarte largi game de măsuri
agrotehnice, iar netezimea sa fereşte câmpia de procesele de degradare prin eroziune sau
alunecări.
Alături de aceste caracteristici favorabile se întâlnesc şi unele defavorabile, care,
deşi nu se manifestă în mod permanent, diminuează din efectele pozitive ale celor dintâi.
Din această categorie reamintim climatul, cu frecvente perioade secetoase, solurile
sărăturate, inundaţiile din luncile râurilor.
Solurile judeţului Ialomiţa sunt cernoziomuri pe o suprafaţă de 193.000 de
hectare, cernoziomuri cambice pe o suprafaţă de 25.000 de hectare, iar solul brun-roşcat
ocupă o suprafaţă de 1000 de hectare; solurile aluviale ocupă 36.000 de hectare, iar
solurile sărăturate (solonceacurile şi soloneţurile) ocupă aproximativ 800 de hectare şi
“alte suprafeţe” care ocupă părţi neînsemnate.
Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una dintre bogăţiile
acestui judeţ. De asemenea, relieful permite aplicarea unei foarte largi game de măsuri
agrotehnice, iar netezimea sa fereşte câmpia de procesele de degradare prin eroziune sau
alunecări.
Alături de aceste caracteristici favorabile se întâlnesc şi unele defavorabile, care,
deşi nu se manifestă în mod permanent, diminuează din efectele pozitive ale celor dintâi.
Din această categorie reamintim climatul, cu frecvente perioade secetoase, solurile
sărăturate, inundaţiile din luncile râurilor.
În ceea ce priveşte destinaţia şi modul de folosinţă al terenurilor, suprafaţa
judeţului Ialomiţa (445.289 de hectare) este împărţită astfel: suprafaţă agricolă - 373.690
de hectare (83,92%); păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră – 25.855 de hectare
(5,8%); terenuri sub ape – 19.360 de hectare (4,27%); terenuri cu altă destinaţie: drumuri
şi construcţii – 19.532 de hectare (4,4%); terenuri neproductive – 6.852 de hectare
(1,6%). Modul de folosinţă a suprafeţei agricole este următorul: 348.767 de hectare teren
arabil (82,72%), 18.230 de hectare păşuni şi fâneţe (4,87%); 386 de hectare livezi (0,1%);
6.307 de hectare vii şi pepiniere viticole (1,68%).
În judeţul Ialomiţa, 204.293 de hectare sunt amenajate pentru irigat (54,67% din
suprafaţa arabilă), iar 182.527de hectare pentru desecare (41% din suprafaţa totală).
Judeţul Ialomiţa este amplasat într-o zonă deosebit de favorabilă pentru producţia
cerealelor şi creşterea animalelor. Terenurile de cultură pe care le oferă întinsul
câmpiilor, teraselor şi luncilor care alcătuiesc Câmpia Bărăganului ialomiţean reprezintă
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o suprafaţă agricolă de 83,92% şi arabilă de 82,72% din întinderea teritoriului
administrativ, procente pe care nu le mai întâlnim la nici un alt judeţ din ţară. El deţine un
loc de frunte nu numai în ceea ce priveşte mărimea suprafeţei terenurilor agricole şi
arabile, ci şi sub aspectul producţiei agricole.
Se remarcă de asemenea, ponderea redusă a suprafeţelor pomicole şi viticole
(1,78% din totalul arabil), ca de altfel, şi a suprafeţelor forestiere. Sub denumirea de “alte
suprafeţe” sunt cuprinse terenurile inundabile din lunca Ialomiţei şi suprafeţele cu exces
de umiditate din Balta Borcei, lacurile şi râpele malului înalt de pe dreapta râului
Ialomiţa, drumurile, clădirile.
Creşterea gradului de utilizare economică a pământului s-a asigurat şi prin
îmbunătăţirea structurii suprafeţelor cultivate. O preocupare permanentă a constituit-o
stabilirea unei structuri mai raţionale a suprafeţelor cultivate, în funcţie de cerinţele
economiei naţionale şi de condiţiile natural-economice ale judeţului.
În ceea ce priveşte ponderea deţinută de principalele culturi, se constată că
cerealele pentru boabe ocupă peste două treimi din terenul arabil, urmate de plantele
tehnice şi plantele furajere. Cultura cerealelor imprimă o notă caracteristică agriculturii
din acest judeţ de câmpie, unde grâul şi porumbul continuă să ocupe locul principal în
producţia vegetală, întrucât acestea condiţionează acoperirea nevoilor de consum ale
populaţiei, cât şi satisfacerea, într-o oarecare măsură, a cerinţelor economiei naţionale.
Cultura cerealelor are un caracter diferenţiat, corespunzător condiţiilor naturale
deosebite ale celor două mari subunităţi de relief: câmpul şi lunca (balta); în câmp se
preferă grâul şi culturile furajere, iar în baltă – cultura porumbului, florii-soarelui,
lucernei şi legumelor. Însă, grâul şi porumbul ocupă cea mai mare suprafaţă din terenul
arabil al judeţului, urmat de floarea-soarelui, rapiţă, soia. Condiţiile climatice din
Bărăgan permiteau cultivarea, cu bune rezultate, şi a unor plante din ţinuturi mai calde, ca
de exemplu orezul, care ocupa cândva suprafeţe importante pe luncile râurilor, însă din
păcate astăzi nu se mai cultivă.
Viticultura ocupă 1,68 % din suprafaţa agricolă, având posibilităţi de extindere pe
terenurile în pantă de pe malurile Ialomiţei şi Dunării, ca şi pe marginile crovurilor din
zona sud-vestică. Însemnate cantităţi de struguri se produc la Feteşti, dar şi în viile
amenajate pe nisipurile consolidate, în apropiere de vărsarea Ialomiţei (comunele Sudiţi,
Săveni, Platoneşti, Mihail Kogălniceanu).
Pomicultura, a cărei pondere este mică (0,1%), asigură aprovizionarea cu fructe
pentru consumul curent. Trei specii sunt caracteristice condiţiilor locale de sol şi climă, şi
anume: prunul, piersicul şi caisul.
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Legumicultura, ca şi pomicultura, ocupă o pondere destul de mică în cadrul
judeţului Ialomiţa.
Solul, dacă este utilizat raţional, îşi măreşte capacitatea de producţie. Prin
efectuarea lucrărilor agricole la timp şi de calitate, prin folosirea îngrăşămintelor,
amendamentelor şi pesticidelor, prin efectuarea de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări
şi combaterea eroziunii solului) prin perfecţionarea tehnologiilor de cultură,
productivitatea solului creşte asigurând recolte tot mai mari. În vederea asigurării
protecţiei şi ridicării calităţii solului, au fost elaborate norme tehnice care arată măsurile
ce trebuie aplicate în exploatarea agricolă. Astfel, pentru prevenirea degradării fizice a
solului este necesară reducerea la minimum necesar a lucrărilor de pregătire a solului,
efectuarea lucrărilor agrotehnice la umiditatea optimă a solului, asigurarea unei structuri a
culturilor cu plante ameliorative. Acidifierea solurilor ca urmare a administrării unor
îngrăşăminte cu potasiu se evită prin aplicarea de amendamente cu carbonat de calciu sau
prin înlocuirea pe solurile acide a îngrăşămintelor azotoase cu potenţial de aciditate cu
altele fără asemenea potenţial. Prevenirea diminuării fertilităţii prin degradarea regimului
de nutriţie (excese sau carenţe de elemente nutritive) presupune asigurarea solului cu
cantităţi suficiente şi în rapoarte optime de diferite elemente şi microelemente, amendarea
cu calcar a solurilor acide, aplicarea de îngrăşăminte cu zinc pe solurile carbonatice,
evitarea excesului de cupru.
Există de asemenea, norme tehnice pentru prevenirea eroziunii hidrice, pentru
evitarea excesului de umiditate în sol, pentru prevenirea sărăturării secundare, pentru
prevenirea poluării solului.
Procesul natural de eroziune prin apă a solului se poate accentua mult în regiunile
cu relief fragmentat dacă solul nu este acoperit cu un înveliş vegetal dens care să-l
protejeze. De aceea, cultivarea terenurilor în pantă, fără anumite măsuri preventive, poate
determina inversarea raportului dintre ritmul pedogenezei şi cel al eroziunii, fapt care are
drept rezultat, îndepărtarea stratului de sol prin apa de suprafaţă; se pot asocia la aceasta
şi o ravinare a terenului agricol, iar în unele cazuri şi alunecări.
La nivelul anului 2014, în comuna Bucu erau următoarele
suprafeţe, potrivit Tempo Online, după modul de folosinţă:
Suprafaţa agricolă

3340 ha

Suprafaţa arabilă

3122 ha

Păşuni

196 ha

Vii şi pepiniere viticole

20 ha
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Livezi şi pepiniere pomicole

2 ha

Păduri şi altă vegetaţie forestieră

641 ha

Solurile judeţului Ialomiţa sunt cernoziomuri (193.000 ha), cambice (25.000 ha.)
şi brun – roşcat (1.000 ha), solurile aluviale (36.000 ha) şi solurile sărăturate –
solonceacuri şi soloneţuri (800 ha) şi altele.

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de
manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere,
terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota medie de
bonitare. Clasele de calitate ale terenurilor dau clasa de pretabilitatea a acestora pentru
folosinţele agricole. Încadrarea solurilor agricole pe clase în judeţul Ialomiţa, în anul
2018, în funcţie de suprafaţă este prezentată în figura de mai jos.

Utilizarea terenurilor la nivel judeţean.
Situaţia fondului funciar la nivelului judeţului Ialomiţa, pentru anul 2018, este
prezentată în situaţia de mai jos.
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Sursa grafică: http://statistici.insse.ro/tempo-online
Specificaţii Suprafaţa pe categorii de folosinţă
Arabil
Păşuni Fâneţe Vii
Livezi
Agricol (ha)
351.533
17.620
0
4.038
420
373.611
În perioada 2012-2018 nu sunt evoluţii spectaculoase în ceea ce priveşte
schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor la nivelul judeţului Ialomiţa. De la un an la
altul, diferenţa a fost de ordinul hectarelor, înregistrând-se la categoria de folosinţă livezi,
în uşoară creştere în anul 2018 faţă de anii precedenţi. În anul 2018 au fost retrase 21 ha
din circuitul arabil potrivit Raportului anual privind Starea Mediului în judeţul
Ialomiţa, ediţia 2018.

Dezvoltarea Rurală şi Agricultura, prioritatea nr. 7 în Strategia
de Dezvoltare Regională a ADR-Sud Muntenia

OBIECTIV
Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia
Regiunii Sud Muntenia
Justificare
Politica agricolă a Uniunii Europene, cunoscută şi sub numele de Politica
Agricolă Comună, garantează menţinerea unui echilibru între producţia alimentară
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europeană şi dezvoltarea economică viabilă a comunităţilor rurale, pe de o parte şi
măsurile de protecţie a mediului, vizând combaterea schimbărilor climatice, gospodărirea
apelor, bioenergia şi diversitatea, pe de altă parte. Cele 9 obiective cheie vor constitui
fundamentul pe care se vor construi viitoarele planuri strategice ale politicii agricole
comune (PAC), o politică orientată mai mult către rezultate. Ele urmăresc:
➢să le asigure agricultorilor un venit echitabil;
➢să stimuleze competitivitatea;
➢să restabilească echilibrul de putere în lanţul alimentar;
➢să combată schimbările climatice;
➢să protejeze mediul;
➢să conserve peisajele şi biodiversitatea;
➢să sprijine reînnoirea generaţională;
➢să ajute la dinamizarea zonelor rurale;
➢să protejeze calitatea alimentelor şi sănătatea.
Pactul ecologic european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o
economie durabilă. Acest lucru se va putea realiza transformând provocările legate de
schimbările climatice şi de mediu în oportunităţi – în toate domeniile de politică – şi
asigurându-ne că tranziţia este justă şi incluzivă pentru toţi europenii. Fermierii sunt
inima comunităţilor rurale. Ei dau întregii Europe bunuri publice vitale.
Viitoarea PAC propune stimularea zonelor rurale prin măsuri care:
➢ să ajute tinerii să devină fermieri, prin îndrumare oferită de fermieri mai
experimentaţi, prin îmbunătăţirea transferului de cunoştinţe de la o generaţie la alta şi
prin dezvoltarea unor planuri de succesiune;
➢să încurajeze statele membre să facă mai mult la nivel naţional, de exemplu prin
norme mai flexibile privind impozitarea şi moştenirea, pentru a îmbunătăţi accesul
tinerilor fermieri la terenuri;
➢să le impună fermierilor cerinţe mai stricte de siguranţă şi calitate a alimentelor,
de exemplu prin acordarea sprijinului financiar doar dacă aceştia respectă normele de
reducere a utilizării pesticidelor sau antibioticelor. Domeniile de acţiune ale Pactul
ecologic european vizează toate sectoarele economiei. Legat de agricultură şi dezvoltare
durabilă, domeniile de acţiune sunt: „De la fermă la consumator” şi „Agricultură
sustenabilă”.
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Strategia „De la fermă la consumator” are ca obiectiv producerea de alimente
europene sigure, nutritive şi de înaltă calitate, produse cu un impact cât mai mic asupra
naturii.
Comisia Europeană va colabora cu statele membre şi cu părţile interesate
pentru:
➢ A asigura un proces de tranziţie echitabil şi corect pentru toţi cei care lucrează
în sectorul agricol şi maritim european;
➢ A reduce semnificativ dependenţa de pesticide, riscurile asociate acestora şi
amploarea utilizării lor, precum şi pentru a lua măsuri similare în ceea ce priveşte
îngrăşămintele şi antibioticele;
➢ A dezvolta tehnici agricole şi de pescuit inovatoare, care să protejeze recoltele
de dăunători şi de boli. Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de
asemenea, la combaterea fraudelor din domeniul alimentar prin prevenirea, detectarea şi
luarea de măsuri contra acesteia în coordonare cu statele membre şi cu ţările terţe. Prin
intermediul strategiei „Agricultură sustenabilă”, Comisia Europeană promovează
durabilitatea în agricultură şi în zonele rurale din UE prin politica agricolă comună
(PAC).
➢Politica agricolă comună durabilă
PAC îşi propune să se asigure că agricultura şi silvicultura în UE sunt durabile din
punct de vedere social, economic şi ecologic.
➢ Sustenabilitate socială
PAC sprijină şi consolidează beneficiile pe care agricultura şi silvicultura le aduce
societăţii europene.
➢ Sustenabilitatea mediului
PAC îşi propune să combată schimbările climatice, să protejeze resursele naturale
şi să consolideze biodiversitatea în UE.
➢ Sustenabilitate economică
Agricultura şi silvicultura pot oferi recompense economice durabile fermierilor,
administratorilor de păduri şi UE în ansamblu.
➢Modernizarea agriculturii
Tranziţia către agricultura durabilă în UE este determinată de noile tehnologii,
cercetare şi inovare şi răspândirea cunoştinţelor. Modelul european de agricultură se
bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii
publice, cum ar fi protejarea mediului înconjurător, oferirea unor aşezări rezidenţiale mai
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convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea agriculturii cu mediul
înconjurător şi cu silvicultura.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte
agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care
reprezintă un set de reguli şi măsuri adresate în principal creşterii productivităţii,
garantării unui nivel de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor,
garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu produse la preţuri
raţionale. Aceasta a pierdut foarte mult, în urma deteriorării situaţiei în sectorul agricol,
prin distrugerea filierelor pe produse şi ca urmare a divizării în milioane de exploataţii de
mici dimensiuni, lipsite de utilajele necesare unei agriculturi moderne şi care cu greu se
aliniază cerinţelor pieţei şi unei agriculturi moderne, performante.
În perioada viitoare de programare, oportunităţile de finanţare a sectorului
agricol prin FEADR 2021-2027 vor fi:
- Investiţii tangibile si intangibile care contribuie la:
- îmbunătăţirea orientării spre piaţa si creşterea competitivităţii, digitizare;
- îmbunătăţirea poziţiei fermierilor in lanţul valoric;
- atragerea tinerilor fermieri si facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele
rurale;
- promovarea bioeconomiei.
La nivelul Regiunii Sud Muntenia, în privinţa interconexiunii dintre agricultură şi
dezvoltarea rurală este nevoie de o abordare complexă, având în vedere rolul important a
celor două sectoare în ansamblul economiei regiunii. Multe dintre zonele rurale din Sud
Muntenia se confruntă cu numeroase probleme în plan socio-economic şi de mediu, iar
foarte multe dintre întreprinderile active în sectorul creşterii animalelor şi în cel forestier
încă mai trebuie să depună eforturi pentru a deveni competitive.
Zonele rurale din Regiunea Sud Muntenia prezintă o deosebită importanţă din
punct de vedere economic, social şi din punct de vedere al dimensiunii lor, diversităţii,
resurselor naturale şi umane pe care le deţin. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a
zonelor rurale este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi
a serviciilor de bază, pentru ca în viitor să poată concura efectiv în atragerea de investiţii,
asigurând, totodată, şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale
necesare comunităţii.
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CAPITOLUL XIII
ACTIVITATEA ECONOMICĂ ÎN COMUNA BUCU

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a devenit
membru al unui model redistributiv, ambivalent, economic şi social, care foloseşte
politica regională pentru a reduce decalajele între regiunile europene şi care joacă un rol
esenţial în obţinerea creşterii economice, crearea de noi locuri de muncă şi stabilitate
demografică. Un model cu finalitate socială şi cu o strategie de reglementare care, prin
fondurile structurale şi de coeziune acordate, difuzează prosperitatea dinspre centru spre
periferie. Pe plan economic, aderarea a adus României o creştere a Produsului Intern
Brut, a schimburilor comerciale şi o îmbunătăţire a balanţei comerciale. Efectele acestor
tendinţe pozitive au fost puternic contracarate însă de evoluţia inflaţionistă a economiei şi
de deprecierea monedei naţionale.
Desfăşurarea oricărei activităţi economice, precum şi creşterea eficienţei acesteia,
implică nu numai aspecte tehnico-economice, ci şi pe cele sociale, legate în principal de
forţa de muncă sub toate aspectele sale. Datele statistice, dar şi toate teoriile economice,
demonstrează că între populaţie şi economie se manifestă întotdeauna o anumită
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corelaţie. Acestea nu evoluează independent una faţă de cealaltă, ci împreună,
influenţându-se reciproc continuu.
Populaţia, prin numărul şi structura sa, printr-o serie de caracteristici ale sale (cum
ar fi: nivelul de instruire, comportamentul faţă de muncă, experienţa acumulată, bagajul
de cunoştinţe, modul de utilizare a timpului de muncă, speranţa de viaţă, veniturile totale
etc.) influenţează ritmul şi direcţia dezvoltării economice a unei ţări şi regiuni. Implicaţia
se manifestă însă şi în sens invers, căci, la rândul său şi nivelul dezvoltării economice
induce anumite influenţe asupra evoluţiei numărului şi structurii populaţiei.
La nivelul comunei Bucu, în octombrie 2021, potrivit listafirme.ro, există 80 de
firme reprezentative cu obiecte de activitate diverse. Mediul de afaceri local este unul
dintre cele mai bogate şi diverse din judeţul Ialomiţa.
Dintre cele 80 de firme locale, 3 dintre ele sunt reprezentative: Artesans Del Sucre
SRL, Cow Genetics SRL şi Simcom SRL.
Cele două firme, Artesans Del Sucre SRL şi Cow Genetics SRL, domină atât din
punct de vedere al cifrelor de afaceri, cât şi în privinţa numărului de angajaţi.
Firma Agriserv SRL (CUI 2068754) a fost înfiinţată pe data de 22/06/1992. În
2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 3.447.865 RON , pierdere de -217.221
RON (marjă de -6.3%), angajaţi - 19 persoane, având ca obiect principal de activitate
codul CAEN 111 (Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase).
Iată top 5 local în funcţie de cifra de afaceri, la nivelul anului 2020:
1. Artesans Del Sucre SRL - 14,3 milioane lei (3,3 milioane euro)
2. Cetagroil S.R.L. - 6,4 milioane lei (1,5 milioane euro)
3. Cow Genetics SRL - 5,4 milioane lei (1,2 milioane euro)
4. Simcom SRL - 5,2 milioane lei (1,2 milioane euro)
5. Agritumi S.R.L. - 4,2 milioane lei (950.202 euro)
În funcţie de numărul de angajaţi, top 5 local arată astfel:
1. ARTESANS DEL SUCRE SRL, 128 de angajaţi
2. GABRIEL COM SRL, 32 de angajaţi
3. AGRISERV SRL, 19 angajaţi
4. EDA CLEAN S.R.L., 17 angajaţi
5. COW GENETICS SRL, 13 angajaţi
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În Top 5 firme locale în funcţie de profit pe 2020 sunt următoarele societăţi:
1. ARTESANS DEL SUCRE SRL - 3,3 milioane lei (757.202 euro)
2. SIMCOM SRL - 1,1 milioane lei (242.695 euro)
3. MYS AGRI PROD S.R.L. - 509.783 lei (115.860 euro)
4. COW GENETICS SRL - 479.984 lei (109.087 euro)
5. PROF PRINT S.R.L. - 456.845 lei (103.828 euro)
Potrivit https://www.topfirme.com/, firmele din comuna Bucu au obţinut în 2020
o cifră de afaceri de 60,2 de milioane de lei (13,7 milioane de euro) reprezentând 0,7%
din cifra de afaceri obţinută la nivelul judeţului Ialomiţa. Mediul de afaceri local are, per
total, 314 angajaţi, reprezentând 1,28% din forţa de muncă din judeţ.
Cele 80 de firme reprezentative din comună au obţinut un profit total de 8,2
milioane lei (1,9 milioane de euro). Suma reprezintă 1,40% din profitul net obţinut la
nivel de judeţ.
Numărul de firme din localitate reprezintă 1,11% din totalul agenţilor economici
din Judeţul Ialomiţa.

Iată cei 80 de reprezentanţi ai mediului de afaceri din localitatea Bucu (cifre de
afaceri mai mari de 0 în 2020):
1
Agriserv Srl
2
Gabriel Com Srl
3 Rom Fail Di Francesco De F. Srl
4
Artesans Del Sucre Srl
5
Robotron General Service Srl
6
Ubi Com Srl
7
And Turbo System Srl
8
Dancora Construct Srl
9
Eda Clean Srl
10
Prof Print Srl
11
Euro Mad Serv Construct Srl
12
Valea Alba Srl
13
Simcom Srl
14
Consumcoop Zonala Bucu
15
Gecvim Rom Srl
16
Tralor Grup Srl

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Ubi Net Srl
Pan Alimenta Gec Srl
Mzc Bar Serv Srl
Midver Cont Srl
Alimixt Srl
Prosel Impex Srl
Edith Impex Srl
Black Gamedog Srl
Crison Marketing Srl
Conscivil Nic Srl
Curat 3m Srl
Ade Matei Srl
Total Design Distribution Srl
Andrar Group Srl
A. H. Avalanche Srl
La Musi Srl
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17
Rid All Construct Srl
18
Liagri Srl
19
Agritumi Srl
20
Larte Du Maria Srl
21
Cva Garaj Srl
22
Geo Traian Nfs Srl
23
Miristyca Farm Srl
24
Giu & Pa Company Srl
25
Villys Coffee Srl
26
Autofast 2014 Srl-D
27
Termo Concept Design D Srl
28
Greg Investments Srl
29
Rosse Home Style Srl
30
Cow Genetics Srl
31
Harlem Advertising Srl
32
Yuly Chris Agro Sales Srl
33
Euro Cars Srl
34
Mys Agri Prod Srl
35
Ideal New Home Srl
36
Termolux 1991 Srl-D
37
Termo Stea Srl
38. Nova Online Concept Buss. Srl
39
Titan Shop Market Srl
40
Mvd Val Cont Srl

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Atelierul Mobbo Style Srl
Aky Time Online Srl
Euro Cosm Srl
Rustik Iul Construct Srl
Stef Car & Construct Srl
Act Express Online Srl
I Love Canvas Srl
Ava Toni Trans Srl
Air Concept Solutions Srl
Wood System Line Srl
Second Hand Import Srl
Biobrichete M & I Srl
Valmirox Comert Srl
Hanul Cu Bere Srl
Matirio Shop Srl
Photo Loop Srl
Bears Transport Srl
Ro Hunters Adventure Srl
Matirio Online Deals Srl
Fast Concept Online Srl
Stoc Online Concept Srl
Creative Business Online Srl
La Marcela Stk Srl
Zooserviulian Srl

Ultimele firme înfiinţate, din Bucu:
1. Dumitrescu Petre-Dan Persoană Fizică Autorizată
2. Dinu Adrian-Florin Întreprindere Individuală
3. Matirio Online Deals S.R.L.
4. Fast Concept Online S.R.L.
5. Creative Business Online S.R.L.
Domeniile de activitate cu cea mai mare cifră de afaceri în Bucu:
1. CAEN: 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase - 14,3 milioane lei (3,3 milioane euro)
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2. CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase - 11,3 milioane lei (2,6 milioane euro)
3. CAEN: 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al
produselor derivate - 6,4 milioane lei (1,5 milioane euro)
4. CAEN: 7500 - Activităţi veterinare - 6,2 milioane lei (1,4 milioane euro)
5. CAEN: 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 5,2 milioane lei (1,2 milioane euro)
Domeniile de activitate cu cei mai mulţi angajaţi în Bucu:
1. CAEN: 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase - 128 de angajaţi
2. CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase - 55 de angajaţi
3. CAEN: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 28 de angajaţi
4. CAEN: 8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a
clădirilor - 19 angajaţi
5. CAEN: 7500 - Activităţi veterinare - 16 angajaţi
Domeniile de activitate cu cele mai mari profituri în Bucu:
1. CAEN: 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase - 3,3 milioane lei (757.202 euro)
2. CAEN: 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 1,2 milioane lei (262.445 euro)
3. CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase - 642.572 lei (146.039 euro)
4. CAEN: 7500 - Activităţi veterinare - 488.300 lei (110.977 euro)
5. CAEN: 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate - 466.088 lei (105.929
euro)
Situarea firmelor în prim-planul activităţii economice reprezintă condiţia
primordială pentru o dezvoltare economică durabilă şi sustenabilă, fiind considerat un
sector strategic atât la nivel naţional, regional, cât şi local. Întreprinderile, îndeosebi cele
mici şi mijlocii, generează dinamism şi profitabilitate, accentuează competitivitatea şi
creşte gradul de ocupare al forţei de muncă active, contribuind astfel la o dezvoltare
armonioasă a economiei şi a vieţii sociale locale.
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La nivelul anului 2018, Regiunea Sud Muntenia avea o densitate de 19,65
întreprinderi la 1000 de locuitori, sub media naţională de 29 de întreprinderi/1000
loc şi mult sub media UE 27 de 58 întreprinderi/1000 locuitori.
Aşadar, din acest punct de vedere, cu 80 de societăţi active şi solide, reprezentând o
densitate de 33,33 societăţi la 1000 de locuitori, mediul de afaceri local este unul cu
mult peste nivelul regional din acest punct de vedere.
Concluzii.
Domeniile de activitate prestate de societăţile comerciale din comuna Bucu sunt diverse,
dar în acelaşi timp uzuale. Mediul de afaceri nu se evidenţiază cu vreun obiect de
activitate rar, deosebit, din sfera activităţilor complexe, ci se încadrează în normal cu
CAEN: 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase,
CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase, CAEN: 4671 - Comerţ cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate, CAEN: 7500 - Activităţi
veterinare, CAEN: 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule,
CAEN: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, CAEN:
8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor, CAEN:
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate.
În schimb, dacă privim către top 3 al cifrelor de afaceri, firmele din Bucu nu sunt doar
solide, ci şi competitive atât la nivel judeţean, cât şi regional:
1. CAEN: 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 14,3 milioane lei (3,3 milioane euro)
2. CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase - 11,3 milioane lei (2,6 milioane euro)
3. CAEN: 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al
produselor derivate - 6,4 milioane lei (1,5 milioane euro).
Inclusiv din punct de vedere al numărului de angajaţi – mediu de afaceri local se prezintă
ca fiind unul competitiv şi solid - 1. CAEN: 1082 - 128 de angajaţi, 2. CAEN: 111 - 55 de
angajaţi, 3. CAEN: 4120 - 28 de angajaţi.
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CAPITOLUL XIV
FORŢA DE MUNCĂ

În comuna Bucu, în anul de referinţă 2020 s-a înregistrat o creştere
nesemnificativă în privinţa numărului de angajaţi din localitate – 166 faţă de 163 în 2019.
Sursa acestei informaţii este Tempo-online, http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table.

În perioada 2014-2019, numărul de salariaţi a fluctuat între 239 (minim, în 2014)
şi 335 (2017, maximul perioadei), înregistrându-se o creştere substanţială de aproximativ
100 de angajaţi în acest domeniu (între 2014 şi 2017). În schimb, între 2017 şi 2020,
numărul de salariaţi a scăzut uşor, cu 23 de persoane adică undeva la 8%.
La nivel judeţean, în 2019, numărul mediu al salariaţilor a fost de 44.859 de
persoane. Anul 2018 – 43.876 de salariaţi, 2017 – 44.195 de salariaţi, 2016 – 42.702.
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Evoluţia societăţii româneşti de-a lungul ultimilor ani a fost influenţată atât de
reformele economice, fenomene soldate cu profunde transformări pe piaţa muncii.
Modificarea condiţiilor sociale au avut drept consecinţă reducerea sporului demografic
natural şi mai cu seamă accentuarea migraţiei temporare şi definitive, cu efecte directe
asupra scăderii constante a populaţiei şi, pe cale de consecinţă, a populaţiei active.
Analizând structura pe grupe de vârste a populaţiei active se constată tendinţe evidente de
îmbătrânire a acesteia. Resursele de muncă, respectiv populaţia în vârstă de muncă,
include bărbaţii în vârstă de 16 – 64 de ani şi femeile în vârstă de 16 - 59 de ani, conform
legislaţiei în vigoare în anul 2018. Pe fondul scăderii drastice a natalităţii de după 1989,
ponderea resurselor de muncă în total populaţie a înregistrat o creştere. Fenomenul a fost
similar şi în Regiunea Sud Muntenia, unde ponderea resurselor de muncă a rămas relativ
constantă în perioada 2011-2014 şi apoi a scăzut în perioada 2015 – 2018.
La nivel regional, în anul 2018, Regiunea Sud Muntenia s-a clasat pe locul 5
între cele opt regiuni de dezvoltare în ceea ce priveşte volumul resurselor de muncă
(1.159,9 mii de persoane). Totodată, referitor la repartizarea pe sexe, Regiunea Sud
Muntenia a urmat tendinţele naţionale, conform cărora, în anul 2018, resursele de muncă
de sex masculin erau uşor mai ridicate decât cele de sex feminin, aceeaşi situaţie
înregistrându-se şi la nivelul fiecărui judeţ component al regiunii.
În perioada analizată, evoluţia numărului mediu al salariaţilor de la nivelul
Regiunii Sud Muntenia s-a înscris în tendinţa înregistrată la nivel naţional. Astfel, în
perioada 2011 – 2018 a avut loc o creştere continuă a numărului mediu al salariaţilor,
până la 588.074 de persoane în anul 2018. Astfel, în anul 2018, Regiunea Sud Muntenia
s-a situat pe locul 4, la nivel naţional, în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi, fiind
depăşită de Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Centru.
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Politici Active pentru Angajare prevăzute
de Strategia de Dezvoltare a Regiunii

Piaţa muncii şi politicile de ocupare a forţei de muncă sunt sectoare de politică
publică de importanţă ridicată pentru orice stat, în orice perioadă. Cu precădere în
perioade de recesiune economică, însă, când ofertele de locuri de muncă sunt limitate ca
număr şi cererile sunt în creştere, sunt necesare politici de stimulare a angajărilor şi de
creştere a numărului celor ce contribuie prin taxe la bugetele de asigurări sociale, şomaj
sau pensii. În acest context, este necesar să se realizeze o serie de îmbunătăţiri în ceea ce
priveşte politicile de active în domeniul forţei de muncă, în special sub următoarele
aspecte: consultanţă individuală privind locul de muncă, asistenţă în căutarea unui loc de
muncă, măsuri de îmbunătăţire a competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională.
Piaţa muncii din România suferă de un număr de disfuncţionalităţi care pot crea
pe termen lung probleme sociale majore. Aspectele cele mai relevante sunt: structura
pieţei muncii, gradul relativ redus de calificare şi absenţa oportunităţilor de formare la
locul de muncă, politicile active de ocupare, costul forţei de muncă şi flexibilizarea
relaţiilor de angajare.
Astfel, crearea unei pieţe sănătoase şi performante a forţei de muncă este vitală
pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Această prioritate de finanţare urmăreşte
furnizarea acţiunilor indicative-cheie necesare creşterii performanţelor şi competitivităţii
economice a regiunii. În ceea ce priveşte rata de ocupare a resurselor de muncă, Regiunea
Sud Muntenia a păstrat aceeaşi evoluţie descrescătoare înregistrată atât la nivel naţional,
cât şi la nivel european. Astfel, în anul 2018, Regiunea SM a ocupat locul 7 între cele opt
regiuni de dezvoltare (61,1%), situându-se mult sub media naţională (68,7%). De
asemenea, rata de ocupare a resurselor de muncă de sex masculin (63,5%) a fost mai
ridicată decât rata de ocupare a resurselor de muncă de sex feminin (58,5%).
Rata şomajului BIM, în perioada 2011-2018, a avut un trend descendent, ocupând
locul 5 la nivel naţional în 2018 (valoare de 5,7%, depăşind media naţională de 4,3%). De
asemenea, se poate observa faptul că în anul 2018, rata şomajului BIM a fost egală în
rândul bărbaţilor (5,7%) şi femeilor (5,7%). Totodată, se observă o rată scăzută a
şomajului BIM în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani (3,9% - locul
8 la nivel naţional), precum şi o rată crescută a acesteia în rândul populaţiei tinere de 1524 de ani (20,5% - locul 7 la nivel naţional).
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În plus, anul 2020 a adus o nouă provocare - criza sanitară Covid-19, care va face
ca indicatorii enumeraţi mai sus să aibă valori apropiate de cele din perioada 2008-2009,
cauzate de criza economică şi financiară.
Ţinând cont de evoluţia acestor indicatori, se impune ca principalul obiectiv al
acestei măsuri să fie acela de a dezvolta şi de a promova politici active pe piaţa muncii
pentru prevenirea şi combaterea şomajului pentru a facilita integrarea tinerilor şi
reintegrarea şomerilor pe termen lung pe piaţa muncii. În acest context, la nivelul
Regiunii Sud Muntenia trebuie realizate investiţii considerabile în programe de instruire
adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi în servicii de asistenţă şi
sprijin pentru persoanele supuse riscului şomajului, precum şi programe de integrare şi
reintegrare pe piaţa forţei de muncă.
Recomandări:
• Programe de instruire adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
• Servicii de asistenţă şi sprijin pentru persoanele supuse riscului şomajului pe
termen lung;
• Programe de integrare şi reintegrare pe piaţa forţei de muncă.
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CAPITOLUL XV
ŞOMAJUL LA NIVELUL COMUNEI BUCU

La nivelul localităţii Bucu, luna octombrie 2017 a adus cel mai mic număr de
şomeri – 12, dintre care 4 bărbaţi, 8 femei. În octombrie 2021, media a fost de 34 de
şomeri dintre care 21 de bărbaţi, 13 femei. Cel mai mare număr de şomeri a fost în
octombrie 2014 – 63.
Coroborând datele lunii octombrie 2021, număr de locuitori (2409) şi număr de
şomeri (34), rezultă o rată medie a şomajului aferentă anului 2021 de numai 0,01%. Prin
urmare, rata şomajului a fost cu mult sub cea de la nivel judeţean.
Sursa acestei informaţii este http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/
pages/tables/insse-table.

Numărul de şomeri, comuna Bucu, oct. 2014 – oct. 2021
La nivel judeţean, la sfârşitul lunii iunie 2021, în evidenţele Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa erau înregistraţi 4.133 de şomeri (din care
1.835 de femei), rata şomajului fiind de 4,41%, cu 0.07 pp peste valoarea înregistrată la
finele aceleaşi luni a anului 2020. Din totalul de 4.133 de persoane înregistrate în
evidenţele AJOFM Ialomiţa, 997 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.136
erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2.907 şomeri provin
din mediul rural şi 1.226 sunt din mediul urban. Şomerii absolvenţi de studii gimnaziale
au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomiţa
(35,30%), urmaţi de absolvenţii de învăţământ primar şi fără studii (32,93%), iar 14,71%
au absolvit şcoli profesionale de arte şi meserii. Şomerii absolvenţi de învăţământ de
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nivel mediu şi postliceal reprezintă 15,44% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu
studii superioare sunt 1.62%.
Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se
prezintă astfel: 2.114 persoane foarte greu ocupabile, 1.284 greu ocupabile, 522 mediu
ocupabile, iar 213 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de
ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în
evidenţele AJOFM.
Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa
vârstă

de Stoc la finele
lunii

Total

4133

< 25 ani

318

între 25-29

145

între 30-39

609

între 40-49

1174

între 50-55

839

peste 55 ani

1048

Ca urmare a dezechilibrelor apărute pe piaţa forţei de muncă (unde oferta de forţă
de muncă depăşeşte cererea), apare fenomenul şomajului. Transformările socioeconomice au influenţat puternic fenomenul şomajului atât la nivel naţional, cât şi la
nivel regional.
În România şi în alte state din Uniunea Europeană, măsurarea volumului
şomajului se realizează prin indicatorul „şomajul BIM (Biroul Internaţional al Muncii)“.
La nivel regional, din analiza indicatorilor statistici, se poate observa faptul că
rata şomajului BIM în perioada analizată a avut un trend descendent în perioada 2011 –
2018, ocupând locul 5 la nivel naţional în 2018 (valoare de 5,7%, depăşind media
naţională de 4,3%. De asemenea, se poate observa faptul că, în anul 2018, rata şomajului
BIM a fost egală în rândul bărbaţilor (5,7%) şi femeilor (5,7%). Totodată, se observă o
rată scăzută a şomajului BIM în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani
(3,9% - locul 8 la nivel naţional), precum şi o rată crescută a acesteia în rândul populaţiei
tinere 15 - 24 de ani (20,5% - locul 7 la nivel naţional). În ceea ce priveşte diferenţierea
pe medii de rezidenţă, se remarcă o pondere mai mare a ratei şomajului BIM în mediul
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rural (6,3% - locul 3 la nivel naţional), comparativ cu ponderea înregistrată în mediul
urban (4,9% - locul 2 la nivel naţional). De asemenea, ponderea mai mare a ratei
şomajului BIM în mediul urban s-a înregistrat în rândul populaţiei tinere de 15 - 24 de ani
(25%), iar cea mai scăzută atât în rândul populaţiei bătrâne 35 - 54 de ani (3,3%), cât şi a
populaţiei de 55 - 64 de ani (4,1%).
În mediul rural, în anul 2018, ponderea cea mai ridicată a ratei şomajului BIM a
fost înregistrată în rândul populaţiei tinere 15 - 24 ani (19%), iar cea mai scăzută în
rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani (3,7%).

Evoluţia ratei şomajului BIM în Regiunea Sud Muntenia
Regiunea Sud Muntenia este a doua regiune din România ca număr de locuitori şi,
prin urmare, dispune de o importantă rezervă de forţă de muncă pregătită să îi susţină
dezvoltarea economică. Cu toate acestea, Regiunea Sud Muntenia se confruntă cu un
declin demografic pronunţat, cauzat de scăderea natalităţii şi de creşterea migraţiei. Acest
fenomen poate duce, pe termen lung, la depopularea unor zone, cele mai afectate fiind
judeţele din sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman. Totodată, din interpretarea
indicatorilor statistici pentru perioada 2011 – 2018, s-a observat faptul că depopularea
localităţilor este mai accentuată în mediul rural. Acolo este concentrată cea mai mare
parte a populaţiei Regiunii Sud Muntenia, în special în judeţele Ialomiţa şi Teleorman.
Scăderea constantă a populaţiei Regiunii Sud Muntenia a determinat o scădere
corespunzătoare a densităţii populaţiei în perioada 2011 – 2018.
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CAPITOLUL XVI
EDUCAŢIA LA NIVELUL COMUNEI BUCU

La nivelul localităţii Bucu există Şcoala Gimnazială Sf. Ierarh Nicolae şi o
grădiniţă. Potrivit datelor statistice colectate de Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa,
în cadrul Şcolii Gimnaziale Bucu, la nivelul anului 2020, populaţia şcolară totală era de
162 de elevi şi copii. Trendul este unul descendent pentru perioada de referinţă 20142020, potrivit datelor centralizate în Tempo Online.
Populaţia şcolară pe
niveluri de educatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

222

220

210

189

181

162

162

Copii înscrişi la
grădiniţă

45

48

46

46

41

34

36

Elevi - învăţământ
primar

90

86

87

84

77

63

60

Elevi - învăţământ
gimnazial

87

86

77

59

63

65

66
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Populaţia şcolară reprezintă totalitatea copiilor din grădiniţe şi creşe, a elevilor şi
studenţilor cuprinşi în procesul de instruire şi educare dintr-un an şcolar /universitar din
cadrul educaţiei formale, indiferent de formele de învăţământ pe care le frecventează (de
zi/ cu frecvenţă, seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă), programul de studii şi de vârstă.
În perioada 2014-2020, populaţia şcolară a variat între 222 elevi (2014) şi 162 de
elevi (2020), când, practic, Şcoala Gimnazială Bucu a pierdut 60 de elevi, echivalentul a
două clase. Anual, populaţia şcolară a scăzut cu 2 elevi în anul şcolar 2014/2015, cu 10
elevi în anul şcolar 2015/2016, cu 21 de elevi în anul şcolar 2016/2017, a scăzut cu 8
elevi în anul şcolar 2017/2018, cu 19 elevi în anul şcolar 2018/2019 şi a stagnat, cu 162
de elevi, în anul şcolar 2019/2020. Aşa cum se observă, cea mai mare scădere a
populaţiei şcolare a fost înregistrată în anul şcolar 2016/2017 – 21 de elevi, echivalentul
unei clase.
Pe niveluri de educaţie, cele mai drastice scăderi ale numărului de copii pentru
perioada 2014-2020 se observă la ciclul primar, (-33,34%), şi la învăţământul gimnazial
(-24,14%).
Numărul de cadre
didactice

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Învăţământ preşcolar

3

3

3

3

3

3

3

Învăţământ primar

5

5

5

5

5

5

5

Învăţământ gimnazial

5

4

4

4

6

6

13

Număr total de cadre
didactice

13

12

12

12

14

14

21

În ceea ce priveşte numărul cadrelor didactice, în perioada de referinţă 2014-2020,
numărul a fost între 12 (minim, 2015 - 2017), şi 21 în 2020 (maxim).
Cel mai mic număr de cadre didactice în perioada amintită s-a înregistrat şi în anii
2015, 2016, 2017, 2018 – 25, scădere survenită după ce populaţia şcolară în anul şcolar
2015/2016 a coborât de la 220 la 210 elevi.
La capitolul „promovabilitate“, comparativ cu celelalte şcoli din mediul rural,
Şcoala Gimnazială Bucu nu stă prea bine la nivelul anului 2019, cu doar 10 elevi.
Numărul absolvenţilor a scăzut cu 10 faţă de 2014, în condiţiile în care în perioada 20142019, populaţia şcolară a scăzut cu 60 de elevi, echivalentul a două clase.
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La nivel judeţean, potrivit DJS Ialomiţa, populaţia şcolară din învăţământul de
toate gradele este în cădere liberă în ultimii 6 ani. Rata abandonului în învăţământul
preuniversitar, pentru perioada 2012 – 2018, a fost între 2,2% şi 2,3%, înregistrându-se
creşteri în anii şcolari 2013/2014 şi 2016/2017 (2,9%).

Nivelul de instruire este influenţat de evoluţia factorilor demografici (evoluţia
populaţiei din segmentul de vârstă corespunzător vârstei şcolare), precum şi de un set de
indicatori subiectivi (calitatea actului educaţional, numărul absolvenţilor, gradul de
accesibilitate la educaţie şi la alte servicii de pregătire profesională) şi obiectivi
(infrastructura educaţională).
Manifestarea procesului de diminuare a ratei natalităţii şi a numărului populaţiei
cu vârstă şcolară, în intervalul 2011–2018, imprimă sau întăreşte pentru/în următorii ani
tendinţa negativă de evoluţie a populaţiei şcolare la nivelul Regiunii Sud Muntenia.
Implicaţiile generate direct sau indirect asupra nivelului de dezvoltare sunt multiple şi
vizează sfera economică, pe de o parte şi domeniul social, pe de altă parte. Scăderea
populaţiei şcolare se traduce printr-o scădere a numărului absolvenţilor în general şi,
implicit, printr-o scădere a numărului absolvenţilor de studii medii/superioare care tind să
reprezinte forţa de muncă calificată.
Reducerea nivelului de calificare/instruire a populaţiei apte de muncă are impact
asupra calităţii serviciilor/produselor şi asupra randamentului şi performanţei activităţilor
economice, în general.
La nivel regional, în anul 2018, Regiunea Sud Muntenia a ocupat ultimul loc în
ceea ce priveşte ponderea persoanelor cu nivel superior de educaţie (9,95%), situându-se
mult sub media naţională (25,16%), precum şi cu mult sub media europeană de 39,9% (la
2018); locul 1 în ceea ce priveşte ponderea persoanelor cu nivel mediu de educaţie
(41,01%) şi pe locul 1 în ceea ce priveşte ponderea educaţiei cu nivel scăzut de educaţie
(42,99%), situându-se peste media înregistrată la nivel naţional de 34,39%.
În perioada 2011 - 2018, Regiunea Sud Muntenia s-a încadrat în tendinţa de
scădere a populaţiei şcolare înregistrată la nivel naţional. Astfel, atât la nivel naţional,
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cât şi la nivel regional, principalii factori care au condus la scăderea semnificativă a
populaţiei şcolare au fost: scăderea natalităţii, migraţia populaţiei, abandonul şcolar şi
scăderea nivelului de trai cauzată de criza economică din perioada anterioară.
La nivel regional, se constată faptul că scăderea populaţiei şcolare nu se pliază pe
populaţia judeţelor. Astfel, în perioada analizată, cea mai semnificativă scădere a populaţiei şcolare s-a înregistrat în judeţul Prahova (-13.714 de persoane), deşi acesta este cel
mai populat judeţ al Regiunii Sud Muntenia. În mod paradoxal, la polul opus s-au situat
două dintre judeţele mai puţin dezvoltate ale regiunii Sud Muntenia: Giurgiu (-4.277 de
persoane) şi Ialomiţa (-6.769 de persoane).
Un aspect general acceptat este că abandonul şcolar se datorează sărăciei,
coroborate cu lipsa de educaţie a părinţilor. Combaterea acestui fenomen este văzută prin
aplicarea de programe de tip „after school” şi înfiinţarea de centre de zi pentru copiii
proveniţi din familii sărace. În acest context, în anul şcolar 2016/2017, situaţia
abandonului şcolar în Regiunea Sud Muntenia, pe forme de învăţământ, a fost
următoarea: 1,7% în învăţământul primar, 1,7% în învăţământul gimnazial, 2,2% în
învăţământul liceal şi în învăţământul profesional şi de ucenici şi 7,3% în învăţământul
postliceal şi de maiştri.
La nivelul celor şapte judeţe componente ale Regiunii Sud Muntenia, cea mai
mare rată a abandonului şcolar în învăţământul primar s-a înregistrat în judeţele
Călăraşi şi Ialomiţa (2,6%), iar cea mai scăzută în judeţele Argeş şi Prahova (0,9%
respectiv 1,2%). În ceea ce priveşte învăţământul gimnazial, cea mai ridicată rată a
abandonului şcolar s-a înregistrat în judeţul Călăraşi (4,1%), iar cea mai scăzută în
judeţele Argeş şi Prahova (0,8%, respectiv 1,3%). Referitor la învăţământul liceal, în anul
2017, cea mai mare rată a abandonului şcolar s-a înregistrat în judeţul Teleorman (3,2%),
în timp ce judeţul Prahova a avut cea mai scăzută rată a abandonului şcolar în
învăţământul liceal şi profesional (1,7%). În ceea ce priveşte învăţământul postliceal şi de
maiştri, pe primul loc s-a situat judeţul Ialomiţa (14,3%).
Învăţământul profesional şi tehnic (IPT) se confruntă cu provocări diverse.
Numărul elevilor înscrişi în IPT a crescut constant din 2012, însă ratele de abandon sunt
în continuare ridicate. În 2018, în judeţul Ialomiţa s-a înregistrat cea mai ridicată rată
de abandon din ţară - 18,3%, alături de Prahova (12,6%) şi Dâmboviţa (12%), potrivit
INS.
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CAPITOLUL XVII
MEDIUL ÎN COMUNA BUCU

Teritoriul Regiunii Sud Muntenia prezintă o mare diversitate de condiţii şi
resurse, ceea ce explică locuirea acestuia încă din antichitate, determinând un grad ridicat
de modificare antropică a mediului şi afectând toate unităţile de relief şi toate etajele de
vegetaţie, în proporţii diferite şi în perioade diferite. Starea actuală a mediului în regiune
este afectată de intervenţia antropică prin exploatarea iraţională a resurselor naturale
(păduri, petrol, gaze naturale, etc.), valorificarea necorespunzătoare a terenurilor agricole
în zonele de câmpie, expansiunea urbană şi suburbană în cazul unor oraşe, etc..
1. CALITATEA AERULUI
Aerul este factorul de mediu care condiţionează în cea mai mare măsură existenţa
vieţii pe pământ. Totodată, este factorul de mediu cel mai important pentru transportul
poluanţilor, deoarece constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al
acestora în mediul înconjurător, acesta fiind motivul pentru care supravegherea calităţii
aerului este de primă importanţă. Calitatea aerului este exprimată statistic printr-o serie
de indicatori, care exprimă fenomenul de poluare sub forma răspândirii în aer a unor
substanţe reziduale poluante, rezultate din activităţile economice. Poluarea aerului are
numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor umane din ce în ce mai extinse şi
răspândite în ultima perioadă de timp, altele datorându-se unor condiţii naturale de loc şi
de climă.
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În anul 2018, supravegherea calităţii aerului în Regiunea Sud Muntenia s-a
realizat în cadrul reţelei de monitorizare continuă a calităţii aerului, prin intermediul a 27
de staţii automate amplasate în cele mai relevante zone.
La nivel judeţean, în Ialomiţa, sunt amplasate două staţii automate de
monitorizare a calităţii aerului, care fac parte din Sistemul Naţional de Monitorizare a
Calităţii Aerului. O staţie este amplasată în curtea APM Ialomiţa şi este de tip urban, iar
cealaltă este amplasată în municipiul Urziceni, în curtea SC Expur SA, şi este de tip
industrial. Staţia de tip urban evaluează influenţa „aşezărilor umane" asupra calităţii
aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid
de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi
organici volatili (COV), amoniac (NH3), pulberi în suspensie (PM10) şi parametrii meteo
(direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă,
precipitaţii).
În cursul lunii iulie 2021, la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului IL1 Slobozia şi IL-2 Urziceni, s-au efectuat 54 de prelevări de pulberi în suspensie PM10,
folosind metoda gravimetrică. Nu s-a înregistrat nici o depăşire a valorii medii zilnice de
50μg/mc conform Legii 104/2011. Tot în luna iulie 2021, în cadrul laboratorului de
analize fizico-chimice din cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare al A.P.M.
Ialomiţa s-au efectuat trei determinări de pulberi sedimentabile în trei puncte din
municipiul Slobozia, şi nu s-au înregistrat depăşire faţă de C.M.A. (17 g/m2/lună),
conform STAS 12574/1987. Totodată, s-au analizat două probe de precipitaţii în luna
iulie, recoltate la sediul APM, constatându-se că nu au căzut precipitaţii acide.
2. CALITATEA APEI
Apa reprezintă o resursă naturală, regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element
indispensabil pentru viaţă şi societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de
energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. O
problemă importantă în legătură cu folosirea apei o constituie lupta împotriva poluării
acesteia.
Principalele forme de poluare a apei, în funcţie de sursele şi natura lor sunt:
➢poluarea organică (au ca sursă principală deversările menajere din oraşe);
➢poluarea toxică (sursa principală de poluare o reprezintă industria);
➢poluarea bacteriană (afectează calitatea apei potabile);
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➢ poluarea termică (provenită de la apele de răcire din industrie care sunt
evacuate în stare caldă);
➢ poluare chimică (principalele surse de poluare sunt: îngrăşămintele chimice,
petrolul, diferite substanţe chimice deversate de întreprinderi industriale).
Comuna Bucu este alimentată cu apă potabilă de unul dintre cele 56 de sisteme
publice de aprovizionare cu apă din judeţ, care furnizează în medie o cantitate de 10-100
mc/zi, şi care deservesc sub 5.000 de locuitori, potrivit Raportului Judeţean privind
Calitatea Apei Potabile, Judeţul Ialomiţa, pe Anul 2020, elaborat de DSP Ialomiţa.
Cele 56 de sisteme publice de aprovizionare cu apă din judeţ furnizează, în medie, 9573
mc/zi, iar populaţia aprovizionată este de 94.542 de persoane.
Volumul total de apă distribuit în comuna Bucu, pe anul 2019, a fost de 196.000
mc, pentru uz casnic fiind livrată întreaga cantitate de 196.000 mc, iar pentru uz public –
0 mc, potrivit „Anuarului 2020“ realizat de către DJS Ialomiţa. Staţia de apă Bucu a
produs, în 2019, pentru beneficiarii săi –aproximativ 599 mc/zi.
Capacitatea instalaţiei publice de producere şi distribuţie centralizată a apei
potabile, la 31.12.2019, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică
Lungimea
reţelei de apă
potabilă

Capacitatea de
producere a apei
potabile

Apă potabilă
distribuită
pentru uz
casnic

Apă potabilă
distribuită pentru uz public

10.5 km

599 mc/zi

196.000 mc

0 mc

Monitorizarea calităţii apei furnizată către populaţia comunei Bucu se face în baza
Legii 458/2002 şi este realizată de către DSP Ialomiţa – monitorizare de audit. Pentru
parametrii care nu se pot monitoriza prin laboratoarele DSP Ialomiţa, analizele respective
se efectuează prin alte laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii. Scopul
monitorizării operaţionale este de a produce periodic informaţii despre calitatea
organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa
tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie în scopul determinării
dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor
parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.
Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţiile necesare pentru a se
determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege, valorile lor sunt
conforme.
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În privinţa calităţii apei, potrivit Raportului Judeţean privind Calitatea Apei
Potabile, Judeţul Ialomiţa, pe Anul 2020, elaborat de DSP Ialomiţa, în anul de
referinţă, în localitatea Bucu, s-au efectuat 34 de analize fizico-chimice asupra apei
furnizată populaţiei. Dintre cele 34 de analize, două nu au ieşit conforme având
depăşiri la amoniu şi mangan. În ceea ce priveşte analizele microbiologice, în 2020 sau efectuat 62, iar una a fost neconformă având depăşiri la B-coliforme.
Cauzele generale care au determinat neconformităţi pentru parametrii fizicochimici şi microbiologici au constat în: lipsa aplicării unui procedeu de tratare al apei,
ineficienţa procesului de tratare prin neadaptarea acestuia la calitatea apei brute, depăşiri
la sursă pentru unii parametri (ex: fier, mangan, sodiu, amoniu) care necesită aplicarea
unor trepte suplimentare de tratare a apei.
În anul 2020 nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăvire prin
methemoglobinemie acută infantilă generată de apa de fântână la grupa de vârstă 01 an.
În anul 2020, la nivelul judeţului, nu au fost înregistrate epidemii hidrice sau
accidente de poluare a apei.

3. BIODIVERSITATEA
În vederea conservării capitalului natural şi a biodiversităţii, în judeţul Ialomiţa sau pus sub ocrotire întinse suprafeţe de teren, care prezintă interes ştiinţific, social şi
estetic. Conform art. 5 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aprobată cu modificări şi
completări prin Legea 49/2011), pot fi identificate următoarele categorii majore de arii
naturale protejate:
a) de interes naţional;
b) de interes internaţional;
c) de interes comunitar sau situri „Natura 2000”;
d) de interes judeţean sau local.
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Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei

Hartă Coridorul Ialomiţei (contur albastru), IŞJ Ialomiţa
Natura 2000 este o reţea ecologică de arii protejate ce are scopul să menţină într-o
stare de conservare favorabilă o selecţie a celor mai importante tipuri de habitate şi specii
ale Europei. Totodată, este instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural
pe teritoriul Uniunii Europene. Reţeaua Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru
protejarea naturii, ci şi pentru menţinerea bogăţiilor naturale pe termen lung şi pentru a
asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice durabile.
Reţeaua Natura 2000 este formată din aşa-numitele situri de importanţă
comunitară (situri Natura 2000), care se împart în două categorii:
• Arii Speciale de Conservare/Situri de Importanţă Comunitară (SAC - Special
Areas of Conservation/SCI - Sit de Importanţă Comunitară) - constituite conform
Directivei Habitate a Uniunii Europene (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea
Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice);
• Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA - Special Protected Areas) constituite conform Directivei Păsări a Uniunii Europene (Directiva 79/409 din 1979
referitoare la conservarea păsărilor sălbatice).
La nivelul judeţului Ialomiţa sunt, potrivit raportului anual 2020 privind mediul
elaborat de APM Ialomiţa, 13 arii de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei Natura 2000 declarate prin HG 1284/2007 modificată şi completată prin HG
971/2011 (SPA). Una dintre aceste arii este Coridorul Ialomiţei ROSPA0152 cu o
suprafaţă de 27.109 ha.
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17.22% din teritoriul acestei arii de protecţie specială avifaunistică se află pe
raza localităţii Bucu.
Printre cele 6 Situri de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei Natura
2000 declarate prin OM 2387/2011 şi prin OM 46/2016, se află şi Coridorul Ialomiţei cu
o suprafaţă de 27.109 ha. În cuprinsul acestuia este inclusă Aria de Protecţie Specială
Avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei menţionată anterior.
Situl de importanţă comunitară ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei cu o suprafaţă de
27.109 ha, localizat în partea de sud-est a ţării, cuprinde culoarul văii Ialomiţei din aval
de confluenţă cu Prahova, până la vărsare în Dunăre, la care se adaugă şi partea din
amonte a culoarului Prahovei şi Teleajenul, dar şi o serie de trupuri de pădure (de stejar,
sălcii şi plopi) situate de-a lungul cursurilor de apă. Situl reprezintă cel mai important
culoar ecologic care străbate Câmpia Bărăganului (Ialomiţa fiind singurul râu alohton din
Bărăgan), cu o dezvoltare de la vest la est, legând Subcarpaţii şi Câmpia Ploieştiului de
Dunăre. Din punct de vedere administrativ, aria protejată este localizată pe teritoriul
judeţelor Ialomiţa (72%) şi Prahova (28%). Aria specială de protecţie avifaunistică
ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei, cu excepţia unei porţiuni reduse din raza comunei
Dridu (suprafaţă care este inclusă în ROSCI0290, dar care face parte din ROSPA0044
Grădiştea-Căldăruşani-Dridu), urmează fidel limitele sitului de importanţă comunitară de
la extremitatea vestică a sa până în dreptul localităţii Țăndărei.
Siturile ocupă terenuri relativ plane şi fiind dispuse în lungul albiei râului Ialomiţa
sunt limitrofe numeroaselor localităţi dispuse în lungul drumurilor naţionale DN 1 (pe
ruta Ploieşti – Bucureşti), DN 2A (pe ruta Urziceni – Slobozia – Țăndărei – Hârşova) şi
DN 1D (pe ruta Ciorani – Urziceni), precum şi în lungul numeroaselor drumuri judeţene
şi comunale. În plus, faţă de această reţea densă de căi de comunicaţie, existenţa a
numeroase drumuri de pământ (pentru exploataţii agricole sau forestiere) face ca accesul
în ariile protejate să fie foarte facil.
4. GESTIONAREA DEŞEURILOR
În vederea implementării unor proiecte de gestionare a deşeurilor, la nivelul
judeţului au fost constituite 5 asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) care au acest
obiect. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI „Salubris Group 2010” are ca
membri 12 UAT-uri: Bucu, Căzăneşti, Griviţa, Traian, Miloşeşti, Reviga, Cocora,
Colelia, Grindu, Valea Măcrişului, Scânteia, şi Perieţi. Ulterior, 4 membri, Comuna
Griviţa (25%), Comuna Reviga (25%), Comuna Miloşeşti (25%), Comuna Traian (25%)
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au decis să înfiinţeze societatea comercială Selectiv Deşeuri 2010 SRL care colectează
deşeurile din localităţile membre ale ADI „Salubris Group 2010” Griviţa.
Ca membru al ADI „Salubris Group 2010” Griviţa, UAT Comuna Bucu plăteşte,
anual, o cotizaţie de 22.000 de lei şi o contribuţie, tot anuală, de 3.000 de lei.
Comuna Bucu, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.04.2014, a aderat la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco „Salubris Group 2010” Griviţa în vederea
gestionării comune a managementului integrat al deşeurilor şi în perspectiva delegării
serviciului de salubritate. Ceea ce s-a şi întâmplat, la momentul redactării Strategiei de
Dezvoltare Locală, SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL Griviţa colectând deşeurile menajere
din localitate de două ori pe săptămână. Prin HCL nr. 11 din data de 20.02.2020,
Consiliul Local l-a mandat pe primarul Ion Drăguşin să semneze un nou contract de
prestare a serviciilor de salubritate cu SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL Griviţa.
La data de 23.12.2021, Consiliul Judeţean Ialomiţa a votat proiectul de hotărâre
privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI
„Salubris Group 2010” de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în
care sunt majoritatea localităţilor din judeţ. Din ADI ECOO 2009 face parte şi UAT
Consiliul Judeţean, iar scopul Asociaţiei „ECOO 2009“ este gestionarea în sistem
integrat a problemelor în domeniul deşeurilor la nivel judeţean şi accesarea
fondurilor europene în vederea realizării investiţiilor din Planul Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor.
Potrivit Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Ialomiţa (elaborat la
16.04.2021), pentru perioada de planificare 2020 – 2025, Beneficiar - Consiliul Judeţean
Ialomiţa, în vederea determinării capacităţii de plată a populaţiei referitoare la serviciul
de salubrizare, s-au parcurs următoarele etape:
Etapa 1 – proiecţia venitului mediu lunar disponibil (net) pe gospodărie şi pe
persoană.
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Proiecţia venitului mediu lunar disponibil (net) pe gospodărie şi pe persoană a
fost realizată pentru perioada 2020 – 2040, având ca referinţă estimările realizate şi
aplicând creşterea estimată a PIB pe locuitor, la nivelul judeţului.
Etapa 2 – determinarea valorii lunare maxime a facturii de salubritate.
În vederea determinării valorii lunare maxime a facturii de salubritate, la nivel de
gospodărie şi persoană, s-au parcurs următorii paşi:
- la venitul mediu lunar disponibil (net) pe gospodărie şi pe persoană, stabilit la
Etapa 1, s-a aplicat procentul de 1% reprezentând pragul maxim suportabil în ceea ce
priveşte tariful serviciului de salubrizare;
- din valoarea rezultată la punctul anterior, s-a eliminat valoarea aferentă
TVA.

Etapa 3 – calculul tarifului maxim suportabil.
Pentru calculul tarifului maxim suportabil, exprimat în euro/tonă, s-au avut în
vedere următoarele variabile:
- valoarea lunară maximă a facturii de salubrizare, stabilită la Etapa 2;
- cantitatea de deşeuri generată de către populaţie.

Tariful maxim suportabil pe tonă, la nivel de judeţ, calculat de elaboratorul
Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Ialomiţa (PJGD), este considerat nivelul
maxim până la care pot fi crescute tarifele serviciului de salubritate. Conform
metodologiei PJGD, cerinţa minimă pentru ca proiectele să fie viabile este ca fluxurile
veniturilor să permită acoperirea costurilor de operare şi întreţinere ale sistemului de
gestionare a deşeurilor (OPEX). Din datele prezentate în PJGD reiese faptul că, pe
perioada 2023 – 2040, tariful maxim suportabil este suficient pentru a acoperi costul
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unitar mediu şi acoperă în proporţie de 100% costul total aferent sistemului de gestionare
a deşeurilor (CUD).
Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de
gestionare a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor asumate la
nivel naţional. Astfel, PJGD are ca scop:
- definirea obiectivelor şi ţintelor judeţene în conformitate cu obiectivele şi ţintele
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum şi obiectivelor şi ţintelor existente
la nivel european;
- abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor care fac obiectul
planificării la nivel judeţean.
De asemenea, PJGD, odată aprobat, va servi ca bază pentru:
- stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în domeniul gestionării deşeurilor
care fac obiectul planificării;
- realizarea şi dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel
judeţean;
- elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanţării.
La stabilirea măsurilor şi la estimarea noilor capacităţi de investiţii s-a ţinut seama
de toate obiectivele şi ţintele naţionale şi europene aplicabile până în anul 2040.

PROBLEME DE MEDIU.
Potrivit PUG (2015), Comuna Bucu se încadrează în lista localităţilor vulnerabile
la poluarea cu nitraţi din activităţi agricole, conform Ordinului 1552/2008 al Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile, privind aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde
există surse de nitraţi din activităţi agricole. Prin urmare, solul din raza teritoriului
prezintă unele probleme de poluare, ca efect al diferitelor activităţilor antropice
desfăşurate în trecut:
• practicarea unei agriculturi intensive: utilizarea neraţională a îngrăşămintelor şi
mecanizarea neraţională care a condus la lăsarea solurilor;
• utilizarea unor mari cantităţi de îngrăşăminte chimice pentru a fertiliza solul, în
scopul remedierii dezechilibrelor nutritive (cu efect asupra solului, apelor freatice şi de
suprafaţă);
• dereglarea sistemului hidric şi hidrogeologic al solului;
• apariţia şi dezvoltarea fenomenelor de salinizare secundară;
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• inexistenţa unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor solide şi lichide,
conducând la poluare solului şi a apelor subterane.
Impactul activităţilor din sectorul agricol asupra solului
Agricultura, alături de industrie, poate deveni una dintre sursele importante de
agenţi poluanţi cu impact negativ asupra calităţii mediului ambiant prin degradarea sau
chiar distrugerea lor.
Agricultura contribuie la poluarea mediului natural prin utilizarea volumului mare
de îngrăşăminte chimice şi pesticide. Aceste substanţe ajung, prin intermediul scurgerii
de pe versant, în lacuri şi cursuri de apă şi determină distrugerea unor nevertebrate
folositoare, intoxicarea unor păşuni şi moartea animalelor.
Exploatarea neraţională a pământului şi chiar irigaţiile, atunci când sunt efectuate
incorect sau exagerat, pot să ducă la degradarea solului şi la pierderea unor suprafeţe din
circuitul agricol. Fermele zootehnice sunt importante surse de poluare, atât a aerului cât şi
a apelor.
Pentru ca un animal să câştige în greutate 1 kg, el elimină 6-25 kg reziduuri;
aceste reziduuri ajung, prin intermediul apei folosite la curăţarea grajdurilor, să polueze
grav râurile şi lacurile.
Spre deosebire de industrie, agricultura este vulnerabilă la schimbările climatice.
Capriciile climatice constituie unul dintre factorii ce influenţează puternic
producţia agricolă şi alimentară, prin blocarea fluxurilor energetice naturale către
sistemele de lucru ale plantei.
Limitele tehnologice în agricultura durabilă, intensivă sunt reprezentate de
dependenţa de un consum ridicat de energie şi de arealul ecologic favorabil diferitelor
culturi.
Trebuie subliniat că energia înglobată în produsul agricol provine 95% din mediu
şi numai 5% din surse convenţionale de energie.
Deşi agricultura, prin natura să biologică, ar fi trebuit să contribuie la protecţia şi
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, totuşi, practicarea unor sisteme de
agricultură neraţionale au condus la deteriorarea mediului înconjurător, ea devenind astfel
un factor de poluare a mediului din care face parte.
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SUBCAPITOLUL I
POTENȚIALUL DE ENERGIE VERDE

Comparativ cu Uniunea Europeană, în România ponderea energiei produse din
surse regenerabile în consumul de energie electrică se caracterizează printr-un ritm
constant de creştere, în schimb, la nivel regional, tendinţa înregistrează o evoluţie uşor
oscilantă, dar per ansamblu în creştere. Regiunea dispune de un important potenţial
valorificabil de resurse regenerabile.
Potrivit studiului „Identificarea soluţiilor privind eficienţa energetică şi
utilizarea energiilor regenerabile în Regiunea Sud Muntenia”, pe fundalul politicilor
europene şi naţionale care încurajează creşterea eficienţei energetice şi reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră, începând cu anul 2010, în regiune au luat amploare
investiţiile şi proiectele de producere a energiei din surse regenerabile.
Sursele regenerabile au fost obiectul unor proiecte de investiţii după anul 2008,
din motive legate de pregătirea şi aplicarea legislaţiei româneşti în domeniu (în special,
legislaţia privind schema de sprijin) şi din motive relaţionate cu pregătirea şi adaptarea
infrastructurii de evacuare a energiei care urma să fie produsă. Astfel, proiectele de
investiţii în domeniu au demarat în 2008, dar au atins cele mai ridicate valori în perioada
2010 – 2011. Ca atare, analiza domeniului este utilă doar după 2008, îndeosebi după
2010.
Totodată, Regiunea Sud Muntenia joacă un rol esenţial în Sistemul Energetic
Naţional prin prisma capacităţilor şi potenţialului de care dispune, mai ales în sectorul
energiilor regenerabile. În ultimii 10 ani, capacităţile de producţie a energiei electrice sau dublat. Deşi reţeaua de transport a energiei electrice este una bine dezvoltată, reţeaua
de distribuţie a energiei electrice este foarte învechită, ceea ce a creat dificultăţi în
asigurarea continuă a furnizării energiei către consumatorii finali. Potrivit studiului
„Identificarea soluţiilor privind eficienţa energetică şi utilizarea energiilor
regenerabile în Regiunea Sud Muntenia”, infrastructura existentă în Regiunea Sud
Muntenia poate acoperi necesarul de evacuare a energiei pentru parcurile fotovoltaice în
proiect sau în execuţie. Chestiunea se rezumă, în final, la modalitatea şi plata racordării
fiecărui parc fotovoltaic la reţeaua locală de distribuţie şi/sau la reţeaua locală de
transport. Aceasta întrucât, pentru fiecare parc fotovoltaic şi, în general pentru fiecare
proiect din domeniul surselor regenerabile, reţeaua locală trebuie adaptată noului proiect.
De obicei trebuie crescută capacitatea de evacuare pentru energia estimată a fi produsă de
acel proiect.
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Regiunea Sud Muntenia dispune de resurse însemnate de producere a energiei
electrice din surse regenerabile, cu precădere hidro, solare şi de biomasă agricolă şi
forestieră, potrivit studiului „Evaluarea potenţialului energetic actual al surselor
regenerabile de energie în România”, elaborat de Ministerul Economiei în anul 2015.
Potenţialul solar al regiunii este unul dintre cele mai ridicate din România, mai ales în
partea de sud a acesteia, judeţul Călăraşi ocupă locul II la nivel naţional din perspectiva
resurselor de biomasă agricolă vegetală, iar potenţialul microhidroenergetic al regiunii
este unul relativ ridicat, mai ales în zona de nord a acesteia.
Potenţialul de biomasă al Regiunii Sud Muntenia este de 5.352,3 de terajouli
(Tj), dintre care peste 95% este reprezentat de biomasa agricolă. Cel mai mare potenţial îl
au judeţele Călăraşi (1.386,2 Tj), Ialomiţa (1.057,3) şi Teleorman (865,6). De altfel,
judeţul Călăraşi se află pe locul II la nivel naţional din perspectiva resurselor de biomasă
agricolă vegetală, cu 934.000 de tone/an.

Potenţialul fotovoltaic este ridicat, în special în judeţele din sudul Regiunii Sud
Muntenia. Deşi potenţialul solar este caracterizat de o oarecare uniformitate, dezvoltarea
proiectelor solare de mare capacitate a fost limitată prin reglementările privind utilizarea
terenurilor agricole şi prin capacitatea limitată a reţelelor electrice. Potenţialul zonal şi
local al regiunii este dat, însă, în mare măsură, de accesul la reţele şi, mai ales, de distanţa
şi capacitatea staţiilor de transformare (în special de medie şi joasă tensiune). Ca atare,
parcurile fotovoltaice se pot grupa în preajma staţiilor de transformare, iar potenţialul de
evacuare depinde de depărtarea parcului fotovoltaic de aceste staţii.
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Ţăndărei, la 12 km de Bucu, printre localităţile din Regiunea Sud Muntenia
cu cel mai ridicat potenţial de biomasă
Potenţialul fotovoltaic este ridicat, în special la sud de paralela 45 Nord. Totuşi,
proiectele de acest tip, deşi de anvergură mică şi medie, nu beneficiază de o infrastructură
suficientă din cauza faptului că liniile
de medie şi joasă tensiune din sud au fost realizate în scopul susţinerii sistemului
de irigaţii şi nu de preluare a energiei produse. Este cazul zonei Giurgiu-Răzmireşti, unde
capacităţile de producţie a energiei electrice de la Răsuceni-Cucuruzu, au ocupat deja o
bună parte din disponibilul de evacuare în detrimentul CET Giurgiu, care participă acum
cu foarte puţin la producţia de energie din zonă.

Localităţi din Regiunea Sud Muntenia cu cel mai ridicat potenţial fotovoltaic
Potenţialul zonal şi local al regiunii este dat, însă, în mare măsură, de accesul la
reţele şi, mai ales, de distanţa şi capacitatea staţiilor de transformare (în special de medie
şi joasă tensiune). Ca atare, parcurile fotovoltaice se pot grupa în preajma staţiilor de
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transformare, iar potenţialul de evacuare depinde de depărtarea parcului fotovoltaic de
aceste staţii.
În ceea ce priveşte numărul de proiecte în domeniul fotovoltaic, Regiunea Sud
Muntenia se clasează pe primul loc la nivel naţional, cu un număr de 215 proiecte. Cu
toate acestea, numărul proiectelor care au ajuns în stadiul final de punere în funcţiune
completă şi funcţională este extrem de mic. Acest fapt se datorează perioadei destul de
lungi de implementare completă a unui astfel de proiect. Prin urmare, marea majoritate a
proiectelor nu avea cum să ajungă la faza finală ţinând cont de momentul în care au fost
demarate activităţile acestora.
La nivel naţional, Regiunea Sud Muntenia este singura regiune care are un proiect
considerat ca fiind pus complet şi efectiv în funcţiune.
Mai trebuie menţionat, însă, faptul că în acest domeniu au apărut anumite
schimbări legislative.
Acestea sunt evidenţiate şi prin Ordinul 55/19.08.2013 al ANRE (Ordin privind
modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie
pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 42/2011).
Potenţialul solar al Regiunii Sud Muntenia este unul dintre cele mai ridicate din
România, mai ales în partea de sud a acesteia (judeţele Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa,
Călăraşi, sudul judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova), care se află în zona II de radiaţie
solară, cu o intensitate de 1.300/1.350 k Wh/m²/an.
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Cea mai mare intensitate a radiaţiei solare se înregistrează pe o mică suprafaţă din
partea de sud-vest a judeţului Argeş, unde se depăşesc 1.350 k Wh/m²/an.

Potenţialul eolian al Regiunii Sud Muntenia este unul mediu în context naţional,
cu excepţia părţii de nord a acesteia (zona montană din nordul judeţelor Prahova,
Dâmboviţa şi Argeş).
De asemenea, în ceea ce priveşte potenţialul eolian al Regiunii Sud Muntenia,
acesta este unul mediu în context naţional, cu excepţia părţii de nord a acesteia (zona
montană din nordul judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Argeş). În acest sens, repartiţia
potenţialului eolian permite valorificarea cu performanţe economice ridicate pentru
Regiunea Sud Muntenia. Se ajunge la concentrarea capacităţilor eoliene care provoacă,
zonal, o supraîncărcarea şi o depăşirea a capacităţii reţelei de transport şi distribuţie a
energiei.
În prezent, infrastructura existentă în Regiunea Sud Muntenia poate acoperi
necesarul de evacuare a energiei pentru parcurile fotovoltaice în proiect sau în execuţie.
Chestiunea se rezumă, în final, la modalitatea şi plata racordării fiecărui parc fotovoltaic
la reţeaua locală de distribuţie şi/sau la reţeaua locală de transport. Aceasta deoarece,
pentru fiecare parc fotovoltaic, şi în general pentru fiecare proiect din domeniul surselor
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regenerabile, reţeaua locală trebuie adaptată noului proiect. De obicei trebuie crescută
capacitatea de evacuare pentru energia estimată a fi produsă de acel proiect.
În acest sens, investiţii importante vor fi direcţionate pe de o parte pentru
realizarea, dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de generare, stocare, transport şi
distribuire a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice şi solare, turbine
eoliene, staţii geotermale, microhidrocentrale, mici centrale electrice alimentate cu
biomasă, biogaz, deşeuri şi gaze de fermentare, nămoluri), iar pe de altă parte - pentru
realizarea zonelor de dezvoltare energetică, utilizând sursele regenerabile.
Conform Strategiei Energetice a României 2019-2030, cu perspectiva anului
2050, transformarea sectorului energiei electrice are loc în ritm accelerat, prin extinderea
surselor regenerabile de energie şi prin „revoluţia” digitală. Aceasta din urmă constă în
dezvoltarea de reţele inteligente cu coordonare în timp real şi cu o comunicare în dublu
sens, susţinute de creşterea capacităţii de analiză şi transmitere a volumelor mari de date,
cu optimizarea consumului de energie. Ponderea crescândă a producţiei de energie din
surse eoliene şi fotovoltaice ridică problema adecvanţei sistemului electroenergetic
naţional, regional şi a regulilor de funcţionare a pieţelor de energie electrică. Pe termen
lung, creşterea producţiei descentralizate de energie electrică poate duce la un grad sporit
de rezilienţă, prin reorganizarea întregului sistem de transport şi distribuţie, în condiţiile
apariţiei consumatorilor activi (prosumator) şi a maturizării capacităţilor de stocare a
energiei electrice.
Astfel, pentru perioada 2021 - 2027, se au în vedere investiţii pentru a ajuta
consumatorii casnici să devină prosumatori.
Mai mult decât atât, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, eficienţa energetică
scăzută şi gradul înalt de poluare al sistemelor de încălzire centralizată pe bază de
combustibilii fosili conduce la necesitatea realizării tranziţiei energetice şi promovarea
proiectelor de investiţii în sisteme de încălzire cu combustibili alternativi pentru blocuri
de locuinţe (condominii).
Totodată, mobilitatea electrică reprezintă o alternativă solidă şi credibilă, de
termen lung, la motorul cu ardere internă. Gazele naturale, GPL-ul şi hidrogenul sunt
combustibili alternativi viabili pentru sectorul transporturilor, însă este puţin probabil să
ofere o soluţie de înlocuire pe scară largă a produselor petroliere în mixul energetic. Pe de
altă parte, principala problemă a autovehiculului electric constă în dificultatea stocării
energiei electrice. Din punct de vedere al sustenabilităţii, se pune şi problema emisiilor
aferente producţiei de energie electrică, dominată de combustibilii fosili. Pe termen lung,
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însă, autovehiculele electrice sunt de aşteptat să deţină un rol central, pe măsură ce creşte
eficienţa bateriilor, respectiv producţia în cantităţi mari a energiei electrice curate.
În acest context, pentru următoarea perioadă de programare este necesar să se
investească resurse importante în realizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu
combustibili alternativi.
În acelaşi timp, este nevoie ca în următoarea perioadă de programare să se asigure
investiţii considerabile în programe şi campanii de informare, de conştientizare şi
acceptabilitate a populaţiei privind necesitatea utilizării resurselor regenerabile în vederea
realizării tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Recomandări:
• Programe şi campanii de conştientizare şi acceptabilitate a populaţiei privind
necesitatea utilizării resurselor regenerabile în vederea realizării tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon;
• Realizarea, dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de generare, stocare,
transport şi distribuire a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice şi solare,
turbine eoliene, staţii geotermale, microhidrocentrale, mici centrale electrice alimentate
cu biomasă, biogaz, deşeuri şi gaze de fermentare, nămoluri);
• Investiţii pentru consumatorii casnici pentru a deveni prosumatori (Strategia
Energetică 2019);
• Realizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi;
• Realizarea zonelor de dezvoltare energetică, utilizând surse regenerabile
(Strategia Energetică 2019).
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CAPITOLUL XVIII
TURISMUL

România a reprezentat, înainte de 1990, o destinaţie turistică importantă pentru
piaţa est-europeană, însă, în condiţiile în care oferta turistică nu s-a schimbat de-a lungul
timpului, turismul practicat devine necompetitiv în raport cu exigenţele cererii şi
produselor turistice de pe piaţa internaţională.

Valorificarea atracţiilor turistice din Regiunea Sud Muntenia creează oportunităţi
şi creştere economică regională şi locală. Iar investiţiile în turism şi cultură vor permite
regiunii să folosească avantajele potenţialului său turistic şi a patrimoniului cultural,
pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare şi
conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradiţionale, cât şi pe cele în formare.
Turismul, în judeţul Ialomiţa, are următoarele componente: turism balnear,
agroturism, turism cultural şi turism pentru vânătoare şi pescuit. Baza turistică a judeţului
Ialomiţa însumează o capacitate de cazare de peste 6.000 locuri, din care aproape 3.000
de locuri în hoteluri, peste 600 locuri în vile şi la moteluri, 2.430 de locuri în unităţile de
tratament balnear din Amara şi 300 de locuri în vilele Taberei şcolare din Amara.
Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor sale geografice,
legate, îndeosebi, de reţeaua hidrografică, cu salba de lacuri şi limane fluviatile, dar şi la
poziţia de „tranzit” a judeţului Ialomiţa spre litoralul românesc al Mării Negre.

-143-

Cel mai important obiectiv turistic al judeţului este staţiunea balneoclimaterică
Amara, situată la 7 km de Slobozia şi 126 km de Bucureşti. Amara este vestită pentru
nămolul sapropelic şi apele minerale sulfatate, clorurate şi bromurate folosite în
tratamentul bolilor reumatismale cronice, ale sistemului nervos periferic, în afecţiuni
post-traumatice ale aparatului locomotor şi în boli ginecologice.
1. POTENȚIALUL TURISTIC
În general, pe teritoriul României sunt recunoscute două categorii de potenţial
turistic:
• 1.24% din suprafaţa ţării - zone cu potenţial turistic complex şi de mare valoare,
care includ parcurile naţionale şi rezervaţii ale biosferei, monumente naturale, arii
naturale protejate, valori ale patrimoniului natural de interes naţional, resurse balneare,
muzee şi case memoriale;
• 2.34% din suprafaţa ţării - zone cu potenţial turistic ridicat care includ cel puţin
una din categoriile de rezervaţii şi monumente ale naturii de interes naţional, valori ale
patrimoniului cultural de interes naţional, resurse balneare, muzee sau case memoriale.
Pe teritoriul Regiunii Sud Muntenia se regăsesc ambele categorii de potenţial
turistic datorită reliefului său diversificat, mai puţin Rezervaţiile Biosferei.
Totodată, potenţialul turistic al Regiunii este marcat prin două componente
esenţiale:
• Componenta naturală, reprezentată prin peisaje spectaculoase, configuraţia
variată a reliefului, condiţiile climatice favorabile, valoarea terapeutică şi abundenţa unor
factori naturali de cură;
• Componenta antropică, reprezentată prin vestigii arheologice, monumente şi
obiective de artă laică sau religioase.
În ceea ce priveşte judeţul Ialomiţa, în istoria economică şi politică a statului
medieval Ţara Românească, Oraşul de Floci a fost unica aşezare urbană din Estul
Câmpiei Române. În privinţa numelui istoric al oraşului, toponimul Floci provine de la
comerţul cu lână (floccus) practicat atât de oierii din partea locului, cât şi de cei din zona
montană care veneau cu turmele la iernat în Balta Ialomiţei. Printre cele 218
monumentele istorice ale judeţului se numără Mănăstirea „Sfinţii Voievozi”, o fortăreaţă
a Bărăganului, ansamblul Gării Feteşti din 1887, turnul de clopotniţă din comuna
Balaciu, vechi de peste 170 de ani sau ansamblul conacului Bolomey de la Cosâmbeşti,
construit în anul 1898, Ferma Model Perieţi, monument de istorie agrară, Aşezământul
Cultural – Religios de la Maia-Catargi, destinat să repună pe soclul recunoştinţei
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naţionale o personalitate emblematică a istoriei României, Barbu Catargiu, întâiul primministru al României Unite. Un alt obiectiv turistic se află în comuna Balaciu, mănăstirea
Balaciu, construită în perioada 1822 – 1825.
În aceste categorii s-ar putea încadra şi localitatea Bucu. În privinţa Componentei
naturale, pe teritoriul comunei Bucu se află una dintre cele 13 arii de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei Natura 2000. Este vorba despre Coridorul
Ialomiţei ROSPA0152 cu o suprafaţă de 27109 ha. 17.22% din teritoriul acestei arii de
protecţie specială avifaunistică se află pe raza localităţii Bucu. Această arie ar putea fi
un punct de plecare în dezvoltarea turismului la nivelul localităţii.
De asemenea, în comuna Bucu se află un sit arheologic cu urmele unei locuiri
sporadice de la sfârşitul epocii bronzului, cultura Coslogeni, o aşezare din prima epocă a
fierului şi trei morminte de inhumaţie aparţinând aceleaşi perioade de timp, o aşezare din
a doua epocă a fierului, o necropolă sarmatică, o aşezare medievală timpurie şi una din
sec. XVI-XVIII.
În aşezarea getică din sec. IV-III a. Chr. de la Bucu-Pochină au fost descoperite
câteva gropi menajere, în general sărace în inventar arheologic.
Materialele arheologice aparţinând aşezării medievale timpurii, cultura Dridu, au
fost descoperite, în totalitate, în stratul de cultură. Cele mai multe fragmente ceramice
aparţin vaselor de uz comun lucrate la roată.
Potrivit „Listei monumentelor istorice din judeţul Ialomiţa actualizată în 2015“,
realizată de Ministerul Culturii - Institutul Naţional al Patrimoniului, comuna Bucu are
următoarele monumente istorice descrise succint anterior:
13 IL-I-s-B-14031 Situl arheologic de la Bucu, „Pochina”
14 IL-I-m-B-14031.01 Aşezare; „Pochina”, sec. X - XI
15 IL-I-m-B-14031.02 Aşezare; „Pochina”, sec. IV - III a. Chr.
16 IL-I-m-B-14031.03 Aşezare „Pochina”, sec. X - VIII a. Chr.
A. Organizându-se acţiuni în proximitatea râului Ialomiţa – gen – acţiuni ale
ecologiştilor, ale militanţilor/activiştilor pentru mediu, ale pasionaţilor de ciclism, de
fotografie, la nivelul localităţii se poate dezvolta o formă incipientă de agroturism.
Inclusiv Consiliul Judeţean doreşte să dezvolte o formă de turism în zona localităţii Bucu
prin realizarea unui traseu turistic pedestru de-a lungul văii Ialomiței, de la Urziceni până
la Vlădeni, un fel de El Camino, doar că nu va fi un pelerinaj la bisericile şi mănăstirile
de pe traseu. Ci, va fi un circuit pedestru sau pentru ciclism, în natură.
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B. De asemenea, potenţialul turistic al localităţii ar putea fi dezvoltat datorită
bisericii de pe raza localităţii. Turismul religios este unul de nişă care, cu ocazia marilor
sărbători religioase, poate pune comuna Bucu pe harta turismului religios şi a
agroturismului.
C. Turismul cultural poate fi dezvoltat având ca punct de plecare faptul că
localitatea are o istorie bogată, din cele mai vechi timpuri. Cu această ocazie pot fi
organizate târguri de carte, lansări de carte, diverse evenimente culturale în asociere cu
organizaţiile judeţene şi naţionale ale scriitorilor. Un domeniu în strânsă legătură cu
turismul este cel al industriilor culturale. S-a dovedit atât prin experienţa internaţională,
cât şi prin experienţa naţională, că evenimentele culturale (festivaluri de muzică, de
teatru, de film, festivaluri folclorice, serbări populare etc.) au capacitatea de a atrage un
număr important de turişti.
O idee de iniţiere a turismului cultural poate fi dezvoltată cu ajutorul unei fiice a
localităţii, poeta Laura Văceanu, profesor de limba română, poetă şi prozatoare,
preşedinte al Societăţii Haiku Constanţa din 2001, redactor al revistei de haiku Albatros
/Albatross, organizatoare a 16 sesiuni ale Colocviului Naţional Haiku şi a opt festivaluri
internaţionale de haiku. În acest context, cu ajutorul Laurei Văceanu se pot organiza
festivaluri internaţionale de haiku şi la Bucu, recomandare care ar putea pune comuna
Bucu atât pe harta internaţională a haiku-ului, cât şi a turismului.
D. O altă oportunitate pentru sădirea primelor seminţe al turismului local poate fi
celebrarea personalităţilor locale, fie prin înfiinţarea unor muzee locale, fie prin
organizarea unor ceremonii, festivităţi în memoria lor. Această din urmă oportunitate
poate fi conferită de existenţa pe raza localităţii a familiei publicistului Ion Marin,
cetăţean de onoare al comunei Bucu, decedat în 2016.
De asemenea, organizarea unor tabere naţionale/internaţionale de arheologie ar
putea atrage, an de an, turişti şi ar dezvolta localitatea nu numai din punct de vedere
financiar, ci şi cultural.
E. Despre oportunitatea următoare – turismul de tranzit, putem spune că Primăria
şi Consiliul Local al comunei Bucu au un rol redus în planificarea strategică şi susţinerea
sau înfiinţarea infrastructurii de turism. Primăria şi Consiliul Local pot doar pune la
dispoziţie, prin concesiune, o suprafaţă de teren pentru înfiinţarea de popasuri, moteluri şi
pensiuni care să atragă turişti din trafic. Reamintim că Bucu este străbătută de şoseaua
naţională DN 2A, care leagă Urziceniul de Slobozia, Ţăndărei, Constanţa, Tulcea. La
Bucu, din acest drum se ramifică şoseaua judeţeană DJ 213 A care duce spre est şi
urmează cursul Ialomiţei pe malul său drept, ducând la Mărculeşti, Sudiţi.
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F. Infrastructura turistică locală poate fi înfiinţată şi cu ocazia susţinerii mediului
de afaceri local pentru înfiinţarea unor saloane de evenimente sau amplasarea unor corturi
care să cuprindă şi câteva facilităţi de cazare. Alte exemple ar mai fi - camping pe malul
râului Ialomiţa, vile de vânătoare, piscine, parcuri de distracţie, parcuri de aventuri,
tabere tematice, centre recreative, tabere multidisciplinare de tineret, locuri de campare,
locuri de joacă. Toate acestea pot fi posibile prin susţinerea investitorilor de către
administraţia locală prin concesionarea de terenuri, prin aprobarea unor taxe şi impozite
în limitele minime prevăzute de Codul Fiscal, şi, de asemenea, prin iniţierea unor
evenimente/sărbători locale (inclusiv ziua localităţii stabilită deja prin HCL) care să
genereze public şi afluenţă de clientelă.
O importanţă deosebită trebuie acordată şi turismului de „wellness” care poate fi
considerat turismul cu cel mai ridicat potenţial atât din perspectiva exploatării resurselor,
cât şi a tendinţelor favorizante care se manifestă la nivel mondial. Asta implică tot o
susţinere din partea administraţiei locale prin concesionarea de terenuri cu destinaţia –
înfiinţare de centru SPA sau centru de înfrumuseţare („wellness”). Administraţia locală
mai trebuie să susţină mediul de afaceri şi prin înfiinţarea şi extinderea reţelelor de
utilităţi către zonele/terenurile pe care le va concesiona cu aceste destinaţii speciale, de
înfiinţare a infrastructurii turistice.
Turismul cultural-religios aduce doar o mică parte dintre veniturile realizate în
sectorul turismului în România. Totodată, în România există un larg patrimoniu mobil şi
imobil care constituie baza de dezvoltare pentru turismul cultural-religios. Patrimoniul
cultural-religios constituie o resursă degradabilă a României, cu un potenţial imens de
dezvoltare.
Dar, strategia şi metodologia pentru dezvoltarea turismului cultural-religios este
deficitară. Dezvoltarea acestor obiective patrimoniale în obiective turistice, presupune
formarea de parteneriate, găsirea de soluţii integrate pentru comunitate şi, nu în ultimul
rând, obţinerea unor finanţări. Odată cu dezvoltarea acestui tip de turism se salvează de la
degradare o parte din patrimoniul cultural-religios, prin găsirea unor surse de finanţare
stabile, iar includerea obiectivelor cultural-religioase în cadrul unor produse turistice ar
determina şi promovarea zonei, nu numai a obiectivului. Acest fapt se poate realiza doar
cu participarea activă a tuturor actorilor domeniului turismului cultural-religios, inclusiv
a persoanelor care locuiesc în comunităţile alăturate unor asemenea obiective. Un lucru
important este faptul că accesul către numeroasele obiective turistice naturale şi culturale
se face încă pe drumuri nemodernizate sau reabilitate.
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La nivel regional, în ceea ce priveşte localizarea obiectivelor de patrimoniu,
potrivit Studiului de Impact asupra Situaţiei Monumentelor Istorice, realizat de
Asociaţia Naţională a Arhitecţilor şi Restauratorilor de Monumente Istorice (2019), există
un număr de 3030 de monumente istorice, din care 1208 monumente istorice de clasa A
şi B sunt situate în mediul urban, iar 1822 sunt situate în mediul rural. Conform studiului,
se fundamentează nevoia de finanţare a obiectivelor turistice de categoria B, nu doar în
mediul urban, ci şi în mediul rural în Regiunea Sud Muntenia.
2. INFRASTRUCTURA DE TURISM
În categoria structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică intră
orice construcţie sau amenajare care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul
de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti.
Pe raza comunei Bucu nu se află nici o unitate de cazare cu funcţiuni turistice –
din păcate. Situaţia s-ar putea schimba în perioada următoare dacă legislativul local –
Consiliul Local, va adopta o hotărâre pentru punerea la dispoziţie a unui teren în vederea
edificării unor structuri de cazare.
2.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice
Sectorul turistic a fost afectat de lipsa unor politici generale, pe termen lung, de
orientare şi dezvoltare a sectorului. Din acest motiv nu au putut fi valorificate resursele
naturale, culturale, religioase, geografice, de mediu şi de patrimoniu. Una dintre
premisele esenţiale pentru dezvoltarea turismului este asigurarea accesului spre
obiectivele şi zonele de importanţă turistică. România are o natură extrem de generoasă şi
un patrimoniu cultural şi religios de o mare valoare. De altfel, principalele forme de
turism identificate în Regiunea Sud Muntenia sunt turismul montan, turismul balnear,
turismul cultural şi religios şi agroturismul.
Arealele cu cea mai mare intensitate a turismului sunt marile oraşe ale regiunii,
staţiunile turistice şi majoritatea zonelor montane şi staţiunile balneare, zonele cu
agroturism şi anumite zone cu obiective turistice şi culturale dispersate.
Astfel, în perioada 2021 – 2027, investiţiile trebuie direcţionate cu precădere spre
construirea structurilor de cazare amenajarea, reabilitarea, promovarea şi valorificarea
obiectivelor naturale cu potenţial turistic (Coridorul Ialomiţa); investiţii privind
dezvoltarea turismului în localitate, cultural – religios, prin promovarea bisericii,
dar şi a sitului arheologic local. O altă nişă aducătoare de turişti şi implicit de
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venituri la bugetul local este reprezentată de promovarea celor două personalităţi
locale, prin diverse activităţi (lansări de carte, comemorare Ion Marin). Inclusiv
prin concursuri de pescuit, ciclism, sportive, etc., poate fi promovată localitate în
timp.
2.2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale, sportive şi
recreative pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor
Un domeniu în strânsă legătură cu turismul este cel al industriilor culturale. S-a
dovedit atât prin experienţa internaţională, cât şi prin experienţa naţională, că
evenimentele culturale (festivaluri de muzică, de teatru, de film, festivaluri folclorice,
serbări populare etc.) au capacitatea de a atrage un număr important de turişti.
Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea comunelor, dar nu
numai, este una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul
rural (facilităţi recreaţionale, biblioteci, cămine culturale, etc.). În majoritatea comunelor
şi satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri aproape inexistente.
Bibliotecile, teatrele, muzeele, căminele culturale şi alte aşezăminte culturale se află întro stare continuă de degradare, neputând oferi astfel servicii culturale populaţiei rurale,
aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a acesteia.
Valorificarea produselor şi serviciilor culturale şi turistice ale zonei poate fi
încurajată prin crearea unei infrastructuri de agrement care să ofere diverse modalităţi
pentru petrecerea timpului liber, putând fi folosită şi de către turiştii care îşi petrec sejurul
în această zonă. Cu precădere în spaţiul rural, activitatea culturală este organizată în jurul
căminului cultural.
Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea
turismului rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor româneşti cu efect
pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale.
Patrimoniul cultural românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare la nivel
local şi regional. Dezvoltarea durabilă nu se poate face în afara păstrării identităţii
culturale, fapt care impune luarea în considerare şi a unor factori cum ar fi educaţia şi
consumul cultural, îmbunătăţirea serviciilor culturale de bază din spaţiul românesc.
Cum se poate înfiinţa, reabilita şi moderniza infrastructura culturală, sportivă
şi recreativă pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor?
În privinţa infrastructurii culturale, prin înfiinţarea unor cercuri de literatură, a
unor cluburi de fotografie, prin implicarea fiilor comunei în cadrul unor proiecte de masă
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literar-artistice, lansări şi prezentări de carte, festivaluri şcolare, festivaluri de muzică, de
teatru, de film, festivaluri folclorice, serbări populare.
În privinţa infrastructurii sportive şi recreative, aceasta se poate dezvolta prin
înfiinţarea de noi secţii în cadrul clubului existent, cel de fotbal. În lipsa unor alocări
financiare consistente de la bugetul local, cu sume infime pot fi înfiinţate o secţie de şah,
de handbal feminin, baschet, oină, tenis de câmp, arte marţiale. Un aspect foarte
important este înfiinţarea unor echipe de fotbal de juniori mici pentru care este suficient
un antrenor şi combustibil pentru alimentarea microbuzului în vedea participării la
diverse competiţii judeţene şi regionale.
Partener poate şi trebuie să fie atât Şcoala Gimnazială Bucu, clubul local (AS
Agronomia Bucu), cât şi alte instituţii judeţene.
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CAPITOLUL XIX
INFRASTRUCTURA, GENERALITĂŢI

1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport. Planul de
Dezvoltare Regională 2021-2027
Nivelul de dezvoltare şi starea infrastructurii de transport au o puternică influenţă
asupra dezvoltării economice a unei regiuni şi asupra nivelului de trai al populaţiei.
Numeroase studii au pus în evidenţă legătura strânsă între dezvoltarea infrastructurii de
transport, dezvoltarea competitivităţii economice regionale, naţionale şi dezvoltarea
turismului. Asigurarea accesului spre zonele urbane, zonele defavorizate, turistice şi
crearea unor conexiuni rapide între infrastructura regională de transport, pe de o parte, şi
magistralele naţionale şi europene de transport - pe de altă parte, sunt condiţii
indispensabile pentru asigurarea şi dezvoltarea unor condiţii de trai decente.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru
implementarea cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale regiunii pentru
perioada 2021 – 2027, contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la
reducerea timpilor de deplasare, la integrarea oraşelor cu reţeaua trans-europeană de
transport şi nu numai, precum şi la combaterea izolării zonelor subdezvoltate.
În regiune există zone compacte cu acces mai dificil la reţeaua majoră de transport
(drumuri naţionale şi autostrăzi, reţeaua de cale ferată, etc.), zona central – nordică a
judeţului Argeş, zona central – nordică a judeţului Prahova, partea estică a judeţului
Teleorman, vestul judeţului Giurgiu.
Astfel, în ultimii ani au fost făcute investiţii semnificative în infrastructura urbană,
dar regiunea încă se confruntă cu străzi orăşeneşti nemodernizate, ceea ce conduce la
probleme frecvente în fluidizarea traficului. În ceea ce priveşte siguranţa rutieră,
infrastructura rutieră necesită investiţii şi în sisteme de siguranţa rutieră, dar şi investiţii
în aliniamente de arbori, parapeţi pentru protecţie, apărări de maluri şi consolidări de
versanţi pentru protejarea drumurilor faţă de efectele generate de condiţiilor
meteorologice extreme.
Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de servicii
publice

-151-

Viaţa oamenilor în localităţile din regiune poate fi dusă în condiţii bune de igienă
şi confort dacă aceste localităţi dispun de o infrastructură tehnică-edilitară dezvoltată şi
modernizată. Energia este de o importanţă vitală, iar siguranţa aprovizionării cu energie
electrică, energie termică şi gaze naturale constituie o prioritate absolută pentru orice
economie a lumii. Pe de altă parte, consumul de energie exercită presiuni considerabile
asupra mediului, iar administraţia publică ar trebui să încurajeze investiţiile atât în surse
convenţionale, cât şi în surse neconvenţionale. Furnizarea de energie electrică nu
constituie o problemă, aceasta fiind asigurată la nivelul regiunii în proporţie de 99%, în
mediul urban aceasta fiind de 100%.
Reţeaua de gaze naturale, la nivelul anului 2018, asigura alimentarea cu gaze în
mediul urban în proporţie de 92%, iar în mediul rural în proporţie de 28% din totalul
localităţilor.
Autorităţile publice interacţionează online cu cetăţenii prin intermediul site-urilor
primăriilor de oraşe, dar şi un număr de 44 de comune pot comunica cu cetăţenii prin
intermediul aplicaţiei Regista.ro. Totuşi, trebuie menţionat că procesele de lucru din
cadrul administraţiei publice locale sunt parţial sau deloc digitalizate.
Pentru perioada 2021 – 2027, investiţiile ar trebui să se concentreze, dar nu
numai, spre realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnicoedilitare a utilităţilor publice, construirea, reabilitarea şi modernizare de locuinţe pentru
tineri sau categorii socio-profesionale (medici, profesori, etc.), locuinţe sociale,
consolidarea locuinţelor şi clădirilor publice în vederea reducerii riscului seismic, precum
şi continuarea modernizării serviciilor publice prin digitalizare (acces la reţele de mare
viteză, dotare cu echipamente şi adoptare soluţii digitale de tip e-administraţie, e-sănătate,
e-educaţie, etc.).
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SUBCAPITOLUL I
INFRASTRUCTURA DE UTILITĂŢI
A COMUNEI BUCU

O componentă importantă a spaţiului rural şi un element de prim ordin al
resurselor dezvoltării rurale este infrastructura, prin cele două laturi ale sale:
infrastructura fizică şi infrastructura socială, care au un impact direct asupra gradului
de civilizaţie şi de dezvoltare a comunelor. Dacă despre infrastructura socială a localităţii
am discutat în cadrul capitolelor referitoare la populaţie, angajaţi şi şomeri, asupra
infrastructurii fizice vom face o analiză în prezenta secţiune.
O problemă semnificativă, care trebuie soluţionată în vederea promovării
incluziunii sociale şi a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de
infrastructură. În zonele rurale, drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului la
rutele de comunicare naţionale şi, prin urmare, reprezintă principalele centre economice,
sociale şi culturale ale judeţului şi obiective de interes local. Dezvoltarea economică şi
socială durabilă a zonelor rurale depinde în mod esenţial de îmbunătăţirea infrastructurii
rurale şi a serviciilor de bază existente. În perspectiva viitorului, zonele rurale trebuie să
se plaseze într‐o poziţie competitivă pentru investiţii, oferind în acelaşi timp populaţiei
locale standarde adecvate de viaţă în comunitate şi servicii sociale corespunzătoare.
Drumurile, în mediu rural, reprezintă principala cale de transport. Dezvoltarea şi implicit
calitatea acestora şi a traficului care se desfăşoară pe aceste drumuri mai au mult de
recuperat pentru a ajunge la ceea ce reprezintă normalitate la nivelul Uniunii Europene.
Deşi infrastructura de bază a zonelor rurale (drumurile, alimentarea cu apă şi
infrastructura canalizării) a fost susţinută în ultimii ani atât prin fonduri naţionale, cât şi
prin fonduri UE, aceasta este încă subdezvoltată, limitând creşterea economică şi gradul
de ocupare a forţei de muncă, şi afectează negativ calitatea vieţii populaţiei rurale.
1. Infrastructura de drumuri
Comuna Bucu este traversată de DN 2A care leagă Slobozia de Constanţa
(localitatea aflându-se aproximativ la jumătatea distanţei dintre Slobozia şi Ţăndărei),
precum şi calea ferată Slobozia–Ţăndărei, care este deservită de staţia Bucu.
La Bucu, din această şosea se ramifică şoseaua judeţeană DJ 213 A, care urmează
cursul Ialomiţei pe malul său drept, ducând la Cosâmbeşti, Mărculeşti şi Ţăndărei (unde
se termină în DN 2A).
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Comuna Bucu se învecinează:
- la N cu comuna Scânteia, comuna Valea Ciorii şi comuna Ograda,
- la E cu comuna Ograda,
- la S cu comuna Mărculeşti şi comuna Cosâmbeşti,
- la V cu municipiul Slobozia şi comuna Gheorghe Lazăr.
Distanţa către municipiile şi oraşele din judeţ:
- Urziceni – 74 km;
- Amara – 17 km;
- Slobozia – 12 km;
- Ţăndărei – 14 km;
- Feteşti – 47 km;
- Căzăneşti – 43 km
Distanţa către principalele oraşe ale ţării:
- Bucureşti – 131 km;
- Brăila – 90 km;
- Ploieşti – 138 km;
- Braşov – 308 km;
- Buzău – 103 km;
- Tulcea – 140 km;
- Galaţi – 112 km;
- Constanţa – 140 km;
Poziţia localităţii este favorabilă dezvoltării activităţilor de tranzit şi transfer
având legături bune cu zonele de nord, vest şi est.
Reţeaua de drumuri locale are o lungime de 28 de km, este asfaltată şi
modernizată pe o distanţă de 27 km. Un km din reţea a rămas doar pietruit.

-154-

Reţeaua de trotuare are o lungime de 56 de km şi a fost reabilitată şi modernizată
în urma unor lucrări realizate pe o lungime de 36 km. Diferenţa de 20 km va fi
modernizată în perioada următoare.

2. Infrastructura de apă şi canal
Comuna Bucu este alimentată cu apă potabilă de unul dintre cele 56 de sisteme
publice de aprovizionare cu apă din judeţ, care furnizează în medie o cantitate de 10-100
mc/zi şi care deservesc sub 5.000 de locuitori, potrivit Raportului Judeţean privind
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Calitatea Apei Potabile, Judeţul Ialomiţa, pe Anul 2020, elaborat de DSP Ialomiţa.
Cele 56 de sisteme publice de aprovizionare cu apă din judeţ furnizează, în medie, 9573
mc/zi, iar populaţia aprovizionată este de 94.542 de persoane.
Volumul total de apă distribuit în comuna Bucu, pe anul 2019, a fost de 196.000
mc, pentru uz casnic fiind livrată întreaga cantitate de 196.000 mc, iar pentru uz public –
0 mc, potrivit „Anuarului 2020“ realizat de către DJS Ialomiţa. Staţia de apă Bucu a
produs în 2019, pentru beneficiarii săi –aproximativ 599 mc/zi.
Capacitatea instalaţiei publice de producere şi distribuţie centralizată a apei
potabile, la 31.12.2019, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică
Lungimea
reţelei de apă
potabilă

Capacitatea de
producere a apei
potabile

Apă potabilă
distribuită
pentru uz
casnic

Apă potabilă
distribuită pentru uz public

10.5 km

599 mc/zi

196.000 mc

0 mc

În prezent, comuna Bucu nu dispune de o reţea de canalizare care să
asigure colectarea apelor uzate şi epurarea lor. În acest moment, o parte dintre locuinţele
individuale sunt dotate cu toalete de tip rural cu pereţi din paiantă, care constituie un
pericol permanent de infestare a pânzei freatice, iar altele sunt dotate cu toalete moderne,
colectarea apelor uzate făcându-se în fose septice individuale.
Prin noul Plan Urbanistic General al Comunei Bucu s-a prevăzut extinderea
reţelelor de alimentare cu apă astfel încât să se acopere toţi consumatorii din zonele
propuse spre extindere.
Extinderea se va face prin prelungirea reţelelor existente.
Pentru executarea noilor reţele se vor utiliza conducte din polipropilena de înalta
densitate (PEID) montate îngropat la adâncimea de îngheţ.
Dimensionarea conductelor se face prin proiecte elaborate de firme de specialitate
în concordanţă cu dezvoltarea urbanistică.
Zonele care fac obiectul extinderilor de reţele de apă respectiv gospodăriile care
posibil se vor racorda la sistemul de alimentare cu apă, în ipoteza ca în aceste zone se vor
construi diverse imobile cu funcţiuni sunt următoarele:
• L1- Zonă Locuinţe Individuale
• L2- Zonă Mixtă Locuire Spaţii Comerciale
• A- Zona Mixta Comerţ Industrie Depozitare
• G1- Zona Gospodărie Comunală - Staţie de epurare.
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Prin noul PUG, se prevede eliminarea treptată a foselor septice şi a haznalelor
existente şi racordarea consumatorilor de apă la sistemul centralizat de colectare a apelor
uzate menajere executat în proporţie de 70%, dar nefuncţional din cauza lipsei unei staţii
de epurare.
Se propune prin PUG - Staţie de epurare cu localizarea în sud-estul localităţii, în
capătul străzii I. L. Caragiale, conform demersurilor Primăriei.
Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi
introducerea unui sistem de canalizare în localitatea Bucu, judeţul Ialomiţa“ este o
prioritate pentru administraţia locală. Valoarea totală a proiectului este 391.243 lei, iar
termenul avansat pentru finalizare a fost 31.12.2022. Construirea staţiei de epurare în
comuna Bucu va costa 393.266 de lei şi ar putea fi gata tot la 31.12.2022.
În acest context, Regiunea SM se situează pe locul 4 la nivel naţional în privinţa
sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi locul 5 la nivel naţional în ceea ce priveşte
reţelele de canalizare.
3. Infrastructura de mediu
Principalele tipuri de deşeuri rezultate din activităţile menajere şi industriale
desfăşurate în comuna Bucu sunt:
• Deşeuri menajere produse de locuitori;
• Deşeuri stradale rezultate de la salubrizarea cailor publice si a spatiilor verzi.
Gestionarea acestora presupune colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea,
inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închiderea lor.
Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor comunale aparţine administraţiilor
publice locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către
operatorul economic autorizat, trebuie sa asigure colectarea, (inclusiv colectarea
selectivă), transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.
În vederea implementării unor proiecte de gestionare a deşeurilor, la nivelul
judeţului au fost constituite 5 asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) care au acest
obiect. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI „Salubris Group 2010” are ca
membri 12 UAT-uri: Bucu, Căzăneşti, Griviţa, Traian, Miloşeşti, Reviga, Cocora,
Colelia, Grindu, Valea Măcrişului, Scânteia şi Perieţi. Ulterior, 4 membri, Comuna
Griviţa (25%), Comuna Reviga (25%), Comuna Miloşeşti (25%), Comuna Traian (25%)
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au decis să înfiinţeze societatea comercială Selectiv Deşeuri 2010 SRL care colectează
deşeurile din localităţile membre ale ADI „Salubris Group 2010” Griviţa.
Ca membru al ADI „Salubris Group 2010” Griviţa, UAT Comuna Bucu plăteşte,
anual, o cotizaţie de 22.000 de lei şi o contribuţie, tot anuală, de 3.000 de lei.
Comuna Bucu, prin Hotărârea Consiliului Local nr.2 2/30.04.2014, a aderat la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco „Salubris Group 2010” Griviţa în vederea
gestionării comune a managementului integrat al deşeurilor şi în perspectiva delegării
serviciului de salubritate. Ceea ce s-a şi întâmplat, la momentul redactării Strategiei de
Dezvoltare Locală, SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL Griviţa colectând deşeurile menajere
din localitate de două ori pe săptămână. Prin HCL nr. 11 din data de 20.02.2020,
Consiliul Local l-a mandat pe primarul Ion Drăguşin să semneze un nou contract de
prestare a serviciilor de salubritate cu SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL Griviţa.
La data de 23.12.2021, Consiliul Judeţean Ialomiţa a votat proiectul de hotărâre
privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI
„Salubris Group 2010” de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în
care sunt majoritatea localităţilor din judeţ. Din ADI ECOO 2009 face parte şi UAT
Consiliul Judeţean, iar fuziunea are drept scop obţinerea unei finanţări pe mediu la nivel
de judeţ după scrierea unui Master Plan.
Chiar dacă UAT Comuna Bucu a devenit membră a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOO 2009”, serviciile de colectare a deşeurilor în localitate vor fi
prestate tot de Selectiv Deşeuri 2010 SRL în baza contractului de delegare dintre părţi.
La data redactării prezentei strategii de dezvoltare locală, Consiliul Local Bucu a
constituit o comisie formată doar din consilieri locali pentru a identifica o altă societate
comercială care să furnizeze localităţii servicii de salubritate la preţuri mai mici decât
cele ale SC Selectiv Deşeuri 2010 SRL. Începând cu data de 01.10.2021, taxa de
salubritate a fost stabilită la 10,22 lei/persoană/lună prin HCL nr. 46/30.09.2021. Taxa
specială de salubritate a fost instituită prin HCL nr. 35/27.09.2018.
4. Infrastructura de utilităţi publice - alimentarea cu gaze naturale
Comuna Bucu nu se regăseşte printre cele 10 localităţi din judeţul Ialomiţa în care
există o reţea de distribuţie a gazelor naturale.

-158-

La nivelul judeţului Ialomiţa, în anul 2019 existau doar 10 reţele de distribuţie a
gazelor naturale în municipiile Slobozia, Urziceni şi Feteşti, în oraşele Amara şi
Ţăndărei, şi în 5 comune (Ciulniţa, Manasia, Gârbovi, Grindu şi Bucu).
În cursul anului 2020, Comuna Bucu a semnat un Acord de Parteneriat /asociere
cu localităţile Cosâmbeşti, Mărculeşti, Gheorghe Lazăr, Scânteia, Valea Ciorii în vederea
accesării programului de investiţii „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a
gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final”.
La data de 27.12.2020, Comuna Bucu alături de partenerii săi au depus proiectul
„Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii
nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a
activităţilor de transport, distribuţie şi consum final“ - Cod apel: POIM/..../8/2/Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale – 2020 - Ministerul
Fondurilor Europene, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 - Axa
Prioritară 8, Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor
naturale, Obiectivul Specific 8.2 - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului
Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
Proiectul a ocupat poziţia 613 în lista Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor
Europene cu cereri depuse în cadrul POIM - Axele prioritare 3-9 până la data de 31
decembrie 2020. Pentru Obiectivul Specific 8.2 s-au depus 243 de proiecte, parteneriatul
al cărui lider este Comuna Mărculeşti ocupând poziţia 131 în cadrul listei. Termenul
scadent al proiectului „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în
Comunele Cosâmbeşti, Mărculeşti, Bucu, Gheorghe Lazăr, Scânteia şi Valea Ciorii“ este
anul 2023.
Localitate

Total
Slobozia
Feteşti
Urziceni
Ţăndărei
Amara

Lungimea
conductelor de
distribuţie gaze
(km)
375,2
108,4
33
42,7
29
29,6

Volumul gazelor naturale distribuite
- mii mc Total
57000
23159
5183
8028
6894
1853

Din care pentru uz
casnic
26880
13498
3759
4523
1281
1189
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Ciulniţa
Grindu
Manasia
Gârbovi
Bucu
Perieţi

9,9
20,2
26
43,4
33
-

8128
319
1776
826
684
150

325
201
687
785
632
-

La nivelul Regiunii Sud Muntenia, numărul localităţilor în care se distribuiau
gaze naturale a crescut de la 158 de localităţi în 2011, la 188 de localităţi în 2018,
atingând o pondere de 33,16%.

Astfel, s-a depăşit ponderea medie înregistrată la nivel naţional de 29,71%.
Distribuţia gazelor naturale era prezentă mai mult în localităţile judeţelor din nordul
regiunii. În ceea ce priveşte cantitatea gazelor naturale distribuite, 51,67% erau folosite
pentru uz industrial şi doar 48,33% pentru uz casnic. În mediul urban, distribuţia gazelor
naturale era prezentă în 91,67% dintre localităţi. Deficitare sunt judeţele Ialomiţa cu o
pondere de 71,43%, Călăraşi cu o pondere de 80% a localităţilor în care se distribuiau
gaze naturale, respectiv Prahova cu 92,86%. Spre deosebire de mediul urban, în mediul
rural situaţia nu era atât de bună în 2018.
În mediul rural doar 27,75% dintre localităţi beneficiau de acest serviciu. Valori
peste media naţională (24,36%) regăsindu-se doar în judeţele din nordul regiunii: Argeş
cu 40%, Dâmboviţa cu 52,44% şi Prahova cu 44,44%.
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SUBCAPITOLUL II
INFRASTRUCTURA ÎN COMUNA BUCU

Fondul de locuinţe.
Locuinţa reprezintă una din nevoile de bază ale populaţiei, iar accesul la aceasta
reprezintă un factor important de menţinere şi îmbunătăţire a calităţii vieţii, precum şi o
componentă esenţială a societăţii.

La nivelul comunei Bucu, pentru perioada 2014-2020 se observă o stagnare în
privinţa numărului de locuinţe, caz rarisim la nivel de judeţ şi paradoxal în acelaşi timp în
condiţiile în care localitatea se află în proximitatea reşedinţei de judeţ. La nivelul anului
2020 erau 1008 locuinţe, la fel ca în 2014), trendul fiind crescător doar la nivelul anilor
2017 şi 2018 când s-au înregistrat, potrivit Tempo Online, 1012 locuinţe. Relevant este
faptul că în anul 2020 erau 1008 locuinţe, în minus cu 3 locuinţe faţă de 2019. De regulă,
anual, în celelalte localităţi din judeţ erau finalizate între 5 şi 12 case, Bucu făcând,
aşadar, excepţie.
Un criteriu important raportat de DJS Ialomiţa/INSSE/Tempo Online a fost cel al
locuinţelor terminate. Cele mai multe au fost finalizate în 2014 (10), iar cele mai puţine,
câte 3, în 2018, 2019, 2020.
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În cursul anului 2020 au fost finalizate 3 locuinţe pe raza localităţii, iar în cursul
anului 2019 – tot 3 care aveau 13 de camere de locuit potrivit Anuarului 2020 realizat
de Direcţia Judeţeană de Statistică.
Evoluţia numărului de autorizaţii de construcţii eliberate de primărie în perioada
2014-2020 nu a urmat acelaşi curs precum cel al locuinţelor terminate.

În 2014 au fost eliberate 10 autorizaţii de construcţii, cele mai multe fiind
solicitate în 2016 – 16. Cele mai puţine autorizaţii de construcţii au fost eliberate în 2018
– 7.
Încă un criteriu pentru cuantificarea fondului de locuinţe al localităţii Bucu a fost
cel al suprafeţei locuibile existente, conform http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table:

În perioada de referinţă 2014-2020, suprafaţa locuibilă a crescut cu aproximativ
450 mp, de la 44.462 la 44911 mp. De asemenea, în 2020, în Bucu erau 1008 locuinţe cu
o suprafaţă desfăşurată de 44.911 mp.
La nivel judeţean, se observă o creştere constantă a fondului de locuinţe pentru
perioada 2004-2018. O creştere spectaculoasă s-a înregistrat în 2013, de la 111.000 de
locuinţe (2012) la 114.000 de fonduri locative. Creşterea din 2013 a impus menţinerea
unui trend crescător până în 2018, ultimul an de raportare al DJS Ialomiţa în Anuarul
2020.
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La nivel regional, fondul de locuinţe al Regiunii Sud Muntenia era estimat, la
sfârşitul anului 2018, la 1.363.969 de locuinţe, în creştere cu 2,21% faţă de sfârşitul
anului 2011. Din numărul total al locuinţelor, mai mult de jumătate (60,23%) se aflau în
mediul rural, confirmând tipologia predominant rurală a regiunii, singura excepţie fiind în
judeţul Prahova, unde ponderea locuinţelor din mediul urban era de 50,77%. La nivelul
Regiunii, fondul locativ existent la sfârşitul anului 2018 releva îmbunătăţirea condiţiilor
de locuit ale populaţiei, în toate judeţele din cadrul regiunii, diferenţiat însă, ca
intensitate, de la un judeţ la altul. Astfel, la sfârşitul anului 2018, pe o locuinţă din fondul
locativ existent se înregistrau, la nivel de regiune, în medie 2,94 camere. Mediile cele mai
mari la nivelul judeţelor au fost înregistrate în judeţele Giurgiu (cu 3,24 camere pe o
locuinţă) şi Ialomiţa (cu 2,98 camere pe o locuinţă), iar la polul opus s-a aflat judeţul
Argeş (cu 2,79 camere pe o locuinţă).
Mărimea locuinţelor, exprimată prin suprafaţa medie locuibilă care revine pe o
locuinţă, a crescut diferenţiat în cadrul tuturor judeţelor din regiune. Astfel, cele mai mari
valori ale suprafeţelor medii locuibile pe o locuinţă s-au înregistrat în judeţele Prahova
(49,07 m2) şi Argeş (47,40 m2), iar pe ultimul loc s-a situat judeţul Călăraşi (40,25 m2).
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Ţinând seama de suprafaţa locuibilă disponibilă pe o locuinţă, apar diferenţe în ceea ce
priveşte suprafaţa medie locuibilă ce revine pe o cameră de locuit, cele mai spaţioase
camere de locuit regăsindu-se în judeţele Argeş şi Prahova (unde, în medie, unei camere
îi revenea o suprafaţă locuibilă de 16,98 respectiv 16,67 m2), iar cele mai mici - în
judeţul Călăraşi (cu o medie de 13,69 m2).
Fondul locativ existent la nivelul Regiunii Sud Muntenia a crescut cantitativ şi a
cunoscut îmbunătăţiri ale condiţiilor de locuit (în ceea ce priveşte numărul de camere şi
suprafaţa medie locuibilă). Principalele probleme rezidă în faptul că locuinţele sunt în
mare parte construite din materiale ineficiente energetic, au faţadele nereabilitate şi
prezintă vulnerabilitate la cutremure (în special cele din sudul regiunii). În acest sens,
investiţiile din perioada 2021 – 2027 vor trebui direcţionate către reabilitarea constructivă
şi energetică a locuinţelor.
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CAPITOLUL XX
ANALIZA SWOT - GENERALITĂŢI

SWOT este un acronim utilizat pentru prescurtarea Punctelor Forte, Punctelor
Slabe, Oportunităţilor şi Ameninţărilor. Această analiză este un instrument care poate
fi utilizat pe parcursul tuturor etapelor ciclului de proiect pentru a analiza Punctele Forte
şi Punctele Slabe interne ale teritoriului, precum şi Oportunităţile şi Ameninţările externe
cărora trebuie să le facă faţă. În particular, în cazul unei Strategii Integrate de Dezvoltare
Teritorială, analiza SWOT va fi folosită în cadrul primei etape de elaborare a strategiei
pentru a analiza nevoile de dezvoltare şi potenţialul zonei.
Analiza SWOT va oferi Autorităţilor Teritoriale o privire de ansamblu a situaţiei,
permiţându-le să înţeleagă poziţia strategică a zonei acoperite şi să determine planurile
viitoare. Analiza constă într-o evaluare a datelor, realizată într-o ordine logică pentru a
facilita înţelegerea, prezentarea, discutarea şi îmbunătăţirea procesului decizional. Cele
patru dimensiuni reprezintă o extensie utilă a unei liste de bază cu două capete de
coloană, ce conţine argumente pro şi contra:
• Punctele Forte şi Puncte Slabe sunt factori interni, care fac referire la situaţia
reală;
• Oportunităţile şi Ameninţările pot fi considerate fiecare drept forţe motrice
externe, ce pot întări punctele slabe şi obstacolele externe. Aceste dimensiuni sunt
deosebit de importante de luat în considerare pentru evoluţia strategiei în viitorul
apropiat.
Matricea SWOT trebuie să arate precum în tabelul acesta:
ACUM

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

ÎN VIITOR

OPORTUNITĂŢI
(forţe motrice externe care întăresc
punctele forte)

AMENINŢĂRI
(obstacole externe)

De obicei, analiza SWOT este utilizată pentru evaluarea izolată a unui sector
specific. Cu toate acestea, în acest caz abordarea sugerată nu este sectorială, ci ia în
considerare modelul 3P propus de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică - OCDE (Oameni, Teritorii, Politici) pentru a reorganiza elementele SWOT
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într-un mod mai orizontal şi mai integrat. În plus, pentru a obţine mai multe informaţii
de la acest instrument, am încercat să interconectăm elementele sale.
Dacă se vor analiza interconectat Oportunităţile şi Punctele Forte se va putea
identifica avantajul comparativ al localităţii Bucu. Asta, în timp ce, analizând Punctele
Slabe şi Ameninţările posibile, îi vor fi identificate deficienţele structurale.
Deficienţele structurale sunt probleme care se bazează istoric pe fundamentele economice
şi sociale ale Regiunii Sud Muntenia. Acestea pot fi soluţionate numai cu investiţii care
au o scară naţională sau regională (de exemplu, programe), deci nu ar trebui luate în
considerare în dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare prezente.

În acelaşi mod, pentru a analiza durabilitatea unei strategii pe termen lung şi
pentru a identifica nevoile care trebuie soluţionate, Ameninţările pot fi combinate cu
Punctele Forte ale localităţii pentru a identifica nevoile teritoriale. Prin analiza
Oportunităţilor şi a Punctelor Slabe, potenţialele soluţii vor putea fi identificate
precum în grafica din Ghidul ADR-SM.
Analizele SWOT pentru dimensiunile Oameni şi Teritorii stau la baza analizei
teritoriale, al cărei scop este acela de a descrie nevoile teritoriale (adică Ameninţările ca
obstacole pentru Punctele Forte) şi potenţialul (adică Oportunităţile care oferă soluţii
care diminuează Punctele Slabe teritoriale). Compararea analizelor SWOT pentru
dimensiunea Teritorii permite identificarea disparităţilor teritoriale şi a inegalităţilor
sociale. Acestea oferă informaţii suplimentare pentru identificarea nevoilor şi soluţiilor.
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SUBCAPITOLUL I
ANALIZE SWOT PE DOMENII STRATEGICE

1. Agricultură şi Dezvoltare Rurală în Bucu
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Suprafeţe arabile care pot fi valorificate
la preţuri foarte mari.
2. Calitate bună a solurilor, nu necesită
măsuri agro-ameliorative;
3. Potenţial agricol şi uman ridicat (vegetal,
zootehnic şi avicol);
4. Tradiţie în agricultura extensivă (în zonă
au existat dintotdeauna societăţi care
exploatează suprafeţe mari – IAS
Mărculeşti şi IAS Ograda);
5. Potenţial ridicat de irigare a solelor;
6. Nivel ridicat al producţiei agricole;
7. Proximitatea faţă de Bucureşti şi Portul
Constanţa în vederea desfacerii produselor
agricole;
8. Accesul facil la DN 2A (E60) care
traversează localitatea de la S-V la E.
9. Agenţii economici s-au dotat cu utilaje şi
softuri necesare administrării fermelor
locale.
10. Localitatea este membru GAL Naparis.

1. Existenţa unui sistem de irigaţii învechit;
2. Populaţie îmbătrânită şi accentuarea
acestui fenomen în mediul rural şi în
Regiunea S-M.
3. Slaba calificare şi pregătire a populaţiei
din mediul rural în domeniul agricol.
4. Lipsa unei Organizaţii a Utilizatorilor de
Apă pentru Irigaţii (OUAI).
5. Gradul redus de asociere al
producătorilor agricoli din localitate.
6. Nivel scăzut al diversificării economiei
rurale;
7. Capacitatea limitată de producţie,
procesare şi depozitare a produselor
agricole şi zootehnice.
8. Capacitatea limitată de procesare a
producţiilor. Se preferă comercializarea
directă a cerealelor şi nu adăugarea de
valoare prin procesare locală;
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Capacitatea ridicată de absorbţie a
pieţei comune pentru produsele
tradiţionale agro-alimentare;
2. Condiţii favorabile de obţinere a
produselor ecologice, ce pot fi
exportate în condiţii deosebit de
avantajoase.
3. Dezvoltarea sectorului prelucrării
produselor agricole/legumelor.
4. Susţinerea formelor asociative în
special a unei cooperative locale;
5. Dezvoltarea şi diversificarea sectorului
agricol, a culturilor şi creşterea
productivităţii în sectorul agricol.
6. Apropierea de pieţe mari de desfacere,
Slobozia, Bucureşti, Portul Constanţa,
Ploieşti, Buzău, Brăila;
7. Valorificarea resurselor de energie
regenerabilă din agricultură (solară) şi
chiar apropierea de zona cu potenţial
fotovoltaic Ţăndărei - Giurgeni.
8. Politicile agricole europene şi naţionale
pentru promovarea diversificării
activităţilor din zonele rurale – suport
pentru creşterea competitivităţii agricole;
9. Acces în perioada 2021 – 2027 la
fonduri europene pentru soluţionarea
problemelor din domeniul dezvoltării rurale
şi agriculturii.

1. Schimbările climatice care afectează în
mod direct producţia agricolă;
2. Secete frecvente în ultimii ani.
3. Limitări bugetare privind plata
despăgubirilor pentru secetă şi pentru
ajutoare de stat şi subvenţii.
4. Continuarea manifestării tendinţei de
scădere demografică şi îmbătrânire a
populaţiei din mediul rural;
5. Vulnerabilitate crescută la riscurile şi
fenomenele naturale;
6. Diminuarea terenului agricol ca urmare
a expansiunii necontrolate a
intravilanului pentru construcţii.
7. Gradul mare de vulnerabilitate al
localităţii în cazul apariţiei unei noi
crize economice.
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2. Populaţia comunei Bucu

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Omogenitatea relativă a populaţiei din
punct de vedere al componenţei etnice.
Majoritatea locuitorilor sunt români
(96,17%).
2. Populaţia este concentrată într-o
localitatea cu un singur sat aparţinător.
3. Distribuţia echilibrată a populaţiei pe
sexe.
4. Omogenitatea relativă a populaţiei din
punct de vedere al religiei (majoritatea
locuitorilor sunt ortodocşi (95,7%).
5. Populaţie liniştită, cu un grad scăzut de

1. Ponderea ridicată a populaţiei din
mediul rural afectată de sărăcie, cu
acces scăzut la utilităţi;
2. Îmbătrânirea populaţiei (spor natural
negativ şi migrarea tinerilor spre centre
urbane mari);
3. Adaptarea mai lentă a populaţiei mature
şi vârstnice la schimbările şi provocările
lumii actuale, în general, şi la fenomenul
mobilităţii şi cel al reconversiei
profesionale, în special;
4. Ponderea în scădere a populaţiei şcolare,
la nivelul fiecărei trepte de şcolarizare.
5. Nivelul educaţional scăzut în mediul
rural: doar 10 elevi promovaţi în ultimul an
şcolar.
6. Nivel redus al veniturilor populaţiei.
7. Nivelul de trai scăzut în localitate, dar şi
în judeţul Ialomiţa.

infracţionalitate.
6. Populaţie interesată de actul didactic şi
sistemul de învăţământ, cu un grad
scăzut de abandon şcolar.
7. Creştere continuă în ultimii ani a
populaţiei ocupate.
8. Rata a şomajului extrem de redusă la
nivelul localităţii (0,01%), sub cea a
judeţului – (4,41%, luna iunie 2021).
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Acces la finanţare prin intermediul
Programului Operaţional Educaţie şi
Ocupare pentru cursuri de instruire şi prin
intermediul Programului Operaţional
Regional Sud Muntenia pentru
infrastructura educaţională.
2. Stimularea învăţării prin intermediul
programelor UE: FSI, FSE, Erasmus+,
Orizont 2020, Interreg Europe, Interreg
România, COSME;
3. Combaterea sărăciei este o prioritate în
Strategia Naţională pentru perioada
2021-2027.
4. Fonduri europene disponibile pentru
dezvoltarea capitalului uman pentru
Horizon Europe 2021 – 2027;
5. Oportunităţi de finanţare a proiectelor
pentru tineri implicaţi în afaceri din
domeniul agricol.
6. ADR Sud Muntenia este Autoritate de
Management pentru POR SM şi
coordonator al RIS3 SM (Strategia de
Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia);
7. Organizarea de cursuri de formare şi
reconversie profesională;
8. Programe de consiliere şi orientare
profesională pentru şomeri, persoane
inactive sau persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă.

1. Îmbătrânirea populaţiei;
2. Scăderea numărului persoanelor
calificate, prin ieşirea acestora din viaţa
activă;
3.Accentuarea fenomenului de migraţie
externă, în special a populaţiei tinere şi cu
calificare peste medie;
4. Apropierea faţă de Capitală şi
municipiul Constanţa, ceea ce
determină migrarea populaţiei şcolare
spre unităţi de învăţământ mult mai
bune decât cele locale;
5. Salariile neatractive oferite pe plan
local.
6. Oferta sărăcăcioasă de locuri de muncă
la nivelul localităţii.
7. Rectificările bugetare care ar putea
afecta bugetele ajutoarelor sociale şi a
celor din educaţie.
8. Criza economică provocată de pandemia
Covid 19, cu impact direct asupra scăderii
ratei ocupării şi creşterii ratei şomajului în
localitate, în reşedinţa de judeţ şi la nivel
judeţean.
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3. Infrastructura comunei Bucu
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Poziţionarea favorabilă a localităţii pe
drumul naţional DN 2A care trece fix
prin mijlocul localităţii.
2. Legături rutiere foarte bune,
modernizate recent, cu localităţile din
jur, prin intermediul Drumului Naţional
DN 2A (E60) (10 km până la primul
municipiu - Slobozia).
3. Infrastructura feroviară, prezentă în
localitate.
4. Existenţa reţelei naţionale de gaze în
proximitatea localităţii.
5. Existenţa râului Ialomiţa în
proximitatea localităţii.
6. Autostrada A2 este la doar 25 km de
localitate, acces prin Drajna.
7. Capitala este la doar 130 de km de
localitate.
8. Operatorul de salubritate are staţia de
procesare a deşeurilor la doar câţiva km
distanţă.
9. Existenţa unei rezervaţii naturale pe
teritoriul localităţii şi a unor situri
arheologice care ar putea conduce la
dezvoltarea infrastructurii de turism.

1.Reţeaua de gaze naturale nu există.
2. Reţeaua de apă nu este încă suficient
dezvoltată;
3. Reţeaua de canalizare nu are staţie de
epurare şi nu este încă operaţională;
4. Comuna Bucu încă nu a aderat la ADI
Periurbană Slobozia sau la un operator
regional mare de apă şi canal.
5. Comuna Bucu nu este asociată într-un
ADI mare pe infrastructură.
6. Calitatea apei potabile din reţeaua
publică nu este conformă.
7. Lipsa colectării selective a deşeurilor
menajere;
8.Gestionarea necorespunzătoare a
problemei deşeurilor prin căutarea unui
operator ieftin în detrimentul unuia
competitiv;
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Existenţa proiectului de introducere a
reţelei de gaze naturale depus la MFE
în cadrul asocierii cu localităţile vecine;
2. Continuarea alocării de fonduri
europene pentru soluţionarea
problemelor importante din domeniul
infrastructurii de toate tipurile şi în
intervalul 2021-2027;
3. Obligativitatea actualizării Master
Planului de apă şi canal în Regiunile
Călăraşi – Ialomiţa, Constanţa-Ialomiţa
pentru perioada 2021 –2027;
4. Potenţial ridicat în sectorul energiilor
regenerabile. Zona Ţăndărei are potenţial
de dezvoltare a parcurilor fotovoltaice
potrivit unor studii de specialitate.
5. Programul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor;
6. Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară
ECOO 2009 pentru gestionarea deşeurilor
la nivelul judeţului Ialomiţa.
7.Programul Judeţean de Dezvoltare
Locală.
8. Existenţa ADI Periurbană.

1.Îmbătrânirea demografică.
2. Lipsa resurselor financiare, inclusiv
pentru co-finanţarea proiectelor europene
pentru îndeplinirea obiectivelor de
investiţii propuse;
3. Cunoştinţe insuficiente legate de
elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din fondurile europene pentru
proiecte de infrastructură şi mediu;
4. Schimbări climatice.
5. Lipsa voinţei politice.
6. Lipsa resurselor umane de
implementare a proiectelor europene.
7. Lipsa angajamentelor populaţiei pentru
a se racorda la noile utilităţi –
canalizare şi gaze naturale.
8. Lipsa educaţiei pentru protejarea
mediului.
9. Lipsa apetitului investitorilor pentru
infrastructura actuală şi viitoare a
localităţii Bucu.
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4. Mediul în comuna Bucu

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Operatorul regional Urban SA Slobozia
ar putea obţine o finanţare europeană
pentru reabilitarea şi modernizarea
reţelei de apă şi canal inclusiv în Bucu.
2. Localitatea este membră cu drepturi
depline în cadrul ADI ECOO 2009
Ţăndărei din care face parte şi Consiliul
Judeţean Ialomiţa.
3. Existenţa unei arii naturale protejate, cu
o bogată biodiversitate, Aria de
Protecţie Specială Avifaunistică
ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei.
17.22% din teritoriul acestei arii de
protecţie specială avifaunistică se află
pe raza localităţii Bucu.
4. Nu există poluatori în proximitatea
localităţii.
5. Programul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor menţionează Bucu ca soluţie
pentru un depozit conform.
6. Râul Ialomiţa nu este poluat,
accidentele de mediu fiind rarisime.

1. Nivelul scăzut de dezvoltare al reţelei de
alimentare cu apă.
2.Reţea de canalizare inexistentă.
3.Nivel foarte scăzut de informare privind
protecţia mediului.
4.Lipsa investiţiilor locale în sistemul de
energie regenerabilă.
5.Slaba dezvoltare a serviciilor de
salubritate.
6. Nivelul scăzut de dezvoltare şi aplicare a
colectării selective şi reciclării deşeurilor.
7. Poluarea frecventă accidentală, dar şi
moderat-permanentă a râului Ialomiţa cu
implicaţii asupra APSA Coridorul
Ialomiţei.
8. Nivelul scăzut al investiţiilor pentru
protecţia mediului;
9. Nivelul extrem de redus conferit UAT
Bucu în administrarea Ariei de
Protecţie Specială Avifaunistică.
10. Poluarea fonică şi cu noxe de la
autoturismele care tranzitează DN prin
mijlocul localităţii.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Importanţa tot mai mare acordată
domeniului protecţiei mediului în
cadrul documentelor strategice şi
programatice europene şi naţionale
(protecţia mediului este prezentă în 2
dintre cele 11 obiective tematice ale
Strategiei Europa 2020);
2. Programarea şi alocarea de fonduri
europene în perioada 2021-2027 pentru
soluţionarea problemelor importante din
domeniul protecţiei mediului prin
intermediul Programului Operaţional
Infrastructură Mare, Programul Operaţional
Regional 2021-2027, LIFE, Horizons 2020,
etc.
3. Creşterea gradului de conştientizare
privind economia circulară în rândul
autorităţilor locale prin iniţierea de
schimburi de bune practici cu state
avansate în implementarea proiectelor de
simbioză industrială.
4. Iluminatul public a fost modernizat prin
instalarea de lămpi cu LED şi va continua
cu panouri fotovoltaice.
5. Master Planul de apă şi canal al SC
Urban SA Slobozia - CJ Ialomiţa pentru
perioada 2021 –2027;
6.Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară
ECOO 2009 pentru gestionarea deşeurilor
la nivelul judeţului Ialomiţa.
7.Programul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor;
8.Practicarea agriculturii bio.

1. Schimbările climatice;
2. Schimbările instituţionale în domeniu;
3. Epuizarea resurselor naturale
neregenerabile;
4. Riscul mare de producere a calamităţilor
naturale (inundaţii, alunecări de teren);
5. Lipsa resurselor financiare, inclusiv
pentru co-finanţarea proiectelor europene
pentru îndeplinirea obiectivelor de
investiţii propuse pe domeniul mediu;
6. Cunoştinţe insuficiente legate de
elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din fondurile europene pentru
proiecte de mediu;
7. Lipsa educaţiei în rândul populaţiei
pentru protecţia mediului.
8. Poluarea agresivă a râului Ialomiţa.
9. Întârzieri în implementarea proiectelor
cu finanţare europeană în acest domeniu.
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5. Economia/mediul de afaceri în comuna Bucu

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Mediu de afaceri local „bogat“ şi
divers, cu 80 de firme solide.
2. Firmele prezente în topul local sunt
competitive şi la nivel regional şi chiar
naţional.
3. Rată a profitabilităţii relativ mare
pentru unele firme, din cifra de afaceri.
4. Eficienţă ridicată per salariat.
5. Creştere continuă a numărului de
salariaţi în ultimii ani.
6. Existenţa pe plan local a unei mari
firme care fabrică produse zaharoase.
7. Un nivel de fiscalitate şi de birocraţie la
nivelul administraţiei locale extrem de
scăzut.
8. Zonă propice dezvoltării afacerilor în
producerea şi depozitarea cerealelor,
dar şi creşterii animalelor şi a păsărilor.
9. Infrastructura de drumuri a fost şi este
reabilitată de Consiliul Judeţean,
respectiv CNAIR (DN 2A).
10. Poziţia localităţii este favorabilă
dezvoltării activităţilor de tranzit şi transfer
având legături bune cu zonele de nord, vest
şi est, inclusiv acces facil la calea ferată.

1. Domeniile de activitate ale firmelor
locale sunt extrem de volatile –
agricultură, transport, care nu oferă
predictibilitate.
2. Procent mic din populaţia locală
dispusă să rămână angajată la nivelul
localităţii.
3. La nivel local nu se face procesare de
materie primă, producţie, doar comerţ
şi prestări de servicii (în agricultură).
4. Lipsa unui târg pentru comercializarea
produselor locale şi pentru stimularea
unui comerţ modern şi a unui schimb
de informaţii tehnologice.
5. Lipsa unei infrastructuri de turism, fără
tradiţie în domeniu.
6. Nivel salarial scăzut.
7. Lipsa locurilor de muncă;
8. Piaţa forţei de muncă insuficient
dezvoltată.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Accentuarea importanţei inovării pentru
creşterea durabilă a competitivităţii în
documentele programatice europene şi
naţionale;
2. Existenţa, la nivel naţional şi regional, a
unor strategii care vizează dezvoltarea
competitivităţii-Strategia de Specializare
Inteligentă, Strategia Naţională de
Competitivitate;
3. Continuarea alocării de fonduri europene
şi naţionale în perioada 2021-2027 pentru
creşterea competitivităţii.
4.Oportunităţi de parteneriat public-privat
în vederea demarării de activităţi
economice.
5. Proiect aflat pe lista MFE pentru a obţine
finanţare pentru introducerea reţelei
inteligente de gaze.

1.
2.
3.
4.

Migraţia populaţiei tinere şi adulte;
Instabilitate legislativă şi politică.
Fluctuaţia cursului de schimb valutar;
Revenirea crizei economice şi a celei
epidemiologice – Covid 19;
5. Politici fiscale descurajante pentru
mediul de afaceri;
6. Interes redus al investitorilor pentru
demararea de afaceri în această
localitate.
7. Îmbătrânirea populaţiei.
8. Hazarde naturale care se pot transforma
în dezastre.
9. Poluări accidentale.
10. Reducerea ponderii populaţiei active;
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6. Turismul în comuna Bucu

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Potenţial natural bogat. Existenţa unei
arii naturale protejate, cu o bogată
biodiversitate, Aria de Protecţie
Specială Avifaunistică ROSPA0152
Coridorul Ialomiţei. 17.22% din
teritoriul acestei arii de protecţie
specială avifaunistică se află pe raza
localităţii.
2.Resurse naturale şi istorico-religioase, şi
anume: în comuna Bucu se află situri
arheologice de interes naţional, aflate în
punctul „Măgura de la Comana”: un tell
neolitic şi o aşezare medievală timpurie din
secolele al IX-lea – al XI-lea, dar şi două
lacuri pentru dezvoltarea unor activităţi
sportive şi de agrement.
3.Existenţa în plan local a unor
personalităţi care pot contribui la
dezvoltarea turismului cultural local.
4. Potenţial ridicat de dezvoltare a
agroturismului şi turismului rural.
5. Potenţial ridicat de dezvoltare a
turismului wellnes şi de evenimente.

1. Inexistenţa unei infrastructuri de
cazare.
2. Valorificarea insuficientă a
potenţialului turistic – religios şi a celui
natural şi cultural.
3. Promovare scăzută a obiectivelor
turistice naturale şi cultural-istorice din
localitate.
4. Reticenţa investitorilor faţă de o zonă
cu slabă tradiţie în acest domeniu.
5. Nealocarea de resurse de la bugetul
localităţii pentru promovarea bisericii
şi a celorlalte obiective istorice locale.
6. Lipsa unor târguri tematice – de
Crăciun, de Anul Nou, de sărbătorile
religioase sau a unor târguri de vânzări
utilaje agricole, de produse tradiţionale,
de toamnă, de vinuri, etc..
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Finanţarea proiectelor în infrastructura
de turism şi patrimoniu cultural cu ajutorul
fondurilor europene (Programul
Operaţional Regional 2021 – 2027);
2. Organizarea unor târguri tematice – de
Crăciun, de Anul Nou, de sărbătorile
religioase sau a unor târguri de vânzări
utilaje agricole, de produse tradiţionale,
de toamnă, etc..
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi
infrastructurii de utilităţi în localitate.
4. Promovarea şi/sau finanţarea
obiectivelor istorice, culturale şi
naturale.
5. Dezvoltarea unor programe de turism
de către Consiliul Judeţean în zona
localităţii, pe malul râului Ialomiţa.
6. Organizarea zilei localităţii.
7. Organizarea unor circuite de vizitare a
monumentelor istorice din localitate.
8. Realizarea unor filme despre
personalităţile locale.
9. Stabilirea unei colaborări cu
organizaţiile sau asociaţiile de mediu
care supraveghează ariile protejate.

1. Schimbările demografice (îmbătrânirea
populaţiei);
2. Factori accidentali ce pot afecta direct
sectorul turistic şi comportamentul de
călătorie al turiştilor.
3. Migrarea turistică către alte regiuni sau
către alte ţări.
4. Lipsa unor produse tradiţionale locale.
5. Lipsa interesului mediului de afaceri
local pentru a dezvolta stabilimente de
cazare.
6. Migrarea forţei de muncă spre oraş sau
alte domenii de activitate;
7. Venituri insuficiente pentru a menţine o
afacere turistică;
7. Calamităţi naturale, poluare accidentală
a râului Ialomiţa sau a celor două lacuri
locale.
8. Produse turistice perimate.
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7. Educaţia şi cultura în comuna Bucu
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Existenţa unei infrastructuri şcolare
moderne.
2. Cadre didactice pregătite.
3. Management şcolar constant, adecvat şi
consecvent în unităţile de învăţământ
public.
4. Existenţa unei biblioteci locale şi a
unor obiective locale care pot fi folosite
pentru acte de cultură.
5. Părinţi interesaţi de actul didactic.
6. Existenţa unor investitori locali
interesaţi de cultură şi de promovarea
istoriei localităţii.

1. Puţini elevi (10 în 2019) au absolvit.
2. Lipsa unui after-school în localitate.
3. Lipsa unor cluburi şcolare pentru
practicarea sporturilor de masă.
4. Lipsa iniţiativelor pentru competiţii
şcolare zonale.
5. Lipsa unor programe de educaţie şi
culturale permanente în cadrul
Căminului Cultural.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Amenajarea unei săli de sport
multifuncţionale la dimensiuni utile
practicării sporturilor de echipă.
2. Organizarea şi dezvoltarea periodică de
programe şi acţiuni cultural – artistice.
3. Asigurarea condiţiilor pentru formarea
profesorilor, a formatorilor şi a altor
categorii de personal care lucrează cu
persoane cu risc de părăsire timpurie a
şcolii.
4. Organizarea la nivel local a unor
competiţii sportive pentru elevi pe diferite
ramuri sportive.
5.Înscrierea în circuitul judeţean a
localităţii ca şi organizator de competiţii
sportive.

1. Scăderea numărului populaţiei şcolare,
consecinţă a scăderii natalităţii.
2. Scăderea numărului personalului
didactic ca urmare a migrării populaţiei şi a
reducerii unităţilor şcolare;
3. Reducerea numărului de unităţi şcolare,
în special din mediul rural, pe fondul
scăderii populaţiei;
4. Comasarea şcolii cu alte unităţi de
învăţământ din localităţile limitrofe.
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CAPITOLUL XXI
DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bucu este un document integrator, care
îşi propune armonizarea cu toate politicile şi strategiile existente de la nivel european,
naţional şi regional, cu impact asupra dezvoltării localităţii. Acest document de
programare reprezintă baza strategică pentru elaborarea proiectelor de finanţare din
fonduri europene, internaţionale, naţionale şi locale care au drept scop dezvoltarea
durabilă a localităţii Bucu. Strategia urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică astfel
încât intervenţiile şi activităţile necesare creării unei localităţi dinamice şi prospere să se
concentreze asupra priorităţilor-cheie de dezvoltare.
Astfel, strategia îşi propune să susţină transformarea localităţii într-o societate
echitabilă, incluzivă şi prosperă, cu o economie locală modernă, dinamică şi eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor, cu un mediu înconjurător generos şi protejat, fiind
în concordanţă cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite, prevăzute în cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă precum şi cu
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027.
Direcţiile de dezvoltare durabilă ale localităţii Bucu trebuie corelate în mod
obligatoriu cu următoarele documente strategice:
1. Planul Regional de Dezvoltare elaborat de ADR Sud-Muntenia pentru perioada
2021-2027
2. Programul Operaţional Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
pentru perioada 2021-2027
3. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027
4. Viziunea strategică a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027
cuprinsă în subcapitolul „Regenerarea comunităţilor rurale“. Această direcţie de
dezvoltare durabilă va fi dezvoltată separat, într-un capitol în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Bucu, în continuarea celui de bază.
5. Ghidul practic pentru elaborarea strategiilor (draft, august 2021) redactat de
ADR-SM care prevede că „acţiunile / măsurile propuse trebuie să se plieze pe cel puţin
două Obiective de Politică (OP) din POR 2021-2027, dintre Obiectivele Specifice (OS),
b(vii), b(viii) e(i), e(ii)“. Acelaşi ghid mai stabileşte o ierarhizare a proiectelor. Astfel,
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cele mai importante proiecte sunt cele care abordează teme precum oportunităţile de
muncă, utilităţile publice şi locuinţele.
6. Direcţia stabilită de autoritatea locală (primarul şi consilierii locali) combinată
cu viziunea locuitorilor şi a societăţii civile, inclusiv a unităţii de cult din comună.
În concordanţă cu documentele mai sus menţionate, strategia vizează o serie de
măsuri în cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile
–

economic, social şi de mediu –

care să acorde o valoare mai mare utilizării durabile a resurselor, protejării şi
refacerii ecosistemelor naturale şi îmbunătăţirii sănătăţii umane.

Tocmai în aceste domenii este imperios să se realizeze o schimbare în
profunzime, care poate fi extrem de benefică pentru economia / mediul de afaceri local,
societatea şi mediul înconjurător al localităţii.
Astfel, în vederea valorificării posibilităţii de a utiliza fondurile europene în
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, mixul de politici a fost corelat cu
obiectivele şi priorităţile de investiţii ale politicii de coeziune, prevăzute în propunerile
regulamentelor europene pentru perioada 2021 – 2027.
În ceea ce priveşte abordarea de la care se pleacă în fundamentarea strategiei,
acesta propune o viziune integratoare, ce include investiţii care pot fi finanţate din mai
multe surse (buget local, buget naţional, fonduri europene, precum şi alte instrumente de
finanţare). Astfel, în termeni de dezvoltare economică, strategia va implica dezvoltarea
unei abordări pe termen lung în contextul unui mediu economic schimbător şi va fi pusă
în aplicare printr-o serie de mecanisme ce includ Programele Fondurilor Structurale ale
Uniunii Europene (Programele Operaţionale Sectoriale şi Regional); finanţări ale Uniunii
Europene pentru cooperare interregională (INTERREG Europe, ESPON, etc), pentru
cercetare-inovare (Horizon Europe, InvestEU), pentru transformare digitală (Digital
Europe, Connecting Europe Facility Digital); Politica Agricolă Comună a Uniunii
Europene (PAC), incluzând Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 - 2027;
Programul Naţională de Investiţii Anghel Saligny şi alte programe de ajutor.
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Totodată, strategia se va baza pe un număr de patru principii operaţionale:
• Parteneriat
• Concentrare tematică
• Integrare şi corelare
• Inovare
Bazată pe concluziile analizei socio-economice şi SWOT, pe avantajele
comparative ale localităţii, pe punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin
structură şi conţinut, urmăreşte formularea unui răspuns coerent şi articulat la problemele
şi punctele slabe, prin propunerea unei viziuni strategice care susţine dezvoltarea durabilă
şi echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta vremurilor
actuale.
Mai mult, această viziune se bazează pe acţiunile prevăzute de autoritatea publică
locală, singură sau în parteneriat cu diverşi actori locali sau regionali din sectorul public
sau privat, în vederea asigurării unei dezvoltări economice, sociale şi teritoriale durabile
şi pentru a realiza obiectivul general al strategiei.
Ce obiective şi priorităţi cheie propun Planul Regional, POR-SM şi Strategia
Regiunii Sud Muntenia?
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027 este
conceput ca un document care oferă baza strategică esenţială pentru includerea măsurilor
şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare,
indiferent de sursele de finanţare ale acestora (buget de stat, buget local, fonduri
comunitare, fonduri private, etc.).
Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului de
Dezvoltare Regională-SM sunt:
1. Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii Regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea
mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea
promovării dezvoltării durabile;
2. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane;
3. Creşterea economiei regionale prin consolidarea cercetării – dezvoltării –
inovării, adoptarea tehnologiilor digitale şi stimularea competitivităţii IMM-urilor;
4. Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului natural;
5. Dezvoltarea capitalului uman din Regiunea Sud Muntenia prin creşterea
accesului şi a participării la educaţie şi instruire şi stimularea ocupării forţei de muncă;
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6. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de calitate şi
promovarea incluziunii sociale;
7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia
Regiunii Sud Muntenia.
Cele trei obiective orizontale sunt:

▪ Dezvoltare Durabilă;
▪ Oportunităţi Egale;
▪ Inovare şi Digitalizare.
Strategia Regională elaborată de ADR-SM va fi implementată pe baza a 7
priorităţi cheie:
➢Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi regionale;
➢Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă;
➢ Prioritatea 3 – Creşterea competitivităţii economiei regionale prin specializare
inteligentă şi digitalizare;
➢ Prioritatea 4 – Protecţia mediului prin creşterea eficienţei energetice şi tranziţia
către o economie circulară;
➢Prioritatea 5 – Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă;
➢Prioritatea 6 – Susţinerea sănătăţii şi incluziunii sociale;
➢Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală şi agricultura.

Programul Operaţional Regional
Sud – Muntenia 2021-2027
Plecând de la caracteristicile specifice Regiunii Sud Muntenia, de la lecţiile
învăţate în perioada 2014-2020, precum şi de la documentele regionale de programare,
investiţiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin urmărirea a şase
obiective strategice (OST) corespunzătoare celor cinci Obiective prioritare (OP) stabilite
de Comisia Europeană pentru perioada 2021–2027:
Cele şase obiective strategice sunt:
1. Stimularea dezvoltării inteligente şi durabile a regiunii, bazată pe inovaţie,
digitalizare şi dezvoltarea ecosistemului antreprenorial;

-183-

2. Stimularea tranziţiei regiunii către o economie cu emisii zero prin creşterea
eficienţei energetice, îmbunătăţirea protecţiei mediului şi creşterea mobilităţii urbane;
3. Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la reţeaua
TEN-T prin investiţii în infrastructura rutieră de drumuri judeţene;
4. Creşterea accesului la servicii de calitate şi favorabile incluziunii în educaţie,
formare şi învăţarea pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
5. Creşterea atractivităţii regiunii prin investiţii în infrastructura de turism şi
patrimoniu cultural;
6. Dezvoltarea capacităţii administrative a AM POR SM.

SUBCAPITOLUL I
REGENERAREA COMUNITĂŢILOR RURALE
ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII

În cadrul lucrării „Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României –
2030” se urmăreşte întărirea adecvată a solidarităţii rural–urban, a diferitelor categorii de
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teritorii, mai ales a celor rurale, prin dezvoltarea endogenă, bazată pe diversitate şi
performanţă; promovarea parteneriatelor între oraşe / aglomeraţii urbane şi formele de
asociere a entităţilor administrative rurale. Acest aspect determină realizarea de programe
integrate care au ca măsură dezvoltarea infrastructurii, a activităţii economice, de
soluţionare a problemelor sociale şi de mediu. Pornind de la rezultatele mai multor studii
întreprinse, se impune o schimbare de concept, de mentalitate, o nouă filozofie a
ruralului, corelată cu autonomia locală şi regională şi cu principiul subsidiarităţii.
Revitalizarea rurală este un proces complex care nu se opreşte doar la ceea ce ţine
de patrimoniu, ci se referă inclusiv la aspecte ce ţin de economie, social, cultură, tradiţii
astfel întregul proces presupune în final o dezvoltare armonioasă a zonei. Pe baza
studiilor efectuate până în prezent, s-a determinat că soluţiile de dezvoltare rurală
durabilă trebuie să conţină elemente tehnice, juridice şi financiare concrete de stimulare a
dezvoltării complexe şi durabile. Satul, prin economia sa, trebuie scos din economia
naturală închisă şi introdus în mediul de afaceri, iar economia rurală trebuie transformată,
treptat, din economie de subzistenţă în economie competitivă.
O nouă strategie rurală a României şi, implicit, a Regiunii Sud Muntenia, prin
implementarea instrumentelor de dezvoltare rurală, trebuie să ducă, pe termen mediu, la
compatibilizarea structurilor rurale româneşti cu cele europene. De asemenea, în spaţiul
rural este necesară o infrastructură modernă, corelată cu nevoile actuale ale vieţii de la
sate şi cu activitatea economică rurală complexă.
Comunitatea din mediul rural trebuie să capaciteze tinerii în activităţile agricole
prin dezvoltarea antreprenoriatului orientat cu precădere către comunităţile dezavantajate,
inclusiv a comunităţilor rome, insistând pe trecerea de la o economie de subzistenţă la o
economie competitivă. Vitalitatea zonelor rurale este strâns legată de prezenţa unui sector
agricol competitiv şi dinamic, care să fie atractiv pentru tineri, coroborat cu mutarea
accentului de pe statutul de salariat la cel de antreprenor, acestea pot conduce la
soluţionarea problemelor sociale şi de mediu.
În concordanţă cu menţiunile anterioare, în perioada 2021 – 2027 se intenţionează
sprijinirea consolidării capacităţilor GAL-urilor, inclusiv a celor din sectorul de pescuit,
urmărind astfel diferite grade de dezvoltare şi experienţă din zonele rurale.
Astfel, în perioada 2021 – 2027, investiţiile vor trebui să se axeze pe promovarea
unor programe integrate de dezvoltare care vor combina măsuri de dezvoltare a
infrastructurii, revigorare a activităţii economice, de soluţionare a problemelor sociale şi
de mediu. Mecanismul de implementare recomandat este utilizarea dezvoltării locale
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plasate sub responsabilitatea comunităţii, prevăzută de Regulamentul General al CE, art.
28; acţiuni de dezvoltare a capacităţii de dezvoltare locală (investiţii pentru crearea şi
funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală inclusiv a celor din sectorul de pescuit,
crearea de competenţe de planificare a dezvoltării, elaborarea, implementarea şi
monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală, investiţii pentru dezvoltarea componentei
economice a structurilor asociative prin crearea de clustere), acţiuni pentru dezvoltare
integrată rural-urban.
Problema dezvoltării rurale este o problemă de actualitate, ea vizând în esenţă
realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a valorilor spaţiului rural, pe de o
parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte.
Acţiuni recomandate:
• Programe integrate de dezvoltare ce vor combina măsuri de dezvoltare a
infrastructurii, revigorare a activităţii economice, de soluţionare a problemelor sociale şi
de mediu. Mecanismul de implementare recomandat este utilizarea dezvoltării locale
plasate sub responsabilitatea comunităţii, prevăzută de Regulamentul General al CE, art.
28. O atenţie deosebită se va acorda acţiunilor pentru reţinerea şi atragerea personalului
specializat (profesori, medici, ingineri, etc.).
• Acţiuni de stimulare a capacităţii de dezvoltare locală (investiţii pentru crearea şi
funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală inclusiv a celor din sectorul de pescuit,
crearea de competenţe de planificare a dezvoltării, elaborarea, implementarea şi
monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală, investiţii pentru dezvoltarea componentei
economice a structurilor asociative prin crearea de clustere);
• Acţiuni pentru dezvoltare integrată rural-urban.
1. Conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător şi protejarea
moştenirii culturale (patrimoniul material şi imaterial)
În contextul unei societăţi globale, bazate pe informaţie, pericolul pierderii
identităţii culturale este unul real, astfel încât protejarea moştenirii culturale a fost
stabilită ca o prioritate mondială.
Spaţiile rurale româneşti sunt entităţi cu o puternică inerţie istorică şi culturală,
dar totodată, acestea sunt influenţate negativ de trecerea timpului fiind în diverse stadii de
degradare, astfel încât este necesară protejarea acestor patrimonii fie ele materiale sau
imateriale. Satele româneşti reprezintă importante centre ale moştenirii culturale
(păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor, arta meşteşugurilor, ansambluri de biserici, situri
arheologice, centre istorice etc.) şi adăpostesc o bogată cultură tradiţională, o arhitectură
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diversă şi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale, care, în general, diferă de la o
regiune la alta. Totuşi, satele româneşti nu reuşesc să utilizeze cu succes aceste resurse
unice în avantajul economic al populaţiei.
Referitor la spaţiul rural din Regiunea Sud Muntenia, activitatea culturală este
organizată în jurul căminului cultural al comunei / satului. Majoritatea căminelor
culturale şi a altor aşezăminte culturale se află într-o stare continuă de degradare,
neputând oferi, astfel, servicii culturale populaţiei rurale, aspect ce se răsfrânge şi asupra
situaţiei educaţionale a acesteia.
Pe baza celor afirmate anterior, în următoarea perioadă de programare, 2021 –
2027, investiţiile vor trebui să se îndrepte către: renovarea clădirilor, monumentelor
culturale şi istorice cu scopul de a promova şi păstra imaginea tradiţională a satelor;
modernizarea zonelor rurale unde există potenţial cultural, istoric şi recreativ, dar şi
pentru activităţi artistice în vederea păstrării identităţii culturale a mediului rural.
Dezvoltarea rurală durabilă, cu tendinţe de modernizare pe coordonate europene,
ca arie de cuprindere, are ca principal obiectiv, prin programe rurale spaţiale, menţinerea
şi conservarea caracterului naţional al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au
produs grave distrugeri (ecologice, economice şi socio-culturale) locale, regionale sau
naţionale se propune soluţia reconstrucţiei sau restaurării acestor zone, în sensul
readucerii lor la standardele de ruralitate. Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt
influenţate de poziţia geografică a zonei şi de prezenţa resurselor naturale, identitatea
culturală nu este definită doar de o simplă locaţie. Păstrarea şi conservarea moştenirii
rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o posibilitate de
promovare a satelor cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale.
Recomandări:
• Renovarea clădirilor, monumentelor culturale şi istorice cu scopul de a promova
şi păstra imaginea tradiţională a satelor;
• Modernizarea zonelor rurale unde există potenţial cultural, istoric şi recreativ;
• Activităţi artistice pentru păstrarea identităţii culturale a mediului rural.
În ceea ce priveşte măsurile 1 şi 2, analiza „Impactul investiţiilor făcute în
Regiunea Sud Muntenia în perioada 2014 – 2019 pentru implementarea PDR 20142020“ a arătat că investiţiile realizate prin PNDR au dus la depăşirea indicatorilor de
realizare imediată şi a celor previzionaţi. Prin urmare, se justifică asigurarea continuităţii
măsurilor şi a acţiunilor indicative pentru perioada 2021-2027.

-187-

2. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia
Tema comună pentru Uniunea Europeană şi România, în următoarea perioadă de
programare 2021 – 2027 este necesitatea de a promova utilizarea eficientă a resurselor în
vederea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii pentru zonele rurale şi
agricultură, în concordanţă cu Pactul Ecologic European şi cu orientările Politicii
Agricole Comune. Economia rurală românească, implicit şi a Regiunii Sud Muntenia,
este slab dezvoltată şi dependentă de activităţile agricole, ceea ce impune stimularea
investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea IMM-urilor din economia non-agricolă şi
de prelucrare a produselor agricole primare.
Agricultura Regiunii Sud Muntenia este o agricultură de subzistenţă,
caracterizându-se prin productivitate şi competitivitate foarte scăzute şi, implicit,
obţinerea de venituri foarte mici. Alături de o asociativitate limitată, competitivitatea
agriculturii la nivel regional este influenţată şi de unele probleme de structură, respectiv
fragmentarea excesivă a terenurilor, dotarea tehnică precară şi concurenţa sufocantă a
producătorilor străini.
Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei rurale în
general, având în vedere amploarea acestei activităţi în spaţiul rural, dar şi în economia
regiunii, respectiv: contribuţia peste media naţională la formarea PIB regional, ponderea
destul de mare a populaţiei ocupate în agricultură, aşadar sursa esenţială de venit pentru
gospodării, reflectând în acelaşi timp şomajul şi productivitatea redusă a muncii.
Zonele rurale din Sud Muntenia prezintă o dezvoltare antreprenorială slab
reprezentată, ca efect al resurselor materiale limitate, al educaţiei deficitare, al nivelului
scăzut al dotării cu utilităţi, precum şi al fenomenului de migraţie temporară masivă spre
urban sau peste hotare. Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază şi o
capacitate relativ redusă a acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea
locurilor de muncă pentru populaţia rurală.
De asemenea, analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul
că, în ciuda aparenţelor, numărul de locuitori din zona rurală ocupaţi în activităţile de
acest tip, este nesemnificativ. Asta, în timp ce distribuţia serviciilor este uneori
inexistentă în comune şi sate. Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o
barieră în calea dezvoltării altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi
ocupaţionale alternative. Sprijinirea furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă
un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii zonelor
rurale.
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Pe baza celor expuse mai sus, în următoarea perioadă de programare, 2021 –
2027, în vederea diversificării economiei rurale şi creşterii competitivităţii agriculturii din
Regiunea Sud Muntenia, acţiunile trebuie să se axeze pe:
- investiţii pentru producţia, distribuţia şi promovarea produselor bazate pe
valorificarea superioară a resurselor locale;
crearea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii în sectorul nonagricol;
sprijin pentru activităţi turistice durabile şi sprijin pentru dezvoltarea
echilibrată a activităţilor economice din toate ramurile agriculturii.
Dezvoltarea unei reţele viabile de întreprinderi mici şi mijlocii private
(agroalimentare, industriale, de prelucrare a produselor locale, artizanale, de servicii etc.)
în mediul rural are, pe lângă funcţia economică importantă, şi o componentă socială
marcantă, în sensul „stabilizării” populaţiei rurale, eliminării navetismului şi utilizării,
prin complementaritate, a forţei de muncă sătească. În acelaşi timp, aceste întreprinderi
au şi rolul de a potenţa economia rurală care contribuie la dezvoltarea economică şi
socială a localităţilor.
Turismul durabil, opusul turismului de masă, reprezintă o formă de turism
alternativ care are la bază principii de minimizare a impacturilor activităţii turistice
asupra mediului natural în vederea obţinerii durabilităţii ecologice contribuind la
menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare. Totodată, acest tip de turism contribuie
la minimizarea impacturilor negative ale activităţii turistice asupra comunităţii locale şi a
membrilor ei în vederea obţinerii durabilităţii sociale, precum şi minimizarea
impacturilor negative asupra culturii / tradiţiilor /obiceiurilor comunităţilor locale în
vederea obţinerii durabilităţii culturale.
Direcţia de acţiune pentru diversificare economiei rurale o reprezintă promovarea
investiţiilor în agricultură, în vederea unei dezvoltări echilibrate şi a creşterii
competitivităţii agriculturii regionale, pentru a face faţă concurenţei pe piaţa naţională,
europeană şi internaţională.
Recomandări:
• Investiţii pentru crearea, dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri în
mediul rural;
• Investiţii pentru producţia, distribuţia şi promovarea produselor bazate pe
valorificarea superioară a resurselor locale pentru îmbunătăţirea poziţiei fermierilor în
cadrul lanţului valoric;
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• Investiţii pentru dezvoltarea agriculturii şi a industriei alimentare, cu atenţie
sporită pentru agricultura de precizie, agricultura ecologică, agroecologia,
agrosilvicultura, apicultura (Pactul Ecologic European);
• Sprijinirea cercetării şi inovării în domeniul agriculturii şi industriei alimentare,
sector de specializarea inteligentă al regiunii;
• Sprijinirea întreprinzătorilor pentru adoptarea modelelor de afaceri ecologice şi
realizarea unei producţii alimentare durabile;
• Sprijin pentru dezvoltarea turismului rural durabil;
• Dezvoltarea industriilor meşteşugăreşti / artizanale;
• Sprijinirea creării şi dezvoltării formelor asociative ale fermierilor pentru
producerea şi comercializarea mărfurilor agricole.

SUBCAPITOLUL II
PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE ALE
STRATEGIEI LOCALE 2021-2027

VIZIUNEA
O localitate dinamică şi prosperă, cu infrastructura mileniului III, cu o economie
locală modernă şi puternică şi cu o populaţie implicată, conectată la societatea
informaţională actuală, cu venituri medii.
OBIECTIVUL STRATEGIC
Stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată, favorabilă
incluziunii sociale, care să conducă la creşterea prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor
săi.
OBIECTIVELE STRATEGICE SPECIFICE
Atingerea obiectivului strategic menţionat anterior se va face printr-un set de
obiective strategice specifice, care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi
de mediu.
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Prin obiectivele specifice, Strategia de dezvoltare locală urmăreşte eliminarea
factorilor care blochează dezvoltarea pe ansamblu a localităţii, exploatând totodată
avantajele care furnizează oportunităţi de dezvoltare.
Împreună, cele şapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii
localităţii, asigurând, totodată, o dezvoltare pe termen lung a comunităţii locale.
Iată cele şapte obiective specifice:
1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale;
2. Regenerarea localităţii;
3. Creşterea competitivităţii mediului de afaceri local;
4. Protecţia mediului înconjurător;
5. Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă;
6. Susţinerea sănătăţii şi incluziunii sociale;
7.
Dezvoltarea rurală şi agricultura.
Pentru fiecare dintre priorităţile de mai sus vom propune un set de măsuri
corespondente care trebuie întreprinse.
Prioritatea 1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale
În prezent, situaţia infrastructurii de utilităţi publice constituie una din cele mai
importante, mai dificile şi mai complexe sarcini din responsabilitatea autorităţii
administraţiei publice locale. Dificultatea asigurării serviciilor comunitare de utilităţi
publice constă în faptul că furnizarea acestor servicii presupune, pe de o parte, existenţa,
funcţionarea şi exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate, iar pe de altă
parte, gestionarea unor activităţi tehnico-administrative de o complexitate, specificitate şi
diversitate deosebită. Având în vedere slaba acoperire teritorială şi dezvoltare a acestei
infrastructuri la nivel rural, starea tehnică a sistemelor de utilităţi publice existente,
precum şi gradul de uzură fizică şi morală a majorităţii sistemelor existente, se constată
faptul că rezolvarea acestei probleme presupune implementarea unor programe de
investiţii publice bine structurate, precum şi mobilizarea unor importante resurse
financiare de care autorităţile administraţiei publice locale NU dispun.
Măsura 1.1. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Dezvoltarea infrastructurii de drumuri reprezintă o condiţie necesară pentru
implementarea cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale regiunii pentru
perioada 2021 – 2027, contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la
reducerea timpilor de deplasare, la integrarea localităţii cu reţeaua naţională şi judeţeană
de transport şi nu numai, precum şi la combaterea izolării.
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Recomandări:
dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri locale, proces
început, dar care trebuie continuat;
construirea / modernizarea staţiilor pentru mijloacele de transport în
comun care tranzitează localitatea;
accesarea unei finanţări cu fonduri europene prin AFIR pentru
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura
de acces Agricolă - Submăsura 4.3.A;
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii rutiere în vederea
facilitării unei căi de acces spre localitatea Ograda.
Măsura 1.2. Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de
servicii publice
Furnizarea de energie electrică nu constituie o problemă la nivelul localităţii. De
altfel, la nivelul regiunii este asigurată în proporţie de 99% în mediul rural, în mediul
urban fiind de 100%.
La nivelul anului 2018, infrastructura de alimentare cu gaze în mediul urban era în
proporţie de 82%, iar în mediul rural în proporţie de 28% din totalul localităţilor.
Comuna Bucu este una dintre cele 56 de localităţi din judeţul Ialomiţa în care nu
există o reţea de distribuţie a gazelor naturale. La nivelul judeţului Ialomiţa, în anul 2019
existau doar 10 reţele de distribuţie a gazelor naturale în municipiile Slobozia, Urziceni şi
Feteşti, în oraşele Amara şi Ţăndărei, şi în 5 comune (Ciulniţa, Manasia, Gârbovi, Grindu
şi Coşereni).
Recomandări:
Pentru perioada 2021 – 2027, investiţiile ar trebui să se concentreze, dar
nu numai, spre realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnicoedilitare a utilităţilor publice, construirea, reabilitarea şi modernizare de locuinţe pentru
tineri sau categorii socio-profesionale (medici, profesori, etc.), locuinţe sociale,
consolidarea locuinţelor şi clădirilor publice în vederea reducerii riscului seismic, precum
şi continuarea modernizării serviciilor publice prin digitalizare (acces la reţele de internet
de mare viteză, dotare cu echipamente şi adoptare soluţii digitale de tip e-administraţie, esănătate, e-educaţie, etc.).
Măsura 1.3. Înfiinţarea infrastructurii turistice
Infrastructura turistică este precară la nivelul localităţii întrucât nu a fost o
prioritate până acum. De altfel, inclusiv la nivel naţional, sectorul turistic a fost afectat de
lipsa unor politici generale, pe termen lung, de orientare şi dezvoltare a sectorului. Din
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acest motiv, nici pe plan local nu au putut fi valorificate resursele naturale, culturale,
religioase, geografice, de mediu şi de patrimoniu.
La nivelul localităţii ar putea fi practicat câteva forme de turism - turismul cultural
şi religios şi agroturismul. O importanţă deosebită trebuie acordată şi turismului de
„wellness” care poate fi considerat turismul cu cel mai ridicat potenţial atât din
perspectiva exploatării resurselor, cât şi a tendinţelor favorizante care se manifestă la
nivel mondial.
De asemenea, localitatea dispune de obiective naturale şi istorice cu potenţial
turistic semnificativ care necesită investiţii pentru a putea fi puse în valoare şi apreciate
de turişti, contribuind astfel la dezvoltarea zonei.
În privinţa Componentei naturale, pe teritoriul comunei Bucu se află una dintre
cele 13 arii de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei Natura 2000.
Este vorba despre Coridorul Ialomiţei ROSPA0152 cu o suprafaţă de 27.109 ha. 17.22%
din teritoriul acestei arii de protecţie specială avifaunistică se află pe raza localităţii Bucu.
Această arie ar putea fi un punct de plecare în dezvoltarea turismului la nivelul localităţii.
De asemenea, comuna Bucu are un bogat patrimoniu cultural, cât şi un monument
al eroilor. În afara acestora, în comună se mai află un alt sit arheologic inclus în lista
monumentelor istorice din judeţul Ialomiţa ca monument de interes local.
Pentru acesta măsură, studiul Impactul Investiţiile făcute în Regiunea Sud
Muntenia în perioada 2014 – 2019 pentru implementarea PDR 2014-2020, a ilustrat
faptul că aceste intervenţii s-au bucurat de interes din partea beneficiarilor, prin depăşirea
indicatorilor de realizare şi de rezultat. Analiza socio-economică, însă, evidenţiază faptul
că nevoile de intervenţii se păstrează şi pentru perioada de programare viitoare. Astfel, în
perioada 2021 – 2027, investiţiile vor fi direcţionate cu precădere spre:
- construirea, reabilitarea şi modernizarea structurilor de cazare;
amenajarea, reabilitarea, promovarea şi valorificarea obiectivelor naturale
cu potenţial turistic (cursuri de ape, plaje, etc.);
investiţii privind dezvoltarea turismului în regiune (natură şi aventură,
wellness, cultural - religios).
Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea
turismului rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor româneşti cu efect
pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale.
Recomandări:
construirea de structuri de cazare;
Amenajarea, reabilitarea, promovarea şi valorificarea obiectivului natural
cu potenţial turistic;
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Încurajarea mediului de afaceri local să investească în turism. De exemplu,
camping pe malul râului Ialomiţa, vile de vânătoare, piscine, parcuri de distracţie, parcuri
de aventuri, tabere tematice, turism religios cu ocazia marilor sărbători ortodoxe la
biserica din localitate.
Depunerea unui proiect în asociere cu Episcopia Sloboziei şi
Călăraşilor sau cu Consiliul Judeţean pentru promovarea bisericii locale şi
includerea ei într-un circuit turistic religios pentru pelerinaj.
Măsura 1.4. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale, sportive
şi recreative pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor
Justificare. Un domeniu în strânsă legătură cu turismul este cel al industriilor
culturale. S-a dovedit atât prin experienţa internaţională cât şi prin experienţa naţională că
evenimentele culturale (festivaluri de muzică, de teatru, de film, festivaluri folclorice,
serbări populare, etc.) au capacitatea de a atrage un număr important de turişti.
Valorificarea potenţialului cultural şi turistic ale zonei poate fi încurajată prin
crearea unei infrastructuri de agrement care să ofere diverse modalităţi pentru petrecerea
timpului liber, putând fi folosită şi de către turiştii care şi-ar petrece sejurul în această
localitate. În spaţiul mic urban, şi cu precădere în spaţiul rural, activitatea culturală este
organizată în jurul aşezământului cultural. Biblioteca publică are câteva mii de volume,
iar Căminul Cultural a tot găzduit evenimente culturale în ultimii ani.
În ceea ce priveşte activitatea sportivă, această măsură propune şi acţiuni de
investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sportive pentru a încuraja sportul de masă
practicat de toate categoriile vârstă, ce reprezintă un fundament pentru o populaţie mai
sănătoasă, pentru o integrare educaţională şi socială eficientă şi baza de selecţie pentru
sportul de performanţă. Sportul aduce beneficii celor care îl practică, nu doar din
perspectiva fizică, ci şi din punct de vedere al educaţiei, cu ramificaţii în dimensiunea
socială şi a caracterului, componente esenţiale în dezvoltarea personalităţii omului.
Referitor la protejarea patrimoniului cultural şi integrarea sa în proiectele de
dezvoltare durabilă, România nu a pus în aplicare cu determinare şi consecvenţă măsuri
eficiente, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care a aderat şi cu
interesul public pe care îl reprezintă patrimoniul cultural şi natural. Rezultatul care se
poate observa este o pierdere accelerată şi irecuperabilă a patrimoniului. O dată cu
creşterea economică, presiunea investiţiilor imobiliare şi a dezvoltărilor necontrolate
antrenează distrugerea a ceea ce a mai rămas intact: centre istorice, zonele de arhitectură
protejată, siturile arheologice, arhitectura rurală tradiţională, siturile şi rezervaţiile
naturale, peisajele şi căile de acces la acestea. Distrugerea sau degradarea patrimoniului
construit şi natural înseamnă dispariţia memoriei şi a identităţii culturale a cetăţenilor
-194-

României şi, în consecinţă, incapacitatea de a transmite această moştenire generaţiilor
următoare.
Studiul Impactul Investiţiilor făcute în Regiunea Sud Muntenia arată faptul că
ţinta stabilită pentru indicatorul acestei măsuri şi anume Investiţii de restaurare /
protecţie / valorificare a monumentelor sau ansamblurilor culturale, istorice sau de
artă a fost depăşită cu 42%. Cu toate acestea nevoile identificate în urma analizei socioeconomice ilustrează faptul că nevoia intervenţiilor se păstrează şi pentru ciclul de
programare viitor.
Astfel, în perioada 2021 – 2027, investiţiile vor fi direcţionate pentru restaurarea,
protecţia şi valorificarea monumentelor şi ansamblurilor culturale, istorice şi de artă,
inclusiv infrastructura de acces la acestea pentru a valorifica identitatea şi personalitatea
poporului român; amenajarea, marcarea şi promovarea traseelor turistice, tematice şi
itinerariilor culturale inclusiv prin digitalizare şi nu numai.
Recomandări:
• Realizarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii
culturale (bibliotecă, înfiinţarea unui muzeu local, edificarea unui centru multifuncţional,
etc.);
• Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sportive (sală
de sport de mari dimensiuni, baze şi complexe sportive, parcuri active);
• Realizarea infrastructurii recreative (tabere, centre multidisciplinare de tineret,
locuri de campare, locuri de joacă).
Prioritatea 2. REGENERAREA LOCALITĂŢII
Pentru această prioritate propunem 3 măsuri însemnând tot atâtea ramificaţii.
Revitalizarea rurală este un proces complex care nu se opreşte doar la ceea ce ţine de
patrimoniu, ci se referă inclusiv la aspecte ce ţin de economie, social, cultură, tradiţii
astfel întregul proces presupune în final o dezvoltare armonioasă a zonei. Pe baza
studiilor efectuate până în prezent, s-a determinat că soluţiile de dezvoltare rurală
durabilă trebuie să conţină elemente tehnice, juridice şi financiare concrete de stimulare a
dezvoltării complexe şi durabile. Satul, prin economia sa, trebuie scos din economia
naturală închisă şi introdus în mediul de afaceri, iar economia rurală trebuie transformată,
treptat, din economie de subzistenţă în economie competitivă.
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Măsura 2.1. Consolidarea capacităţii de inovare şi preluare a tehnologiilor
avansate în administraţia publică.
Recomandări
acordarea de sprijin pentru implementarea de strategii, de planuri spaţiale
integrate la nivel de zone urbane şi zone urbane funcţionale (de dezvoltare sectorială,
amenajare peisagistică, amenajare a teritoriului periurban, planuri zonale pentru centrele
civice, planuri de mobilitate urbană şi strategii de transport public, strategii şi planuri de
mediu (PAED, PIEE, PMCA, etc.). Comuna Bucu a fost integrată în Zona Urbană
Funcţională – Slobozia alături de alături de municipiul-reşedinţă de judeţ Slobozia,
oraşul Amara şi alte 6 comune: Mărculeşti, Ciulniţa, Cosâmbeşti, Gheorghe Doja,
Gheorghe Lazăr, Perieţi.
Zonele metropolitane şi aglomerările urbane cele mai dinamice au şi cel
mai mare succes în a atrage oameni şi investiţii, iar la baza dezvoltării acestora stă
cooperarea şi planificarea inter-jurisdicţională. Această dinamică se reflectă în tiparele
de navetism, care stau la baza conceptului de zonă urbană funcţională - o ZUF este
formată dintr-un oraş nucleu şi localităţile limitrofe de unde cel puţin 15% din forţa de
muncă face naveta către respectivul centru urban.
Punerea în valoare a patrimoniului natural şi cultural prin crearea de
platforme online, reabilitarea şi dotarea obiectivelor de patrimoniu cu dispozitive şi
aplicaţii pentru crearea realităţii virtuale;
Măsura 2.2 Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport multimodal,
competitiv, ecologic şi inteligent
Recomandări
implementarea unor proiecte de reabilitarea a drumurilor agricole pentru
decongestionarea traficului pe Drumul Naţional 2A. Astfel, utilajele agricole ale
fermierilor vor fi scoase pe drumuri secundare, cu trafic extrem de redus.
Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport multimodal în cadrul Zonei
Urbană Funcţională, spre şi dinspre Capitala judeţului şi/sau oraşul Ţăndărei.
Instalarea unor ecrane mari în centrul localităţii sau în staţiile de autobuz
pentru rularea unor informaţii despre cursele care trec prin localitate şi orarul acestora.
Măsura 2.3. Regenerarea durabilă
Recomandări
achiziţionarea terenurilor virane degradate, neutilizate sau abandonate şi
reincluderea acestora în circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare
investiţii la nivelul localităţii;
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achiziţionarea clădirilor abandonate pentru demolare şi transformarea
terenului aferent în spaţiu verde sau loc de joacă pentru copii, spaţiu de petrecere a
timpului liber pentru seniori.
Prioritatea nr. 3. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII MEDIULUI DE
AFACERI LOCAL
OBIECTIV
Creşterea economiei locale prin stimularea competitivităţii IMM-urilor
autohtone
Justificare
Creşterea economică durabilă şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei sunt
determinate de dezvoltarea economiei locale.
Recomandări:
Sprijin pentru investiţii locale în turism, formare profesională şi protejarea
mediului;
Sprijin pentru accesarea de servicii adaptate nevoilor mediului de afaceri
(în special instruire, consultanţă, standardizare, certificare, obţinerea drepturilor de
proprietate intelectuală).
Sprijin pentru crearea de pieţe locale şi pentru organizarea unor târguri de
utilaje, de inputuri pentru agricultură, pentru apicultori, târguri de Crăciun, de paşte, de
sărbătorile legale şi cele religioase, etc..
- Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic,
precum extinderea şi diversificarea gamei de servicii furnizate către mediul de afaceri.
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea firmelor inovative de tip start-up;
Sprijin pentru participarea, aderarea, afilierea mediului de afaceri local în
structuri, parteneriate, programe de colaborare şi la reţele şi platforme de inovare şi
specializare inteligentă regionale, naţionale şi europene.
Prioritatea 4. PROTECȚIA MEDIULUI
Justificare.
România încă este afectată de o dotare foarte scăzută în ceea ce priveşte
infrastructura de mediu, în ceea ce priveşte colectarea şi tratarea apelor uzate sau
alimentarea cu apă. Situaţia gestionării deşeurilor este una dintre cele mai grave din
Uniunea Europeană, cu deficienţe deosebite în primele etape ale ierarhiei deşeurilor. Deşi
60% din apele de suprafaţă sunt în stare bună, există încă surse semnificative de poluare
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difuză şi punctuală cu nitraţi, fosfor şi pesticide. Eutrofizarea este, de asemenea, larg
răspândită, fiind în parte generată de practicile agricole. Eutrofizarea este un proces
natural sau artificial de îmbogăţire cu materii organice şi cu substanţe nutritive (nitraţi,
fosfaţi etc.) a apelor lacurilor şi a bălţilor. Prin acţiunea sa pe termen lung, acest
fenomen face ca apele să fie din ce în ce mai sărace în oxigen, distrugând în final fauna
acvatică.
Măsura 4.1. Amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de
mediu
În perioada 2021 - 2027, investiţiile vor fi direcţionate către amenajarea,
extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare, tratare şi distribuţie a apei potabile,
a sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate cu precădere în mediul rural şi în
judeţele din sudul regiunii unde nivelul de dotare este cel mai scăzut.
Recomandări:
Investiţii pentru amenajarea, extinderea, modernizarea şi reabilitarea
sistemului de alimentare, tratare şi distribuţie a apei potabile.
Investiţii pentru extinderea, modernizarea sistemului de canalizare şi
epurare a apelor uzate;
Investiţii pentru colectare selectivă a deşeurilor populaţiei.
Derularea unor campanii de informare, educare şi conştientizare a
populaţiei privind necesitatea racordării la sistemul de apă şi canalizare, consumul
raţional de apă potabilă, protecţia mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste
normele impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alţi solvenţi, necesitatea selectării
şi reciclării deşeurilor, campanii privind normele legislative în domeniul mediului
înconjurător şi respectarea principiului „poluatorul plăteşte”.
Măsura 4.2. Protejarea şi conservarea mediului şi a biodiversităţii
Recomandări:
- Acţiuni de informare, educare şi conştientizare a populaţiei referitor la
importanţa şi necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi conservarea biodiversităţii;
- Investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii apei, solului şi a aerului;
- Crearea, amenajarea, extinderea, inclusiv dotarea spaţiilor verzi pentru
atingerea normei UE de 26 mp de spaţii verzi/locuitor sau a normei OMS – de 50
mp de spaţii verzi/locuitor. Media de spaţii verzi/locuitor, în România este de 20,15
mp/locuitor, iar în Ialomiţa este de 9,23 mp de spaţii verzi/locuitor.
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Măsura 4.3. Eficientizarea consumului de energie
Această măsură a fost aplicată deja. Iluminatul public a fost modernizat prin
instalarea a 300 de lămpi cu LED. Acţiunea trebuie continuată prin instalarea a încă 200
de lămpi LED, eventual cu panouri fotovoltaice.
Recomandări:
- Continuarea programului de modernizare a iluminatului public.
- Derularea de programe şi campanii de conştientizare şi acceptabilitate a
populaţiei privind necesitatea eficientizării consumului de energie;
- Modernizarea sistemelor de încălzire termică la unităţile de învăţământ.
- Elaborarea documentelor strategice pentru eficienţa energetică şi climă la nivel
local, judeţean şi regional.
- Realizarea, dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de generare, stocare,
transport şi distribuire a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice şi solare,
turbine eoliene, microhidrocentrale, mici centrale electrice alimentate cu biomasă,
biogaz, deşeuri şi gaze de fermentare, nămoluri).
Prioritatea 5. SUSȚINEREA EDUCAȚIEI ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE
MUNCĂ
Recomandări:
- Reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii educaţionale, precum şi
dotarea cu echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie.
- Susţinerea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice.
- Crearea şi dezvoltarea de parteneriate şi reţele de cooperare în educaţie şi
ocuparea forţei de muncă.
- Construirea unui after-school.
- Susţinerea financiară a unor programe de informare, consiliere şi orientare
profesională.
- Derularea unor programe care vizează instruirea, specializarea şi perfecţionarea
angajaţilor primăriei.
- Susţinerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin facilitarea
participării la bursele de locuri de muncă sau chiar organizarea unor astfel de târguri de
joburi în plan local.
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Prioritatea 6. SUSȚINEREA SĂNĂTĂȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE
Agenda 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite reprezintă o decizie comună în
vederea atingerii celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Obiectivele sunt un
apel la acţiune în domenii legate de chestiuni politice şi social-economice globale. Cel
de-al treilea obiectiv al Naţiunilor Unite pentru o dezvoltare sustenabilă este asigurarea
sănătăţii şi promovarea bunăstării tuturor oamenilor. Ca să atingă această ţintă,
organizaţia se axează pe furnizarea de finanţări eficiente pentru sistemele de sănătate,
îmbunătăţirea salubrităţii şi sporirea accesului la servicii medicale.
Recomandări:
- Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii
serviciilor de sănătate, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generaţie;
- Dotarea cu mijloace de transport pentru asistenţă sanitară de urgenţă
(ambulanţă);
- Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii
pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate;
- Dezvoltarea biroului de asistenţă socială din cadrul primăriei pentru noi grupuri
vulnerabile: copii aflaţi în situaţii de dificultate, tineri care ies din sistemul sociale de
protecţie, familii aflate în risc de destrămare cu foarte mulţi copii, copii rămaşi în ţară ai
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate să muncească, persoane adulte şi vârstnice
dependente socio-medical;
- Derularea de programe (consiliere / mediere) în vederea prevenirii existenţei
unor situaţii de abuz sau neglijenţă în familie şi / sau separarea de familie;
- Derularea unui program prin FSE+, noul Fond Social European Plus, atât pentru
sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate prin alocarea de resurse pentru acţiuni specifice de
combatere a sărăciei în rândul copiilor, cât şi sprijinirea celor mai vulnerabili care suferă
în urma pierderilor locurilor de muncă şi a reducerii de venituri, inclusiv prin furnizarea
de alimente şi ajutor material de bază celor mai defavorizaţi.
Prioritatea 7. DEZVOLTAREA RURALĂ ȘI AGRICULTURA
Recomandări:
- Acţiuni pentru reţinerea şi atragerea personalului specializat (profesori, medici,
ingineri, etc.).
- Susţinere pentru crearea şi funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală inclusiv a
celor din sectorul de pescuit.
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- Încurajarea mediului de afaceri local pentru prelucrarea produselor agricole
primare.
- Încurajarea fermierilor mici în direcţia asocierii pentru constituirea unei
cooperative agricole fie pentru cultivarea legumelor, fie pentru cultura mare, fie pentru
culturi de nişă.
- Depunerea unor proiecte pentru modernizarea drumurilor de exploatare, vicinale
ce nu sunt clasificate într-o categorie publică de drum, acolo unde se dezvoltă activităţi
economice.
- Introducerea utilităţilor de bază în zona din localitate în care se derulează
investiţii pentru producţia şi depozitarea produselor agricole.
- Construirea de depozite ecologice pentru gestiunea eficientă a deşeurilor
animaliere şi vegetale.
- Organizarea de cursuri de instruire, specializare şi perfecţionare în domeniul
agricol în colaborare cu instituţii precum OJCA, APIA, DADR, AFIR.
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CAPITOLUL XXII
PROIECTELE STRATEGICE PENTRU
PERIOADA 2021-2027

1. Înfiinţarea reţelei inteligente de gaze naturale.
2. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri locale.
3. Dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice;
4. Construirea unei clinici locale /dispensar (cabinet stomatologic, laborator de
analize medicale).
5. Dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii rutiere în vederea
facilitării unei căi de acces între comuna Bucu şi comuna Ograda pentru fermierii din
localitate, dar şi ca rută alternativă pentru DN 2A;
6. Construirea, reabilitarea şi modernizare de locuinţe pentru tineri sau categorii
socio-profesionale (medici, profesori, etc.), locuinţe sociale, consolidarea locuinţelor şi
clădirilor publice în vederea reducerii riscului seismic,
7. Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii de sport –stadionului şi a
terenurilor sintetice existente
8. Construirea de structuri de cazare;
9. Amenajarea, reabilitarea, promovarea şi valorificarea obiectivului natural cu
potenţial turistic;
10. Reabilitarea sediului Poliţiei.
11. Proiect de finanţare europeană în asociere cu Episcopia Sloboziei şi
Călăraşilor sau cu Consiliul Judeţean pentru punerea în valoare a bisericii din localitate.
12. Realizarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii
culturale (bibliotecă, palat al copiilor, cămin cultural şi a unui muzeu local).
13. Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sportive
(sală de sport de mari dimensiuni, baze şi complexe sportive, parcuri active);
14. Realizarea infrastructurii recreative (tabere, centre multidisciplinare de tineret,
locuri de campare, locuri de joacă, camping pe malul râului Ialomiţa, vile de vânătoare,
piscine, parcuri de distracţie, parcuri de aventuri, tabere tematice, turism religios cu
ocazia marilor sărbători ortodoxe la biserica-monument istoric).
15. Crearea de platforme online, reabilitarea şi dotarea obiectivelor de patrimoniu
cu dispozitive şi aplicaţii pentru crearea realităţii virtuale.
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16. Instalarea unor ecrane mari în centrul localităţii sau în staţiile de autobuz
pentru rularea unor informaţii despre cursele care trec prin localitate şi orarul acestora,
sau alte informaţii de interes cetăţenesc.
17. Achiziţionarea terenurilor virane degradate, neutilizate sau abandonate şi
reincluderea acestora în circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare
investiţii la nivelul localităţii.
18. Achiziţionarea clădirilor abandonate pentru demolare şi transformarea
terenului aferent în spaţiu verde sau loc de joacă pentru copii, spaţiu de petrecere a
timpului liber pentru seniori.
19. Crearea de pieţe locale pentru organizarea unor târguri de utilaje, de inputuri
pentru agricultură, pentru apicultori, târguri cu ocazia sărbătorilor legale şi religioase.
20. Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare, tratare şi distribuţie a
apei potabile.
21. Investiţii pentru înfiinţarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate;
22. Investiţii pentru colectare selectivă a deşeurilor populaţiei.
23. Derularea unor campanii de informare, educare şi conştientizare a populaţiei
privind necesitatea racordării la sistemul de apă şi canalizare, consumul raţional de apă
potabilă, protecţia mediului.
24. Crearea, amenajarea, extinderea, inclusiv dotarea spaţiilor verzi pentru
atingerea normei UE de 26 mp de spaţii verzi/locuitor sau a normei OMS – de 50 mp de
spaţii verzi/locuitor. Media de spaţii verzi/locuitor, în România este de 20,15 mp/locuitor,
iar în Ialomiţa este de 9,23 mp de spaţii verzi/locuitor.
25. Continuarea programului de modernizare a iluminatului public.
26. Proiect de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ, la primărie şi la
dispensarul medical uman.
27. Realizarea, dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de generare, stocare,
transport şi distribuire a energiei din surse regenerabile.
28. Reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii educaţionale, precum
şi dotarea cu echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie.
29. Susţinerea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice.
30. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de cooperare în educaţie şi ocuparea forţei
de muncă.
31. Construirea unui after-school.
32. Susţinerea financiară a unor programe de informare, consiliere şi orientare
profesională pentru locuitori.

-203-

33. Derularea unor programe care vizează instruirea, specializarea şi
perfecţionarea angajaţilor primăriei.
34. Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii
serviciilor de sănătate, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generaţie.
35. Dotarea cu mijloace de transport pentru asistenţă sanitară de urgenţă
(ambulanţă).
36. Derularea de programe (consiliere / mediere) în vederea prevenirii existenţei
unor situaţii de abuz sau neglijenţă în familie şi / sau separarea de familie.
37. Derularea unui program prin FSE+, noul Fond Social European Plus, atât
pentru sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate prin alocarea de resurse pentru acţiuni
specifice de combatere a sărăciei în rândul copiilor, cât şi sprijinirea celor mai vulnerabili
care suferă în urma pierderilor locurilor de muncă şi a reducerii de venituri, inclusiv prin
furnizarea de alimente şi ajutor material de bază celor mai defavorizaţi.
38. Derularea unui program de înregistrare în Sistemul integrat de cadastru şi
carte funciară a proprietăţilor din comună.
39. Reabilitarea/extinderea cimitirului comunal.
40. Construire azil pentru bătrâni.
41. Înfiinţare piste pentru biciclete.
42. Construirea / modernizarea staţiilor pentru mijloacele de transport în comun
care tranzitează localitatea.
43. Construirea de alei pietonale (trotuare) pe străzile laterale.
44. Construirea de platforme pentru colectarea gunoiului de grajd.
45. Construirea unei capele mortuare.
47. Construire piaţă agroalimentară.
48. Modernizarea serviciilor publice prin digitalizare.
49. Achiziţionarea de terenuri în proximitatea vetrei vechi a localităţii în vederea
extinderii intravilanului pentru înfiinţarea unui cartier de locuinţe;
50. Achiziţionarea de terenuri în vederea înfiinţării unui parc tehnologic şi/sau
industrial de anvergură locală.
51. Construirea unui centru multifuncţional social în vedere găzduirii victimelor
violenţei domestice, a tinerilor defavorizaţi şi/sau a persoanelor care au nevoie de
terapie/consiliere psihologică, centru de recuperare pentru dependenţii de alcool şi/ sau de
droguri.
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Sursele de finanţare pentru proiectele propuse pot fi: buget local, buget
judeţean, buget naţional, PNI Anghel Saligny, AFIR, Programul Leader / Asociaţia
GAL, POR Sud-Muntenia, programe operaţionale dedicate pe fiecare obiectiv de
dezvoltare durabilă.
Termen de realizare a proiectelor: 2022-2027.

Detalierea surselor de finanţare
Pentru a putea accesa finanţările din fondurile europene, Ministerul Investiţiilor şi
Proiectelor Europene propune a serie de programe operaţionale pentru viitorul Cadru
Financiar Multianual. Aceste programe operaţionale pentru perioada 2021 – 2027 au fost
consolidate în urma colaborării inter-instituţionale, negocierii informale cu reprezentanţii
Comisiei Europene, dar şi prin consultarea unor parteneri socio-economici relevanţi.
Programele operaţionale propuse pentru perioada 2021-2027 sunt:
• Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente
Financiare
• Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă
• Programul Operaţional Transport
• Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare
• Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială
• Programul Operaţional Sănătate
• Programul Operaţional Regional
• Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
• Programul Operaţional Tranziţie Justă
Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente
Financiare
Viziune: creşterea competitivităţii societăţii în contextul schimbărilor tehnologice
şi crearea de noi oportunităţi de dezvoltare pentru mediul de afaceri şi sistemul public.
Obiectivul general: Reducerea disparităţilor între România şi alte state membre
ale Uniunii Europene, dar şi între regiunile ţării.
Obiective specifice: Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare dezvoltare şi inovare
(CDI), adoptarea tehnologiilor avansate, îmbunătăţirea conectivităţii digitale, dezvoltarea
competenţelor.
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Priorităţi de investiţii:
• Integrarea CDI naţional în sistemul european şi internaţional;
• Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior;
• Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari;
• Crearea de infrastructura CDI, inclusiv transfer tehnologic;
• Digitalizare în cultură;
• Digitalizare în educaţie;
• Digitalizare în administraţia publică.
Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă
Viziune: Implementarea unei coeziuni sociale, economice şi teritoriale prin
sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră şi utilizarea eficientă
a resurselor naturale. Corelarea cu documentele strategice elaborate la nivel naţional:
• Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României;
• Planul Naţional Integrat de Energie şi Schimbări Climatice (PNIESC);
• Master Planul Judeţean;
• Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice;
• Directiva privind epurarea apelor uzate;
• Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor – adoptate prin HG 942/20.12.2017;
• Directiva 92/43 din 1192 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi
florei sălbatice;
• Directiva 79/409 din 1979 amendată în 2009 prin Directiva 2009/147/CE
privind conservarea păsărilor sălbatice, urmând a fi continuată prin elaborarea Planurilor
de Management pentru Reţeaua Natura 2000;
• Strategia Naţională şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate
din România – HG 683/2015;
• Planul de management a riscului de inundaţii (PMRI);
• Planul de management al secetei conform Directivei Cadru UE a Apei 2000/60
CE;
• Master Planul pentru protecţia şi refacerea zonei costiere – Directiva
2008/56/CE;
• Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă 2016 – 2025.
Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi îmbunătăţirea
standardelor de mediu precum şi îndeplinirea obligaţiilor rezultate din directivele
europene, conform obiectivului 2 - O Europă mai verde. De asemenea, se urmăreşte
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atingerea obiectivelor naţionale în domeniul eficienţei energetice, protecţiei mediului şi
managementului riscurilor precum şi reducerea decalajului comparativ cu celelalte state
membre UE în materie de infrastructură de mediu.
Obiective specifice:
• Promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
• Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, reţele de stocare;
• Promovarea managementului durabil al apei;
• Promovarea tranziţiei către o economie circulară;
• Îmbunătăţirea protecţiei naturii şi a biodiversităţii, a infrastructurii verzi şi
reducerea poluării;
• Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor şi a
rezilienţei în urma dezastrelor;
Priorităţi de investiţii:
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice a IMM-urilor şi a întreprinderilor mari;
• Sisteme inteligente de energie şi soluţii de stocare;
• Investiţii privind apele şi apele uzate;
• Gestionarea eficientă a deşeurilor în vederea tranziţiei către economia circulară;
• Conservarea biodiversităţii;
• Îmbunătăţirea monitorizării calităţii aerului;
• Investigarea siturilor contaminate, evaluarea riscurilor asupra mediului şi
remedierea siturilor;
• Managementul inundaţiilor şi a secetei;
• Combaterea eroziunii costiere;
• Dezvoltarea sistemului de management al riscurilor;
Programul Operaţional Transport
Viziune: Extinderea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea
unei conectivităţi sporite atât pe plan intern, cât şi extern. Corelarea cu documente
strategice la nivel naţional:
• Master Planul General de Transport al României;
• Planul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2020-2030;
• Strategia de transport intermodal în România 2020;
• Strategia naţională de siguranţă rutieră;
• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
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• Strategia privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce
priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea
infrastructurii relevante în România;
• Planurile de Mobilitate Urbane Durabile;
• Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României;
Obiectivul general: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor de
mobilitate a persoanelor şi mărfurilor pentru recuperarea decalajelor dintre regiunile
ţării, cât şi faţă de celelalte state membre ale Uniunii.
Obiective specifice:
• Dezvoltarea unei reţele TEN-T durabilă, rezilientă la schimbările climatice,
inteligentă şi sigură;
• Dezvoltarea mobilităţii naţionale, regionale şi locale durabile şi a mobilităţii
transfrontaliere;
• Mobilitate naţională, regională şi locală sustenabilă;
Priorităţi de investiţii:
• Dezvoltarea reţelei TEN-T;
• Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritorială;
• Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T de transport pe cale
ferată;
• Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale prin creşterea capacităţii de transport pe calea
ferată;
• Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane prin creşterea calităţii
serviciilor de transport pe calea ferată;
• Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal;
• Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor;
• Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe reţeaua de transport;
• Asistenţa tehnică;
Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare
Viziune: Valorificarea potenţialului uman prin îmbunătăţirea sistemelor de
educaţie şi formare pentru piaţa muncii şi dobândirea competenţelor digitale şi
antreprenoriale printr-un mediu stimulativ de învăţare pe tot parcursul vieţii. În domeniul
ocupării viziunea este de a dezvolta sustenabil şi bazată pe inovare socială, piaţa muncii
din România. Corelarea cu alte documente strategice la nivel naţional:
• Documentul programatic România Educată – viziune şi strategie 2018-2030;
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• Agenda pentru competenţe România 2025;
• Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SNOFM) 2021-2027;
• Recomandările Raportului de cercetare: Previziuni şi anticipări în vederea
identificării şi prioritizării nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2021-2028 prin
evaluarea nivelului de convergenţă;
• Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
Obiectivul general: Crearea unui sistem de educaţie pliabil pe piaţa muncii, un
sistem stimulativ de învăţare continuă.
Obiective specifice:
• Prevenirea abandonului şcolar timpuriu;
• Îmbunătăţirea infrastructurii şi calităţii în sistemul de învăţământ;
• Integrarea tinerilor pe piaţa muncii;
• Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile;
• Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi sprijinirea economiei sociale;
• Dezvoltarea dialogului social şi a mecanismelor de anticipare a competenţelor;
• Asigurarea unui mediu de lucru sănătos şi promovarea îmbătrânirii active;
Priorităţi de investiţii:
• Valorificarea potenţialului tinerilor pe piaţa muncii;
• Prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare
pentru grupurile dezavantajate;
• Creşterea calităţii ofertei de educaţie şi formare profesională pentru adaptarea la
piaţa muncii şi la procesul tehnologic;
• Creşterea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii învăţământului profesional şi
tehnic;
• Creşterea accesului pe piaţa muncii pentru toţi;
• Antreprenoriat şi economie socială;
• Susţinerea reformelor pe piaţa muncii în acord cu dinamica pieţei muncii;
• Consolidarea participării populaţiei în procesul de învăţare continuă pentru
facilitarea tranziţiei şi a mobilităţii pe piaţa muncii;
• Asistenţă tehnică pentru facilitarea şi eficientizarea managementului
programului;
Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială
Viziune: Susţinerea grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar şi
urban prin reducerea fenomenului sărăciei şi excluderii sociale. Corelarea cu alte
documente strategice la nivel naţional:
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• Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei;
• Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă;
• Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome;
• Strategia Naţională – O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Strategia naţională a locuirii;
• Strategia naţională în domeniul politicii de tineret;
• Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022;
• Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 20202024;
• Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active
şi protecţia
persoanelor vârstnice;
Obiectivul general: Sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile,
inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce priveşte sărăcia şi excluziunea
socială şi creşterea accesului la servicii de calitate pentru populaţia vizată.
Obiective specifice:
• Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii pentru toate persoanele, în special tineri,
şomeri de lungă durată şi persoane inactive;
• Promovarea participării femeilor la piaţa muncii, a unui echilibru mai bun între
viaţa profesională şi cea privată;
• Promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor şi antreprenorilor la
schimbare;
• Promovarea accesului egal la educaţie şi formare de calitate favorabile
incluziunii;
• Favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de şanse şi
participarea activă precum şi îmbunătăţirea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii;
• Integrarea socio-economică a resortisanţilor ţărilor terţe şi a comunităţilor
marginalizate, cum ar fi romii;
• Creşterea accesului egal şi în timp util la serviciile de protecţie socială;
• Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de
excluziune socială;
Priorităţi de investiţii:
• Dezvoltarea Locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;
• Protejarea dreptului la demnitate socială;
• Sprijinirea comunităţilor rurale fără acces la servicii sociale;
• Reducerea disparităţilor dintre copiii cu risc de sărăcie şi ceilalţi copii;
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• Servicii de suport pentru persoane vârstnice;
• Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Servicii sociale şi de suport pentru grupurile vulnerabile;
• Ajutorarea persoanelor defavorizate;
Programul Operaţional Sănătate
Viziune: O societate în care oamenii au acces la servicii medicale de prevenţie,
urgenţă, curative şi reabilitare de calitate. Corelarea cu alte documente strategice la nivel
naţional:
• Strategia Naţională de Paliaţie (SNP);
• Planul Naţional de Cancer (PNC);
• Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI);
• Strategia Naţională de Competitivitate (SNC);
• Strategia Naţională de Incluziune Socială 2021 – 2027 (SNIC);
• Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă (SNDD);
Obiectivul general: Îmbunătăţirea accesibilităţii, eficacităţii şi rezilienţei
sistemului de sănătate.
Obiective specifice:
• Dezvoltarea eficacităţii serviciilor medicale de urgenţă;
• Creşterea accesului la servicii de asistenţă medicală primară, comunitară şi
servicii oferite în regim ambulatoriu;
• Creşterea eficacităţii serviciilor de reabilitare, serviciilor de îngrijire paliativă şi
a celor pe termen lung;
• Dezvoltarea prin investiţii a infrastructurii şi serviciilor medicale;
• Creşterea gradului de utilizare a metodelor moderne şi inovative de investigaţie,
intervenţie şi tratament;
Priorităţi de investiţii:
• Infrastructura spitalelor regionale şi a celor cu impact teritorial major;
• Serviciile de asistenţă medicală primară, comunitară şi servicii oferite în regim
ambulatoriu;
• Serviciile de reabilitare, paliative şi îngrijiri pe termen lung;
• Creşterea eficacităţii sectorului medical prin investiţii în infrastructură şi
servicii;
• Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
• Digitalizarea sistemului medical;
• Promovarea metodelor moderne de investigare, intervenţie şi tratament;
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Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
Viziune: Creşterea capacităţii administrative în instituţiile implicate în
managementul programelor finanţate din fonduri europene şi la nivelul beneficiarilor.
Corelarea cu alte documente strategice la nivel naţional:
• Planul pentru consolidarea capacităţii administrative
Obiectivul general: Asigurarea utilizării şi administrării eficiente a fondurile
europene prin sprijinirea programării, monitorizării, controlului, auditului şi evaluării cu
privire la priorităţile UE.
Priorităţi de investiţii:
• Asigurarea funcţionării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR,
FC, FSE+;
• Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+;
• Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare şi implementare a fondurilor FEDR, FC,
FSE+.
Programul Operaţional Tranziţie Justă
Viziune: Tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic prin
diversificare şi susţinerea locurilor de muncă.
Corelarea cu alte documente strategice la nivel naţional:
• Planul Naţional Integrat de Energie şi Schimbări Climatice (PNIESC);
• Strategia naţională şi strategiile regionale de specializare inteligentă;
Obiectivul general: Sprijinirea teritoriilor afectate de tranziţia către neutralitatea
economică şi evitarea adâncirii disparităţilor regionale;
Obiective specifice: Sprijinirea exclusivă a activităţilor ce permite regiunilor şi
cetăţenilor să abordeze impactul social, economic şi de mediu al tranziţiei către o
economie neutră din punct de vedere climatic.
Priorităţi de investiţii:
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării, inovării şi
digitalizării;
• Investiţii în tehnologii şi infrastructuri pentru energie curată cu emisii zero;
• Reducerea poluării şi consolidarea economiei circulare;
• Creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă;
Programul Operaţional Regional Sud Muntenia
Viziune: Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a regiunii.
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Obiectivul general: Stimularea creşterii economice inteligente, durabile şi
echilibrate a Regiunii Sud Muntenia care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii
comunităţilor locale prin sprijinirea capacităţii de inovare şi digitalizare a economiei
regionale, dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii şi a serviciilor şi valorificarea
potenţialului cultural şi turistic al regiunii.
Obiective specifice:
• Stimularea dezvoltării inteligente şi durabile bazată pe inovare, digitalizare şi
dezvoltarea ecosistemului antreprenorial;
• Creşterea eficienţei administraţiei publice ca urmare a digitalizării serviciilor
publice;
• Stimularea tranziţiei regiunii către o economie cu emisii zero prin creşterea
eficienţei energetice, îmbunătăţirea protecţiei mediului şi creşterea mobilităţii urbane;
• Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane la reţeaua TEN-T;
• Creşterea accesului la servicii de calitate în educaţie, formare şi învăţare pe tot
parcursul vieţii;
• Creşterea atractivităţii regiunii;
• Creşterea capacităţii administrative;
Priorităţi de investiţii:
• Susţinerea digitalizării serviciilor publice la nivel local;
• Securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale
serviciilor publice la nivel local;
• Creşterea eficienţei energetice bazate pe combustibili alternativi;
• Investiţii în clădirile publice în vederea asigurării eficienţei energetice;
• Reconversia funcţională a terenurilor virane degradate / neutilizate / abandonate;
• Modernizarea / extinderea spaţiilor verzi existente;
• Achiziţia de echipamente pentru măsurarea poluanţilor în aerul ambiental;
• Investiţii în reţeaua de drumuri judeţene;
• Investiţii în infrastructura pentru nivel antrepreşcolar şi preşcolar, învăţământ
primar, secundar, terţiar, inclusiv învăţământ special;
• Investiţii în infrastructura şcolilor şi centrelor de educaţie şi formare
profesională.
• Având în vedere faptul că beneficiarul SDL se poziţionează în zona rurală
trebuie menţionată Politica Agricolă Comună (PAC) care reuneşte fondurile destinate
dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rurale, respectiv Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA) şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
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Astfel, se va crea un Plan Naţional Strategic care va susţine dinamizarea rurală şi
agricultura prin:
• Protecţia mediului;
• Asigurarea unui venit echitabil fermierilor;
• Restabilirea echilibrului de putere în lanţul alimentar;
• Combaterea schimbărilor climatice;
• Reînnoirea generaţională;
• Dezvoltarea zonelor rurale.
De asemenea, o altă posibilitate pentru finanţarea necesităţilor identificate este
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Prin oportunităţile de redresare şi rezilienţă ale Uniunii Europene, din
instrumental „UrmătoareaGeneraţieUE” (NextGenerationEU), România a conturat planul
său de reforme.
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) este conceput aşa
încât să asigure un echilibru optim între priorităţile Uniunii Europene şi necesităţile de
dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat
semnificativ ţara, aşa cum a afectat întreaga Uniune Europeană şi întreaga lume.
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general
al MRR, aşa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European şi al
Consiliului, din 12 februarie 2021, Art. 4.
Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin
realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de
pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin
reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.
Obiectivul specific al PNRR este şi el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în
Regulament, şi anume de a atrage fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin
NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi
investiţii şi modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro.
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toţi cei 6 piloni
prevăzuţi prin Regulament.
I. Tranziţia verde
1. Sistemul de management al apei
2. Împădurim România şi protejăm biodiversitatea
3. Managementul deşeurilor
4. Transport sustenabil
5. Fondul pentru Valul renovării
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6. Energie
II. Transformare digitală
7. Cloud guvernamental şi sisteme publice digitale
III. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii
8. Reforme fiscale şi reforma sistemului de pensii
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare
IV. Coeziune socială şi teritorială
10. Fondul local pentru tranziţie verde şi digitală
11. Turism şi cultură
12. Sănătate
V. Sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională
13. Reforme sociale
14. Reforma sectorului public, creşterea eficienţei justiţiei şi întărirea capacităţii
partenerilor sociali
VI. Politici pentru noua generaţie
15. România Educată
O altă posibilitate de finanţare a necesităţilor o constituie programele naţionale
gestionate de către Administraţia Fondului pentru Mediu, de exemplu: spaţii verzi,
împăduriri, alimentare cu apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor, eficienţă energetică în
şcoli şi clădiri publice, iluminatul public, transportul public nepoluant, conştientizarea
publicului privind gestionarea deşeurilor.
De asemenea, în decursul anilor au fost şi vor mai fi programe de finanţare
gestionate de la Bugetul de Stat prin diferite ministere sau prin Compania Naţională de
Investiţii, Administraţia Fondului pentru Mediu:
- Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny / Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
- PNCIPS (Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social).
PNS (Planul Naţional Strategic).
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Programul de Iluminat Public.
PNCCF (Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară) / Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
- Programul privind Creşterea Eficienţei Energetice şi Gestionarea Inteligentă a
Energiei în Clădirile Publice cu Destinaţie de Unităţi de Învăţământ.
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CAPITOLUL XXIII
3 PROIECTE STRATEGICE PENTRU
PERIOADA 2021-2027 MONITORIZATE

Ghidul Practic pentru Elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare
Teritorială cuprinde elemente obligatorii de conţinut pentru strategii, care trebuie
preluate de Autorităţile Publice Locale - Autorităţile Teritoriale în scopul elaborării /
actualizării strategiilor şi criteriile de selecţie necesare pentru evaluarea lor.
Acest Ghid elaborat de ADR Sud Muntenia în conformitate cu articolul 29 din
Regulamentul privind Dispoziţiile Comune (RDC) conţine orientări utile pentru toate
etapele strategiei: elaborare, implementare şi evaluare. Regulamentul (UE) 2021/1060 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 stabileşte dispoziţiile
comune privind Fondul european de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus,
Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul European pentru afaceri
maritime, pescuit şi acvacultură, dar şi pe cele ale normelor financiare aplicabile acestor
fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, ale Fondului pentru
Securitate Internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor
şi politica de vize.
Încă de la început, ghidul cuprinde menţiunea că elaborarea unei Strategii
reprezintă o etapă preliminară pentru a accesa finanţare prin Programul
Operaţional Regional Sud Muntenia 2021-2027 (POR-SM).
Acest proces, de accesare a finanţării POR-SM, necesită o coordonare
bidirecţională:
• Coordonare verticală, cu politici şi documente elaborate la nivel local,
judeţean, regional, naţional şi european, integrate prin Strategia Integrată de Dezvoltare
Teritorială a Regiunii Sud Muntenia;
• Coordonare orizontală, la nivel inter-sectorial şi inter-jurisdicţional, care este
facilitată de acest ghid.
De asemenea, am armonizat Strategia de Dezvoltare Locală cu abordarea,
viziunea şi obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială a Regiunii Sud
Muntenia (SIDT SM) 2021-2027. În primul rând deoarece beneficiarul va depune cereri
de finanţare în cadrul obiectivelor specifice POR-Sud Muntenia.
Acelaşi ghid mai stabileşte o ierarhizare a proiectelor.

-216-

Astfel, cele mai importante proiecte sunt cele care abordează teme precum
oportunităţile de muncă, utilităţile publice şi locuinţele.
Potrivit aceluiaşi ghid conceput de către Autoritatea de Management POR Sud
Muntenia, strategia trebuie să cuprindă o viziune pe termen lung (10 ani) şi priorităţile (3
priorităţi) cheie de îndeplinit până în 2030, în corelare cu potenţialul şi nevoile de
dezvoltare. Acţiunile / măsurile propuse trebuie să se plieze pe cel puţin 2 Obiective de
Politică (OP) din POR 2021-2027, dintre Obiectivele Specifice (OS), b(vii), b(viii) e(i),
e(ii).

Acestea pot fi, de asemenea, legate şi de alte surse de finanţare (planuri de
dezvoltare rurală, GAL-uri, alte obiective de politică din cadrul POR, Planului de
Tranziţie Justă, programelor de cooperare transfrontalieră, etc.).

3 priorităţi cheie de îndeplinit până în 2030
Grupul de lucru constituit la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Bucu a
stabilit ca priorităţi-cheie de îndeplinit până în 2030 următoarele 3 proiecte:
I. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă şi canal.
II. Înfiinţarea reţelei de gaze naturale.
III. Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri agricole.
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CAPITOLUL XXIV
ESTIMAREA NECESITĂŢILOR DE FINANŢARE
PENTRU PERIOADA 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Locală a localităţii pentru perioada 2021 – 2027 este
concepută ca un document care oferă baza programatică esenţială pentru includerea
măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel local în viitoarele programe de finanţare,
indiferent de sursele de finanţare ale acestora (buget de stat, buget local, fonduri
comunitare, fonduri private, etc.).
În ceea ce priveşte cuantificarea necesităţilor de finanţare, acestea au fost estimate
în baza portofoliului anterior de proiecte, portofoliu construit de-a lungul perioadei 2019
– 2020, dar şi în urma informaţiilor obţinute din SICAP. În acest sens, investiţiile
previzionate au fost corelate cu sumele efectiv utilizate pentru susţinerea unor investiţii
similare, realizate în perioada 2014 – 2020, dar şi cu preţurile pieţei existente în SICAP,
în judeţul Ialomiţa.
Situaţia de mai jos prezintă într-o manieră sintetizată estimarea financiară
aferentă perioadei 2021– 2027, la nivelul fiecărei priorităţi a strategiei.
Nr. proiect propus

Suma necesară
finanţării/euro

1. dezvolt./modernizare drumuri locale

100.000

2. Înfiinţarea reţelei de gaze naturale

1.300.000

3. dezvolt./ modernizare drumuri agricole

700.000

4. construire primărie

700.000

5. cale acces alternativă la DN 2A

1.500.000

6. locuinţe tineri

100.000

7. digitalizare

10.000

8. structuri cazare turism

100.000

9. amenajare zonă turism

10.000

10. reabilitare sediu poliţie

10.000

11. proiect biserică

100.000

12. modernizare clădiri de cultură

20.000

13. bază sportivă

200.000

14. structuri recreative

100.000

15. platformă online

5.000
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16. ecrane publicitare

5.000

17. terenuri virane

100.000

18. achiziţie clădiri abandonate

100.000

19. pieţe locale

100.000

20. sistem alimentare cu apă

200.000

21. canalizare

200.000

22. colectare selectivă deşeuri

10.000

23. campanii informare

1.000

24. spaţii verzi

50.000

25. iluminat public/lămpi LED

10.000

26. încălzire şcoli

30.000

27. energie verde

10.000

28. reabilit. şcoală şi grădiniţă

50.000

29. formare profesională cadre didactice

2.000

30. cooperare educaţie

2.000

31. after-school

100.000

32. programe orientare profesională

5.000

33. programe perfecţionare salariaţi primărie

5.000

34. dispensar/cabinet stomatologic

100.000

35. ambulanţă

10.000

36. programe sociale

10.000

37. combaterea sărăciei

200.000

38. cadastrare proprietăţi comună

20.000

39. garduri, alei cimitir, capelă

130.000

40. staţii mijloace de transport în comun

10.000

41. azil bătrâni

200.000

42. Înfiinţare piste pentru biciclete

100.000

43. Achiziţionare de terenuri pt. cartier de locuinţe

100.000

44. Achiziţionare terenuri-parc tehnologic/ industrial

100.000

45. Construirea unui centru multifuncţional social

200.000

46. Construire alei pietonale (trotuare) pe străzile laterale

50.000

47. Construirea de platforme gunoi de grajd

50.000

48. Construire piaţă agroalimentară

200.000

Total:

7.415.000 euro
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CAPITOLUL XXV
MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Stabilirea unui sistem care să permită măsurarea progreselor înregistrate de
Strategia de Dezvoltare Locală în vederea atingerii ţintelor şi obiectivelor generale,
reprezintă baza pentru actualizarea ulterioară a strategiei. Strategia de Dezvoltare Locală
nu trebuie să fie o foaie de parcurs rigidă, ci un ghid flexibil pentru a atinge ţintele de
dezvoltare pe termen mediu.
Strategia vizează alocarea resurselor şi valorificarea oportunităţilor într-un mod
eficient şi eficace, în conformitate cu nevoile teritoriale actuale. În acest sens, realizarea
unei activităţi de monitorizare axată pe un număr reprezentativ de proiecte, va oferi
informaţii valoroase pentru a face faţă noilor provocări, a îmbunătăţi performanţa şi a se
adapta la schimbarea circumstanţelor.
Mai mult, evaluarea se referă la alegerea obiectivelor şi abordărilor potrivite
pentru zona analizată. De asemenea, acest proces va putea să evalueze eficacitatea
Strategiei de Dezvoltare Locală, verificând dacă au fost atinse rezultatele aşteptate.
Autorităţile Publice Locale vor fi responsabile cu monitorizarea şi evaluarea
Strategiei de Dezvoltare Locală.
Listă de verificare
Activităţi de Monitorizare şi Evaluare
Beneficiarul Strategiei de Dezvoltare Locală va desemna o echipă dedicată care să
se ocupe de toate activităţile de monitorizare şi evaluare a SDL. Această echipă va fi, de
asemenea, responsabilă pentru elaborarea Rapoartelor Teritoriale Anuale (RTA) şi a unui
Raport Final format din două părţi (monitorizare şi autoevaluare).
Activitatea de monitorizare se va concentra pe monitorizarea proiectelor incluse în
lista prioritară. Indicatorii identificaţi în această etapă ar putea fi:
•
Indicatori specifici de program;
•
Indicatori identificaţi anterior de către Autoritatea Publică Locală;
•
Identificaţi ad-hoc în timpul fazei de elaborare a strategiei.
Desfăşurarea unei activităţi de autoevaluare va conţine, în principal,
informaţii despre context şi evoluţia acestuia, informaţii financiare, aspecte pozitive
şi provocări, rezultate preliminare.
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Monitorizare şi raportare.
Monitorizarea şi evaluarea sunt responsabilităţile de bază ale Autorităţii
Teritoriale atât în timpul implementării, cât şi la finalul acesteia. Monitorizarea constă în
observarea şi înregistrarea regulată a activităţilor care au loc în cadrul strategiei. Scopul
monitorizării este de a oferi un feedback cu privire la progresul proiectului către cei care
au contribuit, cei care implementează strategia, precum şi beneficiarilor. Evaluarea constă
în analizarea eficienţei, eficacităţii, impactului, relevanţei, coerenţei şi durabilităţii
intervenţiilor strategice.
Ghidul elaborat de ADR Sud Muntenia sugerează ca Autoritatea Teritorială să
numească o echipă dedicată pentru a desfăşura aceste activităţi, inclusiv publicarea
Rapoartelor Teritoriale Anuale (RTA) şi a unui Raport Final privind impactul strategiei
asupra teritoriului.
Monitorizarea.
Monitorizarea presupune colectarea, analiza, comunicarea şi utilizarea periodică a
informaţiilor privind progresul fizic şi financiar al proiectului şi obţinerea rezultatelor.
Aceste activităţi sprijină, printre altele:
• Identificarea succeselor şi problemelor în timpul implementării proiectului;
• Luarea deciziilor în cunoştinţă de cauză şi în timp util de către managerii de
proiect pentru a sprijini implementarea;
• O responsabilitate majoră pentru resursele utilizate şi rezultatele obţinute;
• Creşterea gradului de conştientizare şi participare a părţilor interesate;
• Evaluarea realizărilor proiectului şi auditul activităţilor şi finanţelor.
Monitorizarea poate fi defalcată astfel:
1. Colectarea de informaţii cu privire la toate aspectele proiectelor;
2. Verificarea modului în care activităţile proiectelor progresează utilizând
indicatori de input (resurse), de output şi de rezultat;
3. Oferirea de feedback la progresul proiectului către cei care au contribuit, cei
care implementează strategia, precum şi beneficiarilor, astfel încât aceştia să poată adapta
strategia în contextul schimbării;
4.
Elaborarea rapoartelor anuale care permit factorilor de decizie să utilizeze
informaţiile colectate pentru îmbunătăţirea performanţei proiectului.
(Sursa: Metode de acordare a ajutorului: Informaţii referitoare la
managementul unui proiect - EuropeAid - (2004)
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Sursa pentru grafică: Ghidul elaborat de ADR Sud Muntenia

Potrivit Ghidului pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană,
în mod ideal, monitorizarea ar trebui efectuată şi de către cetăţeni şi de societatea civilă.
Într-adevăr, o strategie poate fi considerată valoroasă dacă reuşeşte să atragă atenţia
populaţiei asupra acelor proiecte care au fost prioritizate, să le promoveze în profunzime
şi să implice societatea civilă în monitorizarea rezultatelor. Acest lucru necesită ca
strategia să fie finalizată cu o listă de proiecte cu un termen limită de finalizare până în
2030, în baza unui buget de investiţii realist, transmis comunităţii într-un mod cât mai
transparent posibil.
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Evaluarea

Sursa pentru grafică:
www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
Evaluarea constă în punctarea sistematică şi obiectivă a unui proiect, program sau
politică în curs de desfăşurare sau finalizare, a proiectării, implementării şi rezultatelor
acestuia. Aceasta ar trebui să furnizeze informaţii credibile şi utile, care să permită
integrarea lecţiilor învăţate în procesul decizional, atât al beneficiarilor, cât şi al
finanţatorilor, precum şi creşterea transparenţei. Evaluarea Strategiilor Integrate de
Dezvoltare Teritorială (SIDT) efectuată de către Autorităţile Teritoriale va fi realizată
prin activităţi de autoevaluare. Se va putea folosi inclusiv Instrumentul de Analiză
Multicriterială.
Atunci când se efectuează evaluarea, ar putea fi util ca Autoritatea Locală să facă
trimitere la cele şase criterii de evaluare definite de Comitetul de asistenţă pentru
dezvoltare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
În baza acestora vor putea fi realizate evaluările, aceste criterii oferind UAT
Comuna Bucu un cadru de evaluare standardizat:
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• Relevanţă: Măsura în care elaborarea intervenţiilor şi a obiectivelor acestora
răspund beneficiarilor, nevoilor teritoriale şi priorităţilor, precum şi deficienţelor de
guvernanţă şi continuă să facă acest lucru în cazul în care contextul se schimbă.
• Eficacitate: Măsura în care intervenţia a atins sau se aşteaptă să îşi atingă
obiectivele şi rezultatele.
• Impact: Măsura în care intervenţia a generat sau se preconizează că va genera
un efect pozitiv sau negativ semnificativ, intenţionat sau neintenţionat.
• Coerenţă: Compatibilitatea intervenţiei cu alte intervenţii la nivel teritorial,
sectorial sau instituţional.
• Eficienţă: Măsura în care intervenţia produce sau este probabil să producă
rezultate în mod economic şi în timp util. Aceasta permite să se înţeleagă dacă resursele
ar fi putut fi alocate într-un mod mai bun.
• Durabilitate: Măsura în care beneficiile nete ale intervenţiei continuă sau sunt
susceptibile de a continua.
Sursa: Reţeaua Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE)/ Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare CAD privind evaluarea dezvoltării,
2019: Criterii mai bune pentru o mai bună evaluare - definiţii şi principii revizuite ale
criteriilor de evaluare pentru utilizare.

Conţinutul Raportului Teritorial Anual

Capitolele principale ale Raportului Teritorial Anual
Autoevaluare:
• Privire de ansamblu asupra contextului;
• Principalele modificări care au avut loc în timpul perioadei de evaluare;
• Gradul de realizare al rezultatelor planificate, al obiectivelor specifice şi al
impactului prevăzut de strategie;
• Absorbţia financiară a fondurilor;
• Contribuţia operaţiunilor finanţate la realizarea intervenţiei;
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• Factori interni şi externi care au influenţat pozitiv punerea în aplicare a
Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială;
• Rezultate neaşteptate;
• Concluzii;
• Alte observaţii şi feedback primit de la Autoritatea Locală.
Monitorizare
• Lista proiectelor finanţate (stadiul administrativ, fizic şi financiar);
• Indicatorii programului şi gradul lor de realizare;
• Indicatori conveniţi de Autorităţile de Management şi Autoritatea Locală şi
gradul acestora de realizare;
• Indicatori ad-hoc şi gradul acestora de realizare.
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