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Strategia  de dezvoltare a comunei Sarichioi reprezinta atât un document de cercetare, cât şi 

un ghid care orientează liderii administraţiei publice, comunitatea de afaceri, investitorii, dar şi 
comunitatea civilă în ansamblu. Planificarea strategică este utilizată tot mai frecvent de autorităţile 
locale pentru a întări potenţialul economic al localităţi Sarichioi, pentru a îmbunătăţi climatul 
investiţional, pentru a creşte nivelul de competitivitate al întreprinderilor locale, al antreprenorilor şi 
forţei de muncă deopotrivă. Existenţa unei planificări strategice pe termen mediu şi lung va spori 
încrederea mediului de afaceri în eficienţa administraţiei publice locale şi va contribui la creşterea 
stimulării de a investi în zonă. 
 Realizarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Sarichoi constituie una dintre premisele 
dezvoltării durabile a localităţii, contribuind la dezvoltarea eficienţei administraţiei publice, la 
creşterea gradului de accesare al fondurilor europene şi la asigurarea progresului economic şi social 
pentru toţi locuitorii săi. 
  
 
 
 
 

 
Primarul Comunei SARICHIOI 

 

 

 

 

 

 

 

II.CONTEXTUL GENERAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1. Contextul european  
2.1.1.Politica de coeziune economică și socială 
         În urma evaluărilor politicilor implementate la nivel european în perioada 2009 – 2013, şi 
având în vedere obiectivele Strategiei de la Lisabona, pentru perioada de programare 2007 – 2013 
au fost stabilite inițial 3 obiective :  
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 Obiectivul “Convergenţă” - acoperă regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media UE. 
(Întreg teritoriul României se încadrează în acest obiectiv). 
 Obiectivul “Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”- vizează regiunile care 
nu sunt eligibile pentru obiectivul „Convergenţă”; 
 Obiectivul “Cooperare teritorială europeană” – pentru regiuni, judeţe şi zone 
transnaţionale.  
         Aceste trei obiective au fost realizate prin implementarea Politicii de Coeziune Economică şi 
Socială (PCES), care reprezintă politica fundamentală a UE, fiindu-i alocată 1/3 din bugetul său şi a 
urmărit de-a lungul timpului: 
 Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între statele membre/regiunile 
UE; 
 Îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice; 
 Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE. 
 Pentru perioada de programare 2007 – 2013, România a fost eligibilă doar pentru Obiectivul 
„Convergenţă” şi “Cooperare teritorială europeană”. 
           Pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune a Uniunii Europene a fost reformulată 
pentru a răspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona şi la Goteborg (economie competitivă 
bazată pe cunoaştere, cercetare şi dezvoltare tehnologică, dezvoltare sustenabilă, ocuparea forţei de 
muncă). 
  În plus, politica de coeziune are o dimensiune teritorială, ce presupune că:  
• tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la dezvoltarea 

europeană; 
• orientările strategice trebuie să ţină cont de: necesităţile de investiţii atât pentru zonele urbane, 

cât şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea regională, în 
promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi stabile şi a integrării sociale. 

           Pentru perioada de programare 2014 – 2020, în lumina situaţiei economice actuale şi a 
resurselor publice tot mai limitate, este de aşteptat ca rolul instrumentelor financiare în cadrul 
politicii de coeziune să fie tot mai mare. În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la 
dispoziție până la 366,8 miliarde EUR pentru a se investi în regiunile, orașele și economia reală a 
Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei 
Europa 2020: crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică, abordarea problemei 
schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. La 
aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie ale Fondului european de dezvoltare 
regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiectivul fiind de a dubla 
sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 ani. Suma ce revine României pentru 
politica de coeziune este estimata la 21,8 miliarde (preturi 2011), în creștere cu 10% față de alocarea 
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2007-2013 (situată la nivelul de 19,8 miliarde euro). În toate fondurile structurale și de investiții 
europene care stimulează proiectele bune va exista un grad mai mare de orientare spre rezultate, 
precum și o nouă rezervă de performanță.  
2.1.2.Politica agricolă comună 
             Pentru atingerea obiectivelor comunitare specifice pentru zonele rurale, există politici 
complementare de dezvoltare, cum sunt Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC) şi 
Politica Comună de Pescuit (PCP).  
             Prin implementarea Politicii Agricole Comune, dezvoltarea rurală a evoluat tot mai mult ca 
obiectiv de sine stătător. Fenomenul a început odată cu prima Reformă MacSharry (1992), când au 
fost introduse măsurile referitoare la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului şi a continuat cu 
definirea acestui domeniu ca Pilonul II al PAC, prin Agenda 2000. Redefinirea instrumentelor 
financiare ale PAC în 2006, în special în ceea ce privește Fondul European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală (FEADR), a condus la separarea totală a asistenţei pentru dezvoltarea rurală de 
restul asistenţei structurale, atât în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare, cât şi tipurile de 
asistenţă financiară. Fondul FEOGA fusese progresiv împărţit între intervenţii structurale pe spaţiul 
rural şi agricultură, într-o manieră greu de administrat. Reorganizarea în FEADR, odată cu ciclul de 
programare 2007 – 2013, a reușit sa clarifice obiectivele dezvoltării rurale şi a simplificat asistenţa 
financiară pe două arii de intervenţie: pe de o parte, pe agricultură şi silvicultură, pe de cealaltă 
parte, dezvoltarea rurală.  
               Dincolo de simplificările de natură operaţională pe care le-a adus, clarificarea a avut şi un 
aport benefic asupra ariei de acoperire. Datorită acestei delimitări, spaţiului rural i se recunosc 
nevoile specifice de dezvoltare şi i se poate acorda o atenţie mai bine concentrată. Nevoile acestor 
zone sunt asociate cu preocupările preponderent agricole ale locuitorilor, dar trebuie să răspundă în 
aceeaşi măsură cerinţelor dezvoltării durabile şi standardelor de calitate ale vieţii, care trebuie să 
ajungă comparabile cu cele din spaţiul urban.  
              Creată acum 50 de ani, PAC a început prin subvenţionarea producţiei de produse de bază în 
scopul asigurării necesarului intern, creşterii productivităţii şi securităţii alimentelor. În prezent, 
accentul se pune pe calitatea alimentelor, şi pe rolul agriculturii în conservarea şi managementul 
resurselor naturale. Se aşteaptă ca agricultorii să fie mai orientaţi către piaţă şi mai competitivi – 
pentru a putea produce pentru piaţă fără a fi influenţați în alegerile lor de posibilitatea de a primi 
subvenţie pentru un anumit produs. Sprijinul acordat agricultorilor a fost în mod progresiv înlocuit 
cu plăţile directe. 
              Regiunile rurale întâmpină  şi în prezent dificultăţi specifice în ceea ce priveşte creşterea, 
ocuparea şi dezvoltarea durabilă. Actuala perioadă de programare oferă în acest sens o oportunitate 
de a orienta sprijinul din partea noului fond de dezvoltare rurală către aceste obiective, în 
concordanţă cu liniile directoare pentru dezvoltare durabilă şi Agenda Lisabona relansată.  
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            Pentru a face faţă acestor provocări, sunt necesare măsuri de asistenţă structurală şi 
teritorială. 
Astfel a fost creat cadrul legal unic pentru finanţarea cheltuielilor aferente politicii agricole comune. 
Acest regulament instituie două fonduri:  

• Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);  
• Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). 

           Începând cu 1 ianuarie 2007, FEGA şi FEADR înlocuiesc Fondul European pentru Orientare 
şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare şi respectiv Orientare. FEGA şi FEADR 
constituie împreună instrumentul financiar unic al Politicii agricole comune (PAC).  
 FEGA intervine pentru susţinerea pieţelor agricole, iar FEADR finanţează programele de 
dezvoltare rurală.  
Tipurile de acţiuni finanţate prin aceste două instrumente, în cadrul PAC sunt: 

1. Finanţarea măsurilor prin FEGA prin co-gestiunea dintre Statele membre şi Comisie şi în 
manieră centralizată la nivel comunitar 

• restituirile fixate pentru exportul produselor agricole către ţări terţe;  
• intervenţiile destinate reglementării pieţelor agricole;  
• plăţile directe către agricultori prevăzute în cadrul politicii agricole comune;  
• anumite acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a 
Comunităţii şi în ţările terţe, realizate de Statele membre.  

2. În manieră centralizată, FEGA finanţează: 
• contribuţia financiară a Comunităţii la acţiuni veterinare punctuale, la acţiuni de control în 
domeniul veterinar, în cel al mărfurilor alimentare şi al alimentelor pentru animale, a 
programelor de eradicare şi de supraveghere a bolilor animale, precum şi a acţiunilor 
fitosanitare;  
• promovarea produselor agricole;  
• măsurile, adoptate conform legislaţiei comunitare, destinate asigurării conservării, 
determinării, colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură;  
• punerea în aplicare şi menţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole;  
• sistemele de cercetare agricolă.  

• FEADR  finanţează, exclusiv în sistem de co-gestiune, programele de dezvoltare 
rurală. Corespunzător, există două domenii (aşa-numiţii „piloni”) ai PAC:  

• Pilonul 1- Politica de piaţă, urmăreşte realizarea obiectivelor PAC definite în Tratatul de 
la Roma, ca un sistem complex de reguli şi mecanisme care reglementează 
producţia, comerţul şi prelucrarea produselor agricole, grupate sintetic sub 
denumirea de organizaţii comune de piaţă. Pentru implementarea măsurilor 
comune de reglementare a pieţelor, Comunitatea are la dispoziţie următoarele 
instrumente: preţurile, intervenţia pe piaţă, ajutoarele financiare, cotele de 
producţie, protecţia vamală comună. 
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• Pilonul 2, al dezvoltării rurale, cuprinde măsuri structurale, care ţintesc dezvoltarea 
armonioasă a zonelor rurale, sub câteva aspecte: social, al diversităţii activităţilor, 
al calităţii produselor, al protejării mediului şi are drept obiectiv creşterea 
dinamismului economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, 
agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, 
privind în mod exclusiv zonele rurale şi preurbane.  

 Strategiile şi programele de dezvoltare rurală pentru 2007 - 2013 au fost construite în jurul a 
patru axe prioritare, după cum urmează:  

• axa 1, privind îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;  
• axa 2, privind îmbunătăţirea mediului în zonele rurale;  
• axa 3, privind calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale;  
• axa 4, privind programul Leader. 

 Resursele destinate priorităţilor comunitare de dezvoltare rurală depind de situaţia specifică, 
de punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile specifice fiecărei zone de programare. în octombrie 
2011,Comisia Europeană a prezentat un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC 
pentru perioada 2014-2020, precum şi o evaluare a impactului unor scenarii alternative privind 
evoluţia politicii. Pachetul legislativ constă în patru propuneri de regulamente de bază pentru 
politica agricolă comună privind:  

a) plăţile directe; 
b) organizarea comună a pieţelor (OCP) unică; 
c) dezvoltarea rurală; 
d) un regulament orizontal privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea PAC. 

                 Așa cum afirma comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian 
Cioloș, politica agricolă comună reprezintă o punte între, pe de o parte, o lume din ce în ce mai 
urbanizată și, pe de altă parte, o agricultură din ce în ce mai strategică. Acesta este motivul pentru 
care a fost propus un nou parteneriat între Europa și agricultori, prin intermediul unei politici 
agricole comune reînnoite după 2013. Noul parteneriat se va înscrie în perspectiva istorică a politicii 
comune largi și urmărește, totodată, dorinţa de a pune o nouă temelie la baza contractului de 
încredere încheiat între cetăţenii europeni și agricultura lor prin intermediul PAC. 
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2.1.3. Politici ocazionale 
 Politicile orizontale ale Uniunii Europene sunt politicile referitoare la mediu / dezvoltare 
durabilă, societate informaţională / inovaţie şi oportunităţi egale. În ultima perioadă, aceste politici 
sunt completate de alte aspecte orizontale care privesc creşterea economică şi ocuparea forţei de 
muncă, mai bună legiferare, multilingvismul şi schimbările climatice. 
Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii ’70, când problema a 
devenit de interes mondial, primele măsuri fiind legate de ameliorarea calităţii vieţii, limitarea 
poluării, introducerea principiului prevenirii poluării şi cel al raţionalizării resurselor naturale. La 
început aceste măsuri erau orizontale, integrate în alte politici comunitare, abia în 1982 mediul 
devenind o politică de sine stătătoare.  
 Dezvoltarea Durabilă, adică o calitate mai bună a vieţii acum şi pentru generaţiile viitoare, 
integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de 
mediu, toate fiind inseparabile. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene îşi propune 
obiective şi acţiuni clare, legate de şapte priorităţi, majoritatea de mediu: schimbarea climatică şi 
energia curată, transportul durabil, consumul şi producţia durabile, conservarea şi managementul 
resurselor naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, demografia şi migraţia, sărăcia.  
 Problema schimbărilor climatice a căpătat amploare în ultimii ani datorită efectelor 
generate de acestea: creşterea temperaturii globale, seceta, inundaţiile, incendiile, nivelul ridicat al 
emisiilor de dioxid de carbon şi necesitatea reducerii acestora etc. Consiliul European din martie 
2007 a stabilit reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, faţă de nivelul 
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acestora din 1990, reducerea consumului de energie cu 20% şi un prag minim de 20% pentru 
utilizarea energiilor regenerabile până în 2020 (20, 20, 20).  
 În cadrul societăţii informaţionale, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie (TIC)  
reprezintă un sector major al activităţii economice, generând aproape 6% din PIB-ul Uniunii 
Europene. Deoarece acest sector este de o importanţă vitală pentru creşterea eficienţei şi 
competitivităţii tuturor sectoarelor productive şi de prestări de servicii, Uniunea Europeană 
urmăreşte să asigure accesul cetăţenilor şi întreprinderilor la o infrastructură de comunicaţii şi la o 
gamă largă de servicii la standarde internaţionale şi puţin costisitoare. Fiecare cetăţean trebuie să 
aibă cunoştinţele necesare pentru a trăi şi a munci în această nouă societate informaţională, Uniunea 
Europeană punând un accent sporit pe educaţia pe tot parcursul vieţii, ca o componentă de bază a 
modelului social european. 
 Cercetarea, educaţia şi inovarea formează o structură indispensabilă pentru o economie 
dinamică, bazată pe cunoaştere - triunghiul cunoaşterii. Institutul Tehnologic European va 
interconecta cele trei componente, rezultatele obţinute din cercetare urmând să fie transpuse în 
activităţile comerciale. 
 Prevederile comunitare referitoare la oportunităţi egale / şanse egale / creştere economică 
şi ocupare a forţei de muncă se regăsesc în Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă, având 
două componente de bază : Strategia Europeană pentru Ocupare şi Agenda Socială. În cadrul 
Strategiei Europene pentru Ocupare, statele membre adoptă în comun linii directoare pentru 
ocupare, care vin în sprijinul politicilor naţionale de a atinge obiectivele de ocupare totală a forţei de 
muncă, de a îmbunătăţi calitatea şi productivitatea muncii şi de a întări coeziunea socială şi 
teritorială. Agenda Socială acoperă măsurile menite să creeze noi locuri de muncă, să lupte 
împotriva sărăciei şi să promoveze egalitatea de şanse pentru toţi.  Implementarea politicii sociale 
este susţinută de două agenţii europene: Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în 
Muncă şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. 
 Obiectivele politicii Uniunii Europene pentru o mai bună legiferare cuprind simplificarea şi 
îmbunătăţirea reglementării existente, pentru a elabora mai bine legislaţia şi pentru a consolida 
respectarea şi eficacitatea normelor, în baza principiului proporţionalităţii. În contextul Strategiei 
Lisabona revizuite, Comisia Europeană a lansat o vastă strategie privind o mai bună legiferare 
pentru a asigura contribuţia cadrului comunitar de reglementare la realizarea obiectivului de creştere 
economică şi ocupare a forţei de muncă, având în vedere şi obiectivele sociale şi de mediu şi 
avantajele pentru cetăţeni şi pentru administraţiile naţionale. Strategia pentru o mai bună legiferare 
are în vedere trei aspecte esenţiale:  

• promovarea elaborării şi aplicării la nivelul Uniunii Europene a instrumentelor necesare 
pentru o mai bună legiferare, în special simplificarea, reducerea sarcinilor administrative 
şi evaluarea impactului; 

http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
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• strânsă colaborare cu statele membre pentru a garanta că principiile care stau la baza 
unei mai bune legiferări sunt aplicate în mod uniform de către toţi legislatorii din 
Uniunea Europeană;  

• un dialog constructiv consolidat între părţile interesate şi toţi legislatorii, atât la nivelul 
Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional.  

 În ianuarie 2008, Comisia Europeană a prezentat cea de-a doua analiză strategică a 
programului O mai bună legiferare în Uniunea Europeană, în care se arată că s-au înregistrat deja 
progrese reale şi considerabile şi sunt prezentate planuri pentru a continua în această direcţie. 
 Alegerea Uniunii Europene de a adopta multilingvismul în mod oficial drept instrument de 
guvernare este unică în lume. Pentru Uniunea Europeană, utilizarea limbilor cetăţenilor ei este unul 
dintre factorii care contribuie la transparenţă, legitimitate şi eficienţă. Conform Tratatului de la 
Lisabona, semnat în decembrie 2007 de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, Uniunea 
Europeană respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi 
dezvoltarea patrimoniului cultural european.  
 În cazul României, în pofida importanţei incontestabile a dimensiunii teritoriale, pentru 
succesul complet al tranziţiei şi restructurării economice, în primii ani după 1989 nu s-a acordat 
atenţia corespunzătoare dimensiunii regionale. Abia în 1995, cu ocazia elaborării strategiei de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, a trebuit să se admită că luarea în considerare 
în mod explicit a problemelor regiunilor, a problemelor colectivităţilor locale, reprezintă un element 
cheie pentru realismul şi coerenţa strategiei de dezvoltare la nivel naţional, numai astfel fiind posibil 
să se depăşească decalajul dintre teorie şi practică, în dezbaterile despre descentralizare, autonomie 
administrativă locală pe de o parte şi cele despre integrarea europeană, cooperarea transfrontalieră, 
reţelele teritoriale,  pe de altă parte.  
 În România, conceptul care stă la baza politicii de dezvoltare regională a fost dezvoltat pe 
baza unor studii şi analize elaborate la cererea Guvernului, prin programul PHARE, formulat în 
“Carta Verde a Dezvoltării Regionale în România“. 
 Această nouă situaţie, a venit în întâmpinarea unor necesităţi reale ale colectivităţilor locale 
şi regionale din ţara noastră şi poate fi caracterizată ca reprezentând un nou mod de abordare a 
dezvoltării, o abordare de jos în sus, bazată pe iniţiativele, planurile şi programele de dezvoltare ale 
colectivităţilor locale şi regionale. 
 
2.1.4. Politica Europeană cu orizont 2020  
             Strategia de Dezvoltare a Judeţului Tulcea vizează orizontul 2020. În acest context, 
considerăm relevantă cunoaşterea direcţiilor prioritare de dezvoltare prevăzute la nivelul Uniunii 
Europene pentru perioada următoare de programare, respectiv 2014 – 2020.  
             Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice şi 
sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.pdf
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sk.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sk.htm
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evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, 
îmbătrânirea) se intensifică. Uniunea Europeana trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. Europa 
poate reuşi dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. A fost nevoie de o strategie care să permită 
ieșirea din criză şi care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi 
coeziune socială. în iunie 2010, a fost lansata strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, cunoscută 
sub numele de Europa 2020, care a adus o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o 
coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor 
condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca acest 
lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat, la acel moment, câteva obiective esenţiale pe care 
intenţionează să le atingă până în anul 2020, acoperind următoarele domenii: ocuparea forţei de 
muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi 
schimbările climatice. De asemenea, strategia a inclus și câteva programe - pilot, menite sa asigure 
cadrul prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru 
Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica 
industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică. 
 Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei pentru 
secolul al XXI-lea. 
Europa 2020 propune trei priorităţi, care se susţin reciproc: 

– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
– creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 
forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

 UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, 
Comisia Europeana a propus următoarele obiective principale pentru UE: 

– 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 
muncă; 
– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 
reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens); 
– rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din 
generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 
– numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 Aceste obiective sunt interconectate şi reprezintă elemente cruciale pentru reuşita atingerii 
unui nivel de dezvoltare corespunzător. Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia 
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Europa 2020 la situaţia sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în 
obiective şi traiectorii naţionale. 
             Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive. Pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesară 
întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul naţional, al UE şi internaţional, dar și la nivel 
național și regional. 
             Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 
cadrul fiecărei teme prioritare: 

– „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru 
cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare 
în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 
– „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 
facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 
– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet 
de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 
gospodăriilor şi întreprinderilor; 
– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de 
energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 
– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de 
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi 
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 
– „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 
muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora 
pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai 
bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 
profesională; 
– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 
teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 
persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de 
a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 

 Aceste şapte iniţiative emblematice angajează atât UE, cât şi statele membre. Instrumentele 
UE, în special piaţa unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de politică externă vor fi mobilizate 
pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca prioritate 
imediată, Comisia identifică măsurile care trebuie luate pentru a defini o strategie credibilă de ieşire 
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din criză, pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura consolidarea bugetară 
pentru o creştere pe termen lung şi pentru a întări coordonarea în cadrul Uniunii economice şi 
monetare. 
  Pentru a se obţine rezultate va fi nevoie de o guvernanţă economică mai puternică. Strategia 
Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată anterior, care combină 
priorităţile şi principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de ţară, permiţând statelor membre 
să îşi dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creştere economică durabilă şi la 
sustenabilitatea finanţelor publice. La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să cuprindă 
domeniul de aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se vor adresa 
recomandări specifice. 
 Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre îşi sincronizează 
politicile economice şi financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE şi prin 
care este formalizat procesul de monitorizare a implementării prevederilor Strategiei Europa 2020 
este Semestrul European. Implementarea strategiei prin exerciţiul semestrului european este 
monitorizată la nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European. Succesul în atingerea 
obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel naţional a reformelor structurale 
necesare pentru a accelera creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 
Programele Naţionale de Reformă (PNR) reprezintă obligaţia fiecărui stat membru de a 
translata la nivel naţional obiectivele Europa 2020. 

2.1.5.Recomandările Comisiei Europene pentru România 
 În 2013, Comisia Europeană a emis opt recomandări pentru România, menite să o ajute   să-
şi îmbunătăţească performanţa economică.  

1. Punerea în aplicare a unui program preventiv  
 În 2011, autorităţile române au negociat cu Comisia Europeană şi FMI un program preventiv 
de ajustare economică. În martie 2013, România a solicitat în mod oficial prelungirea cu trei luni a 
acestui program. Prin urmare, analiza finală a programului se va efectua la sfârşitul lui iunie 2013. 

2. Finanţe publice şi un sistem de impozitare sustenabile 
 Deşi poziţia bugetară s-a îmbunătăţit în România, nivelul redus de respectare a obligaţiilor 
fiscale constituie o provocare majoră, iar sustenabilitatea şi adecvarea sistemului de pensii prezintă 
riscuri medii pe termen lung. Prin urmare, România ar trebui să ia măsuri de îmbunătăţire a 
colectării impozitelor, să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi şi să susţină reforma 
pensiilor promovând încadrarea în muncă a lucrătorilor în vârstă. 

3. Reformarea sectorului sanitar 
 În sectorul sanitar din România există inegalităţi majore, cauzate în principal de utilizarea 
ineficientă a resurselor şi de un management defectuos. România trebuie să depună eforturi mai 

http://www.mae.ro/node/19273
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mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, reducând utilizarea excesivă a internărilor în spitale şi 
îmbunătăţind asistenţa primară şi sistemele de trimitere a pacienţilor. 

4. Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia 
 În 2012, România înregistra o rată scăzută de ocupare a forţei de muncă în general, iar rata 
de activitate în rândul tinerilor era printre cele mai mici din UE. România trebuie să amelioreze 
calitatea politicilor vizând activarea forţei de muncă şi să pună în aplicare, cât mai repede, Planul 
naţional pentru angajarea tinerilor. Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune este, de asemenea, foarte ridicat, copiii fiind printre cei mai afectaţi. România trebuie să 
adopte neîntârziat legislaţia restantă şi să întărească legătura dintre transferurile sociale şi măsurile 
de activare. 

5.   Reforma învăţământului 
 România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte creşterea calităţii sistemului 
ei de învăţământ şi de formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii este o problemă importantă. 
România ar trebui să pună în aplicare reformele şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte capacitatea 
administrativă. Învăţământul terţiar trebuie adaptat la nevoile pieţei muncii, iar accesul persoanelor 
dezavantajate ar trebui îmbunătăţit. 

6. Modernizarea administraţiei publice 
 Capacitatea administrativă redusă este o preocupare majoră pentru România, care contribuie 
la o rată scăzută de absorbţie a fondurilor UE. Prin urmare, trebuie consolidată guvernanţa şi 
calitatea administraţiei publice. 

7. Mediul de afaceri 
 Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt un mediu de afaceri 
slab dezvoltat şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Autorităţile române ar trebui să 
asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru a facilita accesul la finanţare şi 
pentru a reduce numărul de proceduri administrative pe care trebuie să le îndeplinească IMM-urile. 
De asemenea, România ar trebui să amelioreze eficienţa şi independenţa sistemului judiciar, precum 
şi eficienţa politicilor de prevenire şi combatere a practicilor de corupţie, în special în domeniul 
achiziţiilor publice. 

8. Energie şi transporturi 
 România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă în sectorul energetic şi 
în cel al transporturilor. Ea ar trebui să asigure liberalizarea preţurilor la gaze şi electricitate, să 
consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a organismelor de reglementare şi să finalizeze 
conexiunile transfrontaliere. Infrastructura pentru conexiunile de bandă largă este cea mai slab 
dezvoltată din UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan 
amplu pe termen lung. 
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 Prin urmare, cele mai importante provocări pe care României le va întâmpina în noua 
perioada de programare sunt legate de participarea redusă pe piața forței de muncă, infrastructura 
subdezvoltată, sistemul precar de cercetare și inovare și competitivitatea scăzută, utilizarea 
ineficientă a resurselor, precum și administrația și guvernanța publică precară. 
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III. PROFILUL SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL AL COMUNEI SARICHIOI 

1. DESCRIEREA COMUNEI 

a. SCURT ISTORIC 

  Denumirea localităţii Sarichioi este de origine turcă, însemnând ,,Sat galben". Lipovenii 

necrasovţi s-au stabilit cu învoirea turcilor în zona dintre Tulcea şi Babadag, mai puţin în Constanţa 

şi Năvodari, reconstituind satele Sarichioi (Seriacovo) pe ţărmul lacurilor Razim şi Jurilovca, care 

au devenit cele mai bogate sate de pescari din Dobrogea. Călătorul turc Evlia Celebi (1611-1683), în 

cartea sa  Seyahatname, aminteşte satul ca fiind cunoscut înca din anul 1651.  

Pe teritoriul comunei Sarichioi au fost puse în evidenţă urme ale prezenţei omului încă din 

neolitic şi prima epocă a fierului, precum şi dovezi de continuitate a acestei locuiri până în prezent. 

Satul a fost fondat pe amplasamentul actual în sec. XVI sau poate mai devreme, el fiind pomenit în 

1575 de documentul turc, cu numele actual. În primele faze de locuire e posibil ca turcii să fi fost 

majoritari, deşi alte mărturii afirmă că ruşii-lipoveni sunt cei care au pus temeliile satului. După alte 

date, ruşii-lipoveni au ajuns aici în sec. XVIII-XIX, alungaţi din imperiul ţarist datorită persecuţiilor 

religioase la care erau supuşi. Ei au slavonizat numele satului, care a rezistat până în 1850, după 

care s-a revenit la forma iniţială. 

Informaţiile date de dicţionarul lui Lahovari, deşi prezintă alte date, merită a fi luate în 

considerare: satul număra circa 3017 locuitori, ruşi-lipoveni, ocupaţi predominant cu pescuitul. 

Existau două biserici lipoveneşti, pentru popoveţi şi respectiv beglopopviţi. Era citată, de asemenea, 

o şcoală cu 52 elevi, construită în 1891. Între dotările satului se citau cele 23 mori de vânt şi un 

cazan de rachiu. 

Populaţia satului a cunoscut următoarea evoluţie: 2311 locuitori în 1900, 3428 în 1912, 3948 

în 1930, 3048 în 1948, 4062 în 1956, 4225 în 1966, 4256 în 1977, 4264 în 1992 şi 3722 în 2002. Pe 

lângă majoritatea formată din ruşii-lipoveni, mai întâlnim şi 370 români, 8 maghiari, 5 turci şi 4 

ucraineni. 
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Numele satului este de origine turcă (sarî – galben; chioi – sat) şi se datorează aspectului 

localităţii pe vremea ocupaţiei turceşti, atunci când casele erau construite din ceamur şi acoperite cu 

stuf, culoarea galbenă fiind predominantă. Forma românească pentru acest nume ar fi Galbenul. 

Alte denumiri: Sarî Köy, pe defterul din 1575; Seriovca, până în 1850. 

 

b. ASEZAREA GEOGRAFICA 

Comuna Sarichioi este situată în zona centrală a judeţului Tulcea, delimitată de următoarele 

teritorii comunale: la nord-est teritoriul administrativ al comunei Valea Nucarilor, la est Lacul 

Razelm, la sud teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia şi în vest teritoriul administrativ al 

comunei Mihai Bravu. Comuna Sarichioi are în componenţă cinci sate: Sarichioi, Zebil, Enisala, 

Sabangia şi Visterna. 

Satul-reşedinţă de comună, este amplasat în NV lacului Razim, într-o câmpie ce mărgineşte 

ţărmul lacului, la poalele unor dealuri joase (Movila Zebil – 93 m), care prelungesc spre sud Dealul 

Pietros şi spre est Movila Mare. Este legat prin drumuri judeţene de satul Zebil şi E 87 şi de Enisala 

şi Babadag, respectiv de localităţile de pe latura nordică a lacului şi municipiul Tulcea. 

Are o vatră de tip adunat, cu textură destul de ordonată. 

c. RELIEFUL 

Din punct de vedere al resurselor de sol, Sarichioi este o comună acoperită predominant de 

depozite loessoide. De sub aceste depozite se pot exploata cantităţi enorme de roci în condiţii 

favorabile. Dintre aceste tipuri de materiale amintim:  resurse de gresie şi de argilite substanţiale,  

resurse de calcare substanţiale. Pe marginea Lacului Razelm, îndeosebi la nord şi nord-est de satul 

Enisala, se găsesc nisipuri şi maluri, dintre care nisipurile se pot exploata în continuare, la scară 

locală.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată în special de accesul la cele două lacuri, lacul Babadag 

şi lacul Razim.  
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d. CLIMA 

Din punct de vedere al aspectului climatic, comuna Sarichioi se încadrează în tipul de climă 

temperat continentală, caracterizată de veri fierbinţi, ierni geroase cu vânturi puternice şi 

temperatura medie anuală de 11°C. Cantitatea medie de precipitaţii este de 440mm/mp anual. 

2. ASPECTE SOCIALE SI CULTURALE 

a. SITUATIA DEMOGRAFICĂ 

Locuitorii sunt preponderent ruşi lipoveni, satul Sarichioi fiind localitatea cu cei mai mulţi 

etnici ruşi din România, care păstrează încă tradiţiile şi portul popular. Din punct de vedere 

demografic comuna Sarichioi se confruntă cu aceeaşi situaţie care afectează întreg judeţul Tulcea, 

de deficit demografic.  

La nivelul anului 2010 populaţia era de 6898 locuitori, în prezent comuna Sarichioi fiind cea 

mai mare comună din judeţul Tulcea. 

Nivelul de pregătire al populaţiei este scăzut, ponderea cea mai mare având-o persoanele care 

au pregătire elementară în proporţie de 65%, urmând apoi persoanele cu studii liceale doar 20% şi 

cu studii universitare în proporţie de 10%. 

Imposibilitatea comunei de a asigura o şcolarizare a populaţiei tinere la un nivel mai ridicat şi 

cât mai apropiat de posibilităţile şi cerinţele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare spre 

şcolile din mediul urban a populaţiei tinere, implicit la accentuarea fenomenului îmbătrânirii 

populaţiei. 

Slaba pregătire educaţională la nivelul comunităţii este completată şi de o slabă calificare a 

forţei de muncă existente. Un aspect pozitiv important în viaţa economico-socială îl reprezintă însă 

faptul că Primăria a iniţiat în trecut proiecte de colaborare cu AJOFM  Tulcea pentru calificarea 

forţei de muncă pe sectoarele de legumicultură, apicultură şi piscicultură.  
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Sărăcia rămâne problema socială cea mai acută în comuna Sarichioi. In prezent Primăria asigură 

servicii de asistenţă socială pentru un număr de 361 de beneficiari.  

b. OCUPAREA POPULATIEI 

30% din populaţia masculină până la 50 de ani lucrează în străinătate (Israel, Italia, Turcia, 

Grecia, Spania). Cei care au rămas în sat au ocupatii in : constructii, agricultura, pescuit, agroturism. 

Ca urmare a câştigurilor substanţiale realizate în străinătate satul şi-a schimbat uşor aspectul, o bună 

parte din case sunt noi sau renovate, gospodăriile sunt îngrijite, curate, aceasta fiind o caracteristică 

a populaţiei lipoveneşti. 

Pe lângă cele câteva asociaţii agricole existente în Sarichioi, în sat mai funcţionează trei 

ateliere meşteşugăreşti de tâmplărie. Fosta întreprindere piscicolă s-a scindat, ca şi în alte cazuri, în 

mai multe societăţi particulare. 

Reţeaua comercială cuprinde numeroase magazine mixte, baruri, brutării. La dotarea 

localităţii mai adăugăm oficiul poştal, precum şi cele trei biserici, din care două de rit vechi, slujite 

de trei preoţi şi una de rit nou, deservită de preotul din satul Sabangia. Alături de acestea, mai există 

o casă de rugăciuni a cultului adventist. 

Din evoluţia populaţiei în ultimii ani se poate observa o anume stabilitate, deranjată doar de 

fenomenul de migrare definitivă sau temporară în străinătate, care pune numeroase şi serioase 

probleme demografice. Credem că satul are suficiente şanse de dezvoltare, fie pe seama agriculturii, 

fie a pisciculturii, eventual prin dezvoltarea agroturismului, dacă aceste două din urmă activităţi vor 

fi tratate cu mai mult profesionalism şi sprijinite financiar. 

 

c. EDUCAŢIE 

Satul dispune de trei localuri în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţa şi şcoala cu clasele I-

VIII, instituţie care se bucură de un bun prestigiu în rândul comunităţii locale. Biblioteca şcolii 

numără peste 7000 de volume iar dotarea este bună şi rezultatele elevilor demne de laudă. 
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Priorităţile Primăriei din punct de vedere al învăţământului au ca obiectiv eficientizarea 

procesului educaţional.  

d. CULTURĂ  

Obiective culturale: 

Situată pe malul celui mai mare lac de apă dulce din România, lacul Razelm, localitatea 

Sarichioi are un potenţial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat. 

Pe lângă elementele de potenţial turistic natural, Cetatea Enisala (cu expunere la malurile 

celor 2 lacuri, Razelm şi Babadag), cetatea medievală, existenţa unui muzeu la Enisala şi un altul în 

curs de deschidere la Zebil constitue principalele obiective turistice în comuna Sarichioi. 

Cetatea Enisala este situată în vecinatatea satului Enisala, pe un deal ce domină 

împrejurimile, la intersecţia unor importante drumuri de apă şi de uscat. Cetatea a fost construită de 

puterea imperială bizantină şi de cea comercială genoveză la sfârşitul sec. XIII şi începutul sec. 

XIV. În timpul lui Mircea cel Bătrân cetatea a trecut în stăpânirea Ţării Româneşti, iar la sfârşitul 

domniei acestuia, când Dobrogea a fost cucerită de către turci, în cetate s-a instalat o garnizoană 

militară otomană. Cetatea propriu-zisă, de formă poligonală, ocupa o suprafaţă de aproximativ 0,3 

ha; o a doua incintă, aproape complet demantelată, închidea un spaţiu de cel puţin două ori mai 

mare decât cel cuprins în perimetrul incintei mici. Pe tronsonul păstrat al incintei mari se află cinci 

turnuri rectangulare. Ca element de arhitectură se impune bastionul porţii principale cu arcadă dublă 

continuată cu o arcadă oarbă.  

Amplasat în centrul localităţii Enisala, la 6 km de orasul Babadag şi 51 km de Municipiul 

Tulcea, muzeul reprezintă o sinteză a gospodăriei tradiţionale din nordul Dobrogei, zona lacului 

Razim, de la începutul secolului al XX-lea. Ansamblul arhitectural cuprinde: casa cu chiler şi câteva 

din anexele tipice pentru o gospodărie din aceasta zonă: bucătăria şi cuptorul de vară, grajdul pentru 

animale, porumbarul, şoproanele, fântâna. Anexele gospodăreşti au fost reconstituite şi au devenit 

acum spaţii de reprezentare a colecţiilor. Pot fi văzute: instrumentar agricol, căruţe pictate, tipic 

dobrogene; unelte pescăreşti, scule şi produse de dogărie, fierarie, albinărit, olărit, instrumentar 

http://www.info-delta.ro/localitatea-enisala---judetul-tulcea-p44.html
http://www.info-delta.ro/localitati-22/babadag-153.html
http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/
http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/
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pentru industria casnică textilă. Interiorul locuinţei relevă bogaţia şi frumuseţea ţesăturilor 

tradiţionale. 

Viaţa spirituală se concentrază în jurul celor patru lăcaşuri de cult : două biserici lipoveneşti 

(cu hramurile de Sf. Vasile cel Mare – 14 ianuarie şi de Naşterea Maicii Domnului – 21 

septembrie), o biserică ortodoxă (cu hramul de Sf. Nicolae – 6 decembrie, construită în 1935) şi o 

casă de rugăciuni baptistă. 

Căminul cultural permite proiectarea de filme, în incinta lui desfăşurându-şi activitatea un ansamblu 

folcloric lipovenesc şi din când în când elevii şcolii. 

e. SĂNĂTATE 

In ceea ce priveşte infrastructura de sănătate, reţeaua sanitară este alcătuită  dintr-un dispensar 

şi 2 farmacii deservită de doi medici şi câteva cadre cu pregătire medie. 

f.      ASISTENTA SOCIALĂ 

Sărăcia rămâne problema socială cea mai acută în comuna Sarichioi. In prezent Primăria 

asigură servicii de asistenţă socială pentru un număr de 361 de beneficiari.  

g. CALITATEA GENERALĂ A VIETII 

Una dintre priorităţile comunei în domeniul social vizează recalificarea forţei de muncă şi 

atragerea ei către locurile de muncă disponibile în număr satisfăcător.  

Slaba pregătire educaţională la nivelul comunităţii este completată şi de o slabă calificare a 

forţei de muncă existente. Un aspect pozitiv important în viaţa economico-socială îl reprezintă însă 

faptul că Primăria a iniţiat în trecut proiecte de colaborare cu AJOFM  Tulcea pentru calificarea 

forţei de muncă pe sectoarele de legumicultură, apicultură şi piscicultură.  

3. ASPECTE LEGATE DE MEDIUL INSTITUŢIONAL LOCAL 

a. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 
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Comuna este condusa de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliul Local ca 

organ deliberativ si Primarul ca organ executiv, care funcţionează în unitatea administrativ 

teritoriala a comunei Sarichioi şi conduc activitatea comunei in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 215/2001 si a celorlalte acte normative. 

Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: modernizarea si reabilitarea 

infrastructurii rutiere de interes local și infrastructurii de apă / apă uzată, investițiile în infrastructură 

aferentă serviciilor educaționale şi sociale, reabilitarea infrastructurii de mediu, valorificarea 

patrimoniului local, modernizarea serviciilor publice, instruirea resursei umane şi dezvoltarea de 

proiecte turistice. 

Planul de urbanism nu este actual, necesită modificări pentru a introduce în intravilan noi 

terenuri. Există deficienţe, anume măsurătorile nu sunt exacte şi extravilanul nu este bine delimitat, 

fapt pentru care apar confuzii în realizarea concretă a Planului Local de Urbanism. 

In ceea ce priveşte capacitatea administrativă, Primăria intenţionează să crească numărul de 

funcţionari publici implicaţi în accesarea şi management de proiect. 

Situaţia internă de gestionare a documentelor este informatică. 

 

b. INSTITUŢII PUBLICE, BANCI, SERVICII PUBLICE LOCALE 

Comuna dispune de cate un oficiu postal in localitatile Sarichioi, Sabangia, Zebil si unul 

pentru Enisala si Visterna.  

In localitatea Sarichioi exista o sucursala a C.E.C.  

Comuna Sarichioi dispune de un Serviciu Public de Alimentare cu apa potabila.  
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c. MEDIUL SOCIETĂŢII CIVILE (SECTOR ONG LOCAL) 

ONG LOCALE: 

- Fundaţia NEKRASOVŢÎ.  

- Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania – Filiala Sarichioi.  

- Asociatia de Parinti – Scoala Sarichioi.  

- Asociatia Sportiva Club Sportiv „Pescarusul Sarichioi” si Asociatia Sportiva „Heracleea 

Enisala”. 

Comuna Sarichioi face parte din următoarele asociaţii: 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Laguna Razim” Delta Dunarii.  

- Grupul de Actiune Locala Razelm, cu sediul in localitatea Sarichioi;  

- Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara - ITI Delta Dunarii  

d. INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ 

a. Drumuri 

Pe direcţia nord - sud comuna Sarichioi este străbătută de DN22 Tulcea-Constanţa pe o lungime de 

8 Km. Reţeaua de drumuri are în componenţă şi un drum judeţean de 40 Km şi doua drumuri 

comunale cu lungime totala de 7,15 Km. 

Localitatea dispune de mijloace de legătură care asigură conexiunile cu toate celelalte localităţi cu 

care se învecinează. 

Drumul comunal 17, spre localitatea Visterna,aflat în administrarea Consiliului Local, a fost 

reabilitat pe o distanţă de 4Km în 2014-2015, fiind refacut complet, o investitie in valoare de 

2.200.000 lei. Refacerea infrastructurii constituie în continuare o prioritate pentru Primăria comunei 
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Sarichioi fiind pregatite pentru depunere spre finantare trei proiecte care prevad asfaltarea 

drumurilor comunale si stradale din localitatile comunei Sarichioi. 

b. Deşeuri 

Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor. In comuna Sarichioi, colectarea 

deseurilor se face in baza unui contract incheiat cu o societate comerciala de profil, cu colectarea 

gunoiului menajer, din locuinta in locuinta, o data la doua saptamani in fiecare localitate. 

c. Apă şi canal 

Comuna Sarichioi se numără printre puţinele localităţi rurale din judeţul Tulcea care dispune de o 

staţie de epurare dar capacitatea acesteia este insuficientă pentru nevoile locale. 

Localitatea Sarichioi dispune de canalizare pe o retea de 5km, fiind depuse spre finantare inca trei 

proiecte care prevad o extindere pe intreaga localitate Sarichioi, un proiect pentru Zebil si unul 

pentru Enisala.  

Apa potabila este asigurata in fiecare localitate (cu mici probleme in perioada de seceta), iar pentru 

remedierea problemelor din perioada de vara se doreste suplimentare cu cate un put forat in toate 

localitatile si cu inca un bazin de stocare a apei potabile in localitatea Sarichioi. 

 

d. Comunicaţii 

Infrastructura de telecomunicaţii este acoperita prin toate mijloacele: telefonie fixă, mobilă, 

televiziune prin cablu, internet fiind in derulare programul RO-NET, in parteneriat cu Ministerul 

Telecomunicatiilor, care prevede asigurarea de internet si in localitatile mai izolate precum 

Sabangia, Enisala, Visterna. 

 Finanţe locale şi capacitatea de management de proiect 

a. Grad de îndatorare 

Gradul de îndatorare al Primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare. 
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b. Management de proiect 

In ultimii ani au fost atrase proiecte pentru alimentare cu apă pentru patru dintre satele comunei: în 

Sarichioi (4.300.000 lei) si prin POP inca un proiect de extindere in valoare de 1.000.000 lei, în 

Enisala (2.500.000 lei), în Zebil (3.100.000 lei) si din bugetul propriu o extindere in valoare de 

600.000 lei, in Visterna (2.100.000 lei).  

Există câteva proiecte de regenerare urbană: 

• Au fost reabilitate integral Caminele culturale din Zebil, Enisala, Visterna; se afla 

in plin proces de reabilitare Caminul cultural din Sabangia, iar Caminul cultural 

din Sarichioi este pe lista caminelor finantabile de CNI; 

• s-au finanţat centrale termice în Biserici si reabilitari de Bisreici; 

• s-a ridicat o mănăstire pe raza comunei, in localitatea Visterna; 

• s-a realizat un Centru de procesare legume-fructe (proiect transfrontalier) in 

localitatea Sarichioi, care va deservi in special producatorilor agricoli de pe raza 

comunei; 

In condiţiile în care Primăria şi-a stabilit priorităţile pentru proiecte viitoare, cauzele care împiedică 

să realizeze studiile de fezabilitate necesare sunt lipsa personalului intern care să coordoneze 

proiectele pentru realizarea de studii de fezabilitate. 

Primăria dispune de un singur specialist în scrierea sau gestiunea proiectelor, insuficient în 

contextul actual al oportunităţilor de finanţare. 
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4. ASPECTE ECONOMICE 

a. MEDIUL DE AFACERI  LOCAL 

i. PREZENTARE GENERALĂ 

Dezvoltarea comunei Sarichioi din punct de vedere economic se bazează pe următoarele 

sectoare, cu potenţial de dezvoltare: pescuit, legumicultură şi turism. In opoziţie, se înregistrează un 

declin al sectoarelor tradiţionale de creştere a animalelor, agricultură de câmp şi viticultură.  

Formele de parteneriat între autorităţile publice locale şi între mediul de afaceri sunt 

inexistente sau se conturează lent la nivelul comunei Sarichioi. Cu toate acestea, sectorul public 

transmite semnale pozitive pentru elaborarea de proiecte comune cu operatorii economici în 

beneficiul comunităţii. 

Un element favorabil pentru dezvoltarea comunităţii îl constituie existenţa parteneriatelor 

public-privat. Primăria  a beneficiat de sponsorizare în repetate rânduri din partea societăţilor 

comerciale pentru diferite proiecte. Primarul consideră că pentru a întreţine şi dezvolta colaborarea 

cu agenţii economici este necesar sa facă publice aceste sponsorizări.  

Mediul de dezvoltare a afacerilor a rămas neschimbat în ultimii ani, iar baza economică a 

înregistrat o creştere lentă. 

 Cu toate aceste noi investiţii existente în comună autorităţile locale sunt încă în etapa de 

identificare a unui  program pentru elaborarea de programe/proiecte în comun cu mediul de afaceri 

în folosul comunităţii. Capacitatea de a asigura consultanţă IMM-urilor este redusă. 

ii. INDUSTRIE SI COMERT 

Sectorul privat dispune de 56 IMM-uri înregistrate şi active. Relaţiile cu IMM-urile se 

limitează la activităţi de rutină, de obţinere de autorizaţii, licenţe, de colectare taxe. Singura cale de 
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colaborare a Primăriei cu aceste firme se rezumă la procedurile comune de furnizare de diferite 

servicii.  

Principalii contribuitori la taxele colectate la bugetul local, în proporţie de 65%, sunt 

proprietarii de terenuri extravilane (agricole).  

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân: poziţia 

geografică favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, posibilitatea de a înfiinţa noi cariere de 

exploatare a pietrei şi potenţialul eolian. Obstacolele pentru potenţialii investitori sunt distanţa mare 

de centru de judeţ şi resursele umane îmbătrânite, incapabile de a răspunde cerinţelor de forţă de 

muncă ale comunităţii. 

iii. AGRICULTURĂ 

Dezvoltarea comunei Sarichioi din punct de vedere economic se bazează pe sectorul agricol, 

care înregistrează un trend pozitiv in ultimii ani precum si pe beneficiile pe care le pot genera  noile 

investiţii ce s-au atras  în comună.  

In localitatea Sarichioi activitatea de baza este agricultura pe suprafetele de teren aflate in 

posesia persoanelor fizice improprietarite in baza Legii nr. 18/1991 care lucreaza pamantul in forma 

asociativa sau individuala 

iv. CRESTEREA ANIMALELOR SI PRELUCRAREA LAPTELUI SI A CARNII 

Zootehnia ar putea fi un sector cu premise de dezvoltare, comuna dispunând de resurse 

semnificative. În prezent însă preţul materiei prime este foarte scăzut.  

 

v. TURISM SI AGROTURISM 

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân poziţia geografică 

favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, posibilitatea de a înfiinţa noi cariere de exploatare a 

pietrei şi potenţialul eolian. Obstacolele pentru potenţialii investitori sunt distanţa mare de centru de 
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judeţ şi resursele umane îmbătrânite, incapabile de a răspunde cerinţelor de forţă de muncă ale 

comunităţii. 

Obiective de interes: 

Situată pe malul celui mai mare lac de apă dulce din România, lacul Razelm, localitatea 

Sarichioi are un potenţial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat. Cetatea Enisala este situată 

în vecinatatea satului Enisala, pe un deal ce domină împrejurimile, la intersecţia unor importante 

drumuri de apă şi de uscat. Cetatea a fost construită de puterea imperială bizantină şi de cea 

comercială genoveză la sfârşitul sec. XIII şi începutul sec. XIV. În timpul lui Mircea cel Bătrân 

cetatea a trecut în stăpânirea Ţării Româneşti, iar la sfârşitul domniei acestuia, când Dobrogea a fost 

cucerită de către turci, în cetate s-a instalat o garnizoană militară otomană. Cetatea propriu-zisă, de 

formă poligonală, ocupa o suprafaţă de aproximativ 0,3 ha; o a doua incintă, aproape complet 

demantelată, închidea un spaţiu de cel puţin două ori mai mare decât cel cuprins în perimetrul 

incintei mici. Pe tronsonul păstrat al incintei mari se află cinci turnuri rectangulare. Ca element de 

arhitectură se impune bastionul porţii principale cu arcadă dublă continuată cu o arcadă oarbă.            

Amplasat în centrul localităţii Enisala, la 6 km de orasul Babadag şi 51 km de Municipiul 

Tulcea, muzeul reprezintă o sinteză a gospodăriei tradiţionale din nordul Dobrogei, zona lacului 

Razim, de la începutul secolului al XX-lea. Ansamblul arhitectural cuprinde: casa cu chiler şi cateva 

din anexele tipice pentru o gospodărie din aceasta zonă: bucătăria şi cuptorul de vară, grajdul pentru 

animale, porumbarul, şoproanele, fântâna. Anexele gospodăreşti au fost reconstituite şi au devenit 

acum spaţii de reprezentare a colecţiilor. Pot fi văzute: instrumentar agricol, căruţe pictate, tipic 

dobrogene; unelte pescăreşti, scule şi produse de dogărie, fierarie, albinărit, olărit, instrumentar 

pentru industria casnică textilă. Interiorul locuinţei relevă bogaţia şi frumuseţea ţesăturilor 

tradiţionale. 

vi. ALTELE SPECIFICE 

Din punct de vedere al resurselor de sol, Sarichoi este o comună acoperită predominant de 

depozite loessoide. De sub aceste depozite se pot exploata cantităţi enorme de roci în condiţii 

http://www.info-delta.ro/localitatea-enisala---judetul-tulcea-p44.html
http://www.info-delta.ro/localitati-22/babadag-153.html
http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/
http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/
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favorabile. Dintre aceste tipuri de materiale amintim:  resurse de gresie şi de argilite substanţiale, 

resurse de calcare substanţiale. Pe marginea Lacului Razelm, îndeosebi la nord şi nord-est de satul 

Enisala, se găsesc nisipuri şi maluri, dintre care nisipurile se pot exploata în continuare, la scară 

locală.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată în special de accesul la cele două lacuri, lacul Babadag şi 

lacul Razim.  

Viaţa spirituală se concentrază în jurul celor patru lăcaşuri de cult : două biserici lipoveneşti 

(cu hramurile de Sf. Vasile cel Mare – 14 ianuarie şi de Acoperământul Maicii Domnului – 14 

octombrie), o biserică ortodoxă (cu hramul de Sf. Nicolae – 6 decembrie, construită în 1935) şi o 

casă de rugăciuni baptistă. 

Arhitectura tradiţională este specific rusească: faţada secundară a casei, orientată spre stradă, 

este ,,liberă” (împrejmuirea porneşte de la latura de îmbinare a celor două faţade - longitudinală şi 

laterală). La casele vechi, peretele lateral din stradă prezintă şi prispă cu stâlpi.  În planul tradiţional 

al caselor întâlnim şi pridvorul, delimitat uneori de un balcon. Frontonul, element important în 

structura casei, este decorat cu motive realizate în tehnica traforului. Forma stilizată, dar sugestivă a 

motivelor trimite spre mitologia slavă. În ultimii ani a apărut în compoziţia decorativă a traforului 

un motiv realizat din tablă (solzi de peşte) , preluat din alte zone localităţii.  

Evenimente locale: Festivalul Solzilor de Peşte,  iniţiat în 2007 şi desfăşurat în luna august a 

fiecarui an (28 august); Târgul de la Sarichioi, organizat duminica. 

Din numărul mare de personalităţi care au pornit din Sarichioi, cele mai cunoscute sunt prozatoarea 

Lola Stere-Chiracu şi generalul maior N. Mateescu, memorialist de război. 

b. PARTICIPAREA PE PIAŢA MUNCII A POPULAŢIEI LOCALE 

Populaţia activă în număr de 5856 de locuitori, valoare foarte scăzută, comparativ cu o secţiune a 

populaţiei inactive, reprezentată de pensionari, valoare aproape dublă, de locuitori. 
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5. FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL 

- Administraţia Publică Locală 

- Administraţia Publică Judeţeană 

- Agenţii Economici 

- Organizaţii non-guvernamentale 

- Instituţii de învăţământ 

- Instituţii de cult 

- Furnizori de utilităţi  

- Mass-media 

- Asociaţiile de proprietari 

- Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă 

 

 

CAPITOLUL IV 

 

ANALIZA SWOT  

COMUNA SARICHIOI / JUDETUL TULCEA 

 

              Analiza contextului socio-economic al comunităţii 

Puncte tari Forţa de muncă calificată 
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Experienţa în derularea de proiecte finanţate de la bugetul de stat 

Potenţialul turistic generat de amplasarea comunei pe malurile lacului Razelm 

şi Babadag şi de patrimoniului cultural  

Resurse piscicole 

Potenţialul pentru dezvoltarea agroturismului - terenuri productive 

Resurse piscicole 

Puncte slabe 

Lipsa investiţiilor 

Cooperare redusă a consilierilor în vederea dezvoltării turismului 

Interesul scăzut al localnicilor în construcţia de pensiuni, dezvoltarea 

infrastructurii  turistice 

Migraţia forţei de muncă tinere în străinătate 

Plan urbanistic general neactualizat 

Oportunităţi 

Atragerea fondurilor structurale  

Atragerea investitorilor, în special străini 

Construirea de ţinte turistice (pensiuni, trasee pe apa si uscat) bazat pe 

specificul turistic al zonei( cele două lacuri) 

Asocierea comunei cu oraşul Babadag având preocuparea comună realizarea 

proiectului pentru groapa de gunoi 

Dezvoltarea agroturismulului – pe un teren lângă Lacul Razim 
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Fondurile alocate de Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta 
Dunarii 

Ameninţări 

Lipsa resurselor interne pentru a combate sărăcia 

Migraţia ameninţătoare a forţei de muncă  

Distanţa mare de centrul judeţului – dezavantaj în atragerea de investitori 
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CAPITOLUL V 

COMUNA SARICHIOI - FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL 

 

Factorul de interes 
Care sunt aşteptările 
factorului de decizie 

Ce facem pentru a 
îndeplinii aşteptările 
factorului de decizie 

Ce se va întâmpla dacă 
aşteptările acestuia nu sunt 
îndeplinite 

În ce mod ne 
influenţează 
factorul de decizie 

Care sunt 
aşteptările 
noastre faţă de 
factorul de 
decizie analizat 

Importanţ
a lui 
pentru 
succesul 
proiectului 

puţin – 1 

important 
– 2 

f import. - 
3 

A. P. L. - Realizarea planului de 
dezvoltare strategică 

- Respectarea întocmai a 
strategiei elaborate, oferirea 
de informaţii periodice 

- Nu va participa din punct 
de vedere financiar 

- In mod esenţial. 
Fără contribuţia 
financiară / 

- Transparenţă 

-Susţinere 

3 
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- Promovarea imaginii 
instituţiei pe care o 
reprezintă 

- Dezvoltarea durabilă a 
localităţii 

despre stadiul acţiunii 

- Implicare activă 

 materială a acestuia 
nu se pot îndeplini 
obiectivele 

materială / 
financiară 

- Cooperare 

AGENŢI 
ECONOMICI 

- Promovarea imaginii 
firmei  

- Accesarea de fonduri, 
finanţări, dezvoltare şi 
prosperitate 

- Informări despre proiecte, 
programe de finanţare 

- Cooperare în realizarea 
proiectelor 

- Publicitate  

- Nu va participa din punct 
de vedere financiar 

- Nu se va implica ; va pune 
în pericol realizarea unuia / 
mai multor proiecte 

- Contribuţia 
financiară a 
acestora 
influenţează 
amploarea 
acţiunilor 

-  Cooperare 2 

ORGANIZAŢII 
NON 
GUVERNAMENTA
LE 

(ONG) 

- Promovarea obiectivelor 
acestora  

- Armonizare interese ONG 
/ comunitate 

- Neimplicare în accesarea 
unor finanţări specifice  

- Riscul nerealizării 
impactului dorit asupra unor 
grupuri ţintă specifice 

 

- Indirect -     O buna 
colaborare 

2 
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BISERICA - O buna convieţuire a 
oamenilor 

- Competenţă prin 
activităţile desfăşurate  

- Implicare activă. 

- Nu ne va ajuta in 
dezvoltarea spiritului civic al 
cetăţeanului 

- La nivelul 
mentalităţi grupului 
ţintă 

-O buna implicare 
in viaţa 
comunităţii 

2 

INSTITUŢII DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

- Sa promoveze si sa educe 
tinerii in spiritul 
competiţiei si al implicării 
in viata societăţii civile 

- Ne facem datoria si ne 
motivam strategia pe 
înţelesul lor, putem vorbi de 
o traducere a evenimentelor 
, dar mai ales a implicaţiilor 
pe care acestea le au asupra 
vieţii tinerilor 

- Daca nu reuşim sa cooptam 
de partea noastră acest factor 
de decizie atunci e foarte 
greu sa reuşim o transform 
are durabila si definitiva. 

- In mod esenţial. 

- Implicarea acestui 
factor conduce la  
reuşită 

- Implicare activa 
in dezvoltarea 
imaginii comunei   
Conştientizare / 
implicarea directă 
a tinerilor – 
beneficiari direcţi 
ai dezvoltării 
durabile 

3 
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MASS - MEDIA - Sa se realizeze o 
campanie transparenta, 
ampla si realista, pe termen 
lung cu  rezultate 
cuantificabile 

- Ne îndeplinim strategia 
mediatizând fiecare acţiune 
pe care o desfăşuram, facem 
publice planurile strategice 
si suntem foarte deschişi la 
toate întrebările pe care 
mass media ni le adresează 
(vox populi) 

- Riscul unei imagini 
deformate a procesului de 
dezvoltare durabilă 

- Neimplicare activă a 
grupurilor ţintă, datorată 
lipsei comunicării 

- In mod esenţial 
deoarece el este cel 
care influenţează in 
modul cel mai sigur 
si amplu grupul 
ţintă. 

- O colaborare 
fructuoasă 

3 

CONSILIUL 
JUDEŢEAN 
TULCEA  

- Dezvoltarea durabilă a 
zonei 

- Ne implicăm, informăm şi 
ne consultăm cu acest factor 
de decizie 

- Reducerea costurile 
proprii pentru anumite 
proiecte 

- Întârzieri în realizarea unor 
proiecte 

- Direct -Acordare de 
avize, aprobări 

-Implicare 
financiară 

3 

FURNIZORI DE 
UTILITĂŢI 

- Reducerea costurilor 
proprii 

- Implicare activă - Calitate slabă a serviciilor - Interese comune 
şi complementare 

-Punere la 
dispoziţie de 
informaţii 

2 
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specifice 

Sustenabilitatea 
proiectelor 

- Sprijin în 
obţinerea de avize 
/ acorduri / 
autorizaţii 

 

ASOCIAŢIILE DE 
PROPRIETARI 

- Îmbunătăţirea condiţiilor 
de trai 

- Comunicare / colaborare / 
implicare 

- Dezinteres datorat creşterea 
gradului de nemulţumire a 
membrilor Asociaţiilor de 
Proprietari 

- Direct, esenţial - Schimbarea în 
bine a mentalităţii 
prin participarea 
activă 

2 

AGENŢIA 
JUDEŢEANĂ DE 
OCUPARE A 
FORŢEI DE 
MUNCĂ 

- Ocuparea forţei de muncă - Informare / consultare / 
participare 

- Îngreunarea procesului  de 
ocupare a forţei de muncă 
disponibile 

- Indirect - Transparenţă 

- Furnizare de 
informaţii 

2 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
38 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

DIRECŢIA DE 
MUNCĂ, 
SOLIDARITATE 
SOCIALĂ ŞI  
FAMILIE 

- Extinderea serviciilor 
sociale 

- Promovare proiecte de 
interes social 

- Neimplicare - Direct - Sprijin / 
cooperare 

2 

CETATENII - Realizarea planului de 
dezvoltare strategică 

- Dezvoltarea durabilă a 
comunei  

Respectarea întocmai a 
strategiei elaborate, oferirea 
de informaţii periodice 
despre stadiul acţiunii 

- Implicare activă 

- Nu va participa din punct 
de vedere financiar 

 

- In mod esenţial 

- Implicarea acestui 
factor conduce la  
reuşită 

- Implicare activa 
in dezvoltarea 
imaginii comunei   

-cooperare   

3 
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CAPITOLUL VI 

DIRECTII STRATEGICE 

1. Direcţia strategică :  

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 

Reabilitarea drumurilor comunale in 

localităţile Sarichioi, Sabangia, Zebil, 

Enisala, Visterna 

 Identificarea drumurilor din inventarul 

comunei si evaluarea starii acestora 

 Plan de reabilitare 

 Proiecte de finantare depuse 

 Realizare lucrari reabilitare drumuri 

Constructia unei variante ocolitoare 

pentru circulatia camioanelor in 

localitatea Sarichioi 

 Resurse financiare 

 Studiu fezabilitate 

 Semnare contract de finantare 

 Proiectare 

 Executie 

Extinderea si modernizarea retelei de 

apa potabila in localităţile Sarichioi, 

Sabangia, Zebil, Enisala, Visterna 

 Resurse financiare 

 Studiu fezabilitate 

 Semnare contract de finantare 

 Proiectare 

 Executie 

 Extinderea si modernizarea sistem de 

canalizare şi statie de epurare in 

localităţile Sarichioi, Sabangia, Zebil, 

Enisala, Visterna 

 Alocare resurse necesare SF 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 Identificare fond de finanţare  

 Elaborare cerere de finanţare 

 Realizare lucrari staţie de epurare  
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Realizare/modernizare statie de tratare 

a apelor menajere in in localităţile 

Sarichioi, Sabangia, Zebil, Enisala, 

Visterna 

 Evaluare stare staţie de tratare a apelor 

 Alocare resurse necesare SF 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 Intocmire cerere de finanţare 

 Realizare lucrari de modernizare 

Modernizare si dotare grădinițe in 

localităţile Sarichioi, Sabangia, Zebil, 

Enisala, Visterna 

 Evaluare situaţie actuală  

 Identificare fond de finanţare şi întocmirea 

cererii de finanţare 

 

Modernizare si dotare dispensare in 

localităţile Sarichioi, Sabangia, Zebil, 

Enisala, Visterna 

 Evaluare situaţie actuală  

 Identificare fond de finanţare şi întocmirea 

cererii de finanţare 

 Dotarea dispensarelor 

Constructia de locuinte ANL (pentru 

specialişti, familii tinere şi aflate în 

dificultate) 

 Identificare teren 

 Studiu de fezabilitate 

 Proiectare tehnica 

 Identificare surse 

 Derulare investitie  

2 .  D i r e cţ ia  s t ra t e g i ca :  

D E ZVOL TA RE  AGR I C ULT U RA   

 

Stimularea asocierii agricultorilor si 

pescarilor 

 Organizare sesiuni de instruire si informare 

 Identificarea celor interesati 

Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole prin componenta 
de infrastructură de acces agricolă 

 Identificare teren 

 Studiu de fezabilitate 

 Proiectare tehnica 
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 Identificare surse 

 Derulare investitie 

Investitii in sistemul de irigatii  Stabilire parteneriate intre asociatiile 

agricole din comuna Sarichioi si alte 

comune 

 Accesare fonduri 

 Reabilitare sistem 

Consiliere si instruire in domeniul agricol  Identificarea celor interesati  

 Organizare sesiuni de instruire si informare 

Sprijin agricultura ecologica  Facilitati fiscale in primii ani pentru 

terenurile care sunt pregatite pentru 

agricultura ecologica 

 Promovare 

Incurajare infiintare miniferme zootehnice  Facilitati fiscale 

 Parteneriate public-private pentru statii de 

epurare 

 Promovare zona ca si potential 

Dezvoltarea reţelei de colectare a 

produselor animale şi agricole (lapte, 

fructe, legume, miere, etc) 

 Selectare locatie 

 Identificare potentiali producatori si 

furnizori agricoli 

 Identificare potentiali agenti economici 

 Creere locuri de munca 

 Realizare 

 

3 .  D i r e cţ ia  s t ra t e g i ca :  

M O DE R NI ZA RE A SE R VI CI ILO R PU B LI CE  SI  I N FII NT A REA 

SE R VI CI ILO R NEC ES AR E 
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Campanie de informare pentru populatie 

pentru colectarea selectiva a deseurilor 

 Pregatire campanie: materiale scrise, 

brosuri 

 Recrutare voluntari 

 Sedinte publice de informare pentru 

populatie 

 Amenajare puncte de colectare selectiva 

in locuri publice 

 Activitati practice de ecologizare 

selectiva 

Dotarea cu aparatura medicala performanta 

si mobilier medical dispensare umane 

performante in localităţile Sarichioi, 

Sabangia, Zebil, Enisala, Visterna 

 Cuantificare necesar dotări 

 Resurse financiare 

 Dotare cu echipamente dispensar 

Realizare piaţe agro-alimentare  in localităţile 

Sarichioi, Sabangia, Zebil, Enisala, Visterna  

 Identificare amplasament 

 Crearea condițiilor necesare (grupuri 

sanitare, etc) 

Înfiinţare centru after-school  Identificare locație 

 Oportunități de finanțare pentru 

amenajare și dotare 

 Realizare centru 

 

4 .  D i r e cţ ia  s t r a t e g i ca :  

R E VIT AL I ZARE A A C TI VIT AT ILOR  C ULT U R ALE SI  

S PO RTI VE   

Reluarea si initierea de activitati 

culturale 

 Organizarea actiunii culturale „ Ziua 

Agricultorului, Ziua Pescarului”, festivaluri 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
43 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 Promovarea grupurilor artistice locale 

 Dezvoltarea de activitati culturale locale 

Realizarea unui club si a unui complex 

sportiv în localitatea Sarichioi 

 Evaluare si identificare potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare şi Întocmire 

cerere de finanţare pentru lucrări de realizare 

şi dotare 

 Realizare lucrari  

Realizarea parcuri şi locuri de joacă 

pentru copii  in localităţile Sarichioi, 

Sabangia, Zebil, Enisala, Visterna 

 Evaluare şi identificare potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare şi Întocmire 

cerere de finanţare pentru lucrări de realizare 

şi dotare 

 Realizare lucrari 

 

5 .  D i r e cţ ia  s t ra t e g i că :  

C R EA RE A  U N UI  C A D R U FA VO R AB IL IN VE STIT ORI LO R 

 

 

Stabilirea de facilităţi pentru investitori 

 

 Stabilirea de facilităţi pentru investitori 

prin Administraţia Publică Locală 

 Acordarea prin hotărâre a Consiliului 

local a tuturor facilităţilor legale pentru 

investitori  

 Promovarea facilităţilor acordate pentru 

investitori 

Incurajarea si atragerea intreprinzatorilor in   Identificarea gospodariilor care pot 
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turism si agroturism practica agroturismul 

 Instruire intreprizatori in agroturism 

 Infiintare clase agroturism – 

mestesuguri 

 Identificare facilitati pentru 

intreprinzatori 

 Evaluarea oportunitatilor turistice a 

comunei Sarichioi 

Dezvoltare sector IMM care sa valorifice 

resurse locale 

 Identificarea persoanelor cu initiativa 

 Organizare de instruiri si seminarii 

adresate intreprinzatorilor 

 Evaluarea potentialului de resurse 

naturale (plante medicinale, fructe de 

padure, ciuperci, etc.) 

 Mediatizarea progamelor de facilitati 

pentru creerea locurilor de munca 

 Identificare piete pentru produsele 

locale 

Organizare programe de reconversie 

profesionala, recalificare si perfectionare 

 Parteneriate cu AJOFM sau ONG-uri 

 Identificarea cerințelor pe piața muncii 

din zonă 

 Diseminare 

 Organizare  
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6 .  D i r e cţ ia  s t ra t e g i ca :   

EL AB OR A RE A  SI  I M PLE ME NT AR E A  ST R ATE GIE I  DE 

PR O M O VA RE  A   C O M UN EI  SA RI CH IOI  

 

Promovarea imaginii comunei Sarichioi  Promovarea imaginii comunei  prin 

mass – media locala si naţionala  

 Realizarea de pliante, brosuri si alte 

instrumente de promovare 

  Realizarea unui plan de promovare a 

comunei la televizune si radio 

 Realizarea unui catalog de promovare a 

localităţii 

 Realizarea unui web site de promovare a 

comunitatii 

 Realizarea unei monografii a comunei 

Amenajare punct turistic local Sarichioi  Realizare cabană (15-20 locuri) 

 Realizare utilităţi şi dotare 

Editarea unei brosuri intr-o limba de 

circulatie internationala 

 Culegere date relevante 

 Organizarea 

 Traducere 

 Diseminare 

Introducerea comunei intr-un circuit turistic  Incheiere parteneriate cu consiliul 

judetean si cu agentii de turism 

 Identificare sponsori privati (din agentii 

economici direct interesati) 

 Realizare materiale promotionale 

 Publicitate pe internet 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
46 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 Implementare 

 

 

7. Direcţia strategica:  

DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE SI ÎNTĂRIREA 

MECANISMULUI DE ATRAGERE DE FONDURI 

 

Infiintarea unui birou special de accesare 

programe cu finantare externa 

 Accesarea de fonduri externe prin biroul 

specializat din cadrul C.L. 

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

atragerea /  implementarea proiectelor 

 

Actualizare Plan Urbanistic General si 

regulament local de urbanism al Comunei 

Sarichioi 

 Identificare resurse financiare 

 Proiectare 

 Intalniri publice cu cetatenii pentru 

identificarea si acceptarea solutiilor 

propuse 

 Modificarea PUG in concordanta cu 

nevoile de dezvoltare ale comunei: 

spatii de locuit, zona industriala limitata, 

etc  

Atragerea de finanţări  Identificare/ diseminare surse de 

finantare 

 Instruire personal din primarie  

 Realizare si actualizare baza de date 
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surse de finantare  

 Stabilirea de parteneriate funcţionale la 

nivel de comunitate 

Extinderea retelei informatice si dotarea cu 

programe de specialitate 

 Identificare nevoi 

 Cuantificare efort financiar 

 Scriere cerere de finanțare (dezvoltarea 

capacității admisnitrative) 

 Implementare 

Realizarea unor schimburi de experienta cu 

alte comunitati rurale din judet, tara şi 

străinătate 

 

 Stabilire parteneriate comunitare 

 Schimb experiențe și know-how 

Infratire intre cetatenii din comuna Sarichioi 

si o comună similară din Uniunea Europeană 

 Implementare proiect infratire: Europa 

pentru cetateni 2007- 2013 

Dezvoltarea sistemului de comunicare 

 

 Identificare resurse 

 Realizare 

 

8 .  D i r e cţ ia  s t ra t e g i ca  :  

 I M PLI CA RE A  CET ĂŢ EN ILO R  I N V I AT A C OM U NIT ĂT II  

S I  CU LTI V AR EA  S PI RIT UL U I  CI VIC  

 

Informarea si consultarea cetăţenilor 

 

 Realizare calendar cu intilniri cetatenesti 

periodice  

 Organizare de adunari pentru informarea 
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 cetatenilor  

 Mediatizare exemple de buna practica 

din alte comunitati  

 Realizare si amplasare de panouri 

publicitare si informative 

 Informare cu scopul cresterii spiritului 

asociativ 

 

Constientizarea cetatenilor in gestionarea 

deseurilor 

 Campanie de informare in domeniul 

protectiei mediului 

 Intilniri cetatetenesti pentru identificarea 

necesitatilor (containere, amplasare) 
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CAPITOLUL V 

PLANUL DE ACŢIUNE  PARTICIPATIV  PRIVIND REALIZAREA DIRECŢIILOR STRATEGICE   2015-2020 

 

1. Direcţia strategică: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
Responsabili : Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Reabilitarea 
drumurilor 
comunale in 
localităţile 
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 

Identificarea 
drumurilor din 
inventarul comunei si 
evaluarea starii 
acestora 

 

-Realizat inventar 

-Raport de evaluare a 
stării obiectivelor 
realizat 

-Elaborare Notă de 
Fundamentare şi 
prezentarea sa în 

2015-2020 - 

- 

 

 

- 

- - 

- 

 

 

- 
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Visterna 

 

consiliul local APL 

Plan de reabilitare 

 

-Calendar de reabilitari 
realizat 

-Plan de activitati pentru 
lucrari cu eforturi locale 
realizat 

-Planul atragerii altor 
surse realizat 

2015-2020 - 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

APL 

 

Proiecte de finantare 
depuse 

 

-Cereri de finantare 
formulate 

-Cereri de finantare 
depuse 

2015-2020 - 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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Realizare lucrari 
reabilitare drumuri 

- Reabilitarea drumurilor 
comunale in localităţile 
Sarichioi, Sabangia, 
Zebil, Enisala, Visterna 

 

 

  2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

-  

 

 

APL 
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2. Constructia 
unei variante 
ocolitoare 
pentru 
circulatia 
camioanelor in 
localitatea 
Sarichioi 

Alocare resurse 
financiare necesare 
SF 

 

-Hotarare a consiliului 
local pentru alocarea de 
resurse financiare studiu 
de fezabilitate 

2015-2020 -   APL 

Studiu fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 

Semnare contract de 
finantare 

 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2015-2020 

 

 

- Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-

- APL 
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lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Proiectare 

 

-Achizitie publica 

-Realizare proiect 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 

- APL 
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vor opera 
în perioada 
2015-2020 

  Executie -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 

- APL 
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2015-2020 

3. Extinderea si 
modernizarea 
retelei de apa 
potabila in 
localitatile 
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

  

 

Alocare resurse 
financiare necesare 
SF 

 

-Hotarare a consiliului 
local pentru alocarea de 
resurse financiare studiu 
de fezabilitate 

2015-2020 -   APL 

Studiu fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 

Semnare contract de 
finantare 

 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 

- APL 
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diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Proiectare 

 

-Achizitie publica 

-Realizare proiect 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 

- APL 
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existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Executie -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 

- APL 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
58 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

în perioada 
2015-2020 

4. Extinderea si 
modernizarea 
sistem de 
canalizare şi 
statie de 
epurare in 
localitatile 
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

Alocare resurse 
financiare necesare 
SF 

 

-Hotarare a consiliului 
local pentru alocarea de 
resurse financiare studiu 
de fezabilitate 

2015-2020 - - - APL 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 

Identificare fond de 
finanţare  

 

-Studierea programelor 
de finantare 

2015-2020 - - - APL 

Elaborare cerere de 
finanţare 

 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 

2015-2020 - - - APL 
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depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

Realizare lucrari 
sistem de canalizare 
si staţie de epurare 

-Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 

- APL 
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2015-2020 

5. Realizare/mo-
dernizare statie 
de tratare a 
apelor 
menajere in 
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

Evaluare stare staţie 
de tratare a apelor 

 

-Evaluare necesar dotari 

-Evaluare necesar 
financiar 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 

Alocare resurse 
necesare SF 

 

-Hotarare consiliu local 
pentru alocare resurse 
financiare SF 

2015-2020 - - - APL 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2015-2020 Bugetul 
local 

  APL 

Intocmire cerere de 
finanţare 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 

2015-2020 - - - APL 
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finantare 

Realizare lucrari de 
modernizare 

-Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

- APL 
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6. Modernizare 
si dotare 
grădinițe in 
localităţile 
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2015-2020  Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 
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  Intocmire cerere de 
finanţare 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2015-2020     

  Realizare lucrari de 
modernizare 

-Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2015-2020     

7. Modernizare si 
dotare 
dispensare in 
localitatile 

Evaluare situaţie 
actuală  

 

-Realizarea de expertize 
de specialitate 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 
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Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

Identificare fond de 
finanţare şi 
întocmirea cererii de 
finanţare 

 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2015-2020 - - - APL 

Dotarea dispensarelor -Achizitie lucrari de 
executie si datare 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2015-2020 - - - APL 

8. Constructia de 
locuinte ANL 
(pentru 
specialisti, 
familii tinere si 

Identificare teren 

 

-Identificare teren din 
domeniul public sau 
privat al comunei sau 
realizarea unui schimb 
de teren 

2015-2020 - - - APL 
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aflate în 
dificultate) 

Studiu de fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 

Proiectare tehnica 

 

-Achizitie publica 

-Realizare proiect 

2015-2020 Bugetul 
local 

- - APL 

Identificare surse 

 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2015-2020 - - - APL 

Derulare investitie -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 

- APL 
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monitorizare fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 
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2.Direcţia strategică: DEZVOLTAREA AGRICULTURA  
 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Stimularea 
asocierii 
agricultorilor şi 
pescarilor 

 

Organizare sesiuni de 
instruire si informare 

 

-Organizarea de sesiuni 
de autoritatea locala in 
parteneriat cu agenti 
economici si ONG-uri 

2020 - 

 

 

 

- 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor existente 

- 

 

 

 

- 

 

Asociatiile 
agricole 

 

 

 

Membrii   
CDSE 
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sau care vor 
opera în 
perioada 
2015-2020 

Identificarea celor 
interesati 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 

-Realizarea unui catalog 
al agricultorilor 

2020 Bugetul 
local 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Asocatiile 
agricole 

 

APL 

 

 

Membrii   
CDSE 
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2. Investiţii 
pentru 
dezvoltarea, 
modernizarea 
sau adaptarea 
infrastructurii 
agricole prin 
componenta de 
infrastructură 
de acces 
agricolă 

 

Accesare fonduri 
 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020  Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2015-2020 

  

3. Investitii in 
sistemul de 
irigatii 

Stabilire parteneriate 
intre asociatiile 
agricole din comuna 
Sarichioi si alte 

-Stabilirea si organizarea 
de intalniri intre cei 
interesati pentru 
promovarea avantajelor 

2020 - - - Membrii   
CDSE 
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 comune 
 

asocierii.  

-Semnarea de contracte 
de parteneriat 

Asociaţiile 
agricole 

Accesare fonduri 
 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020 - - - Asociaţiile 
agricole 

Reabilitare sistem -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 

- Asociaţiile 
agricole 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
71 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

interme- 
diul 
programe-
lor existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2015-2020 

4. Consiliere si 
instruire in 
domeniul 
agricol 

Identificarea celor 
interesati  

 

 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media 

2020 - - - Membrii   
CDSE 

Asociaţiile 
agricole 
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 Organizare sesiuni de 
instruire si informare 

-Organizarea de sesiuni 
de autoritatea locala in 
parteneriat cu agenti 
economici si ONG-uri 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2015-2020 

- Membrii   
CDSE 

 

Asociaţiile 
agricole 

 

APL 

5. Sprijin 
agricultura 
ecologica 

Facilitati fiscale in 
primii ani pentru 
terenurile care sunt 
pregatite pentru 

Adoptarea unor hotarari 
de consiliu local pentru 
reducerea taxelor si 

2020 - - - Membrii   
CDSE 

Asociaţiile 
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agricultura ecologica 
 

impozitelor locale. agricole 

 

APL 

Promovare -Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie, mass-media) 

-Organizarea de sesiuni 
de informare si educare 

2020 Bugetul 
local 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 

- Membrii   
CDSE 

Asociaţiile 
agricole 

 

APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

2015-2020 

6. Incurajare 
infiintare 
miniferme 
zootehnice 

 

Facilitati fiscale 

 

Adoptarea unor hotarari 
de consiliu local pentru 
reducerea taxelor si 
impozitelor locale. 

2020 - - - APL 

Parteneriate public-
private pentru statii 
de epurare 

 

-Stabilirea si organizarea 
de intalniri intre cei 
interesati pentru 
promovarea avantajelor 
asocierii.  

-Semnarea de contracte 
de parteneriat 

2020 - - -  

APL 

 

Membrii   
CDSE 
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75 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Promovare zona ca si 
potential 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 

-Organizarea de sesiuni 
de informare si educare 

2020 - - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

7. Dezvoltarea 
reţelei de 
colectare a 
produselor 
animale şi 
agricole(lapte, 
fructe, legume, 
miere, etc) 

Selectare locatie 

 

-Alegerea sau 
construirea unei locatii 
care sa avantajeze toti 
producatorii 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor existente 
sau care vor 

-  

APL 

 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

opera în 
perioada 
2015-2020 

Identificare potentiali 
producatori si 
furnizori agricoli 

 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media 

2020 - - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Identificare potentiali 
agenti economici 

 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media 

2020 Bugetul 
local 

- - APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Creare locuri de 
munca 

 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media 

2020 - - -  

APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Agenti 
economici 

 

Realizare -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 

-  

Agenti 
economici 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

prin 
interme- 
diul 
programe-
lor existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2015-2020 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

3.D i r e cţ ia  s t ra t eg i c ă :  M OD ER NI ZAR E A  SE R VI CI ILO R  PU BLI CE  SI   I N FI I NTA RE A  SE R VI CI ILO R 
N E CES AR E 

 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

 

 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Campanie de 
informare 
pentru 
populatie 
pentru 
colectarea 

Pregatire campanie: 
materiale scrise, 
brosuri 

-Achizitie publica de 
materiale de promovare 

2020 Bugetul 
local 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 

-  

APL 

2020 Recrutare voluntara -Recrutarea voluntarilor 
interesati 

2020 
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Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

selectiva a 
deseurilor 

Sedinte publice de 
informare pentru 
populatie 

 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 

-Organizarea de sesiuni 
de informare si educare 

2020 fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

 

ONG 

 

 

 

 

Membrii   
CDSE 

 

Amenajare puncte de 
colectare selectiva in 
locuri publice 

 

-Achizitie publica 

-Contract de lucrari 

2020 

Activitati practice de 
ecologizare selectiva 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 

-Organizarea de sesiuni 
de informare, educare si 
pregatire 

2020 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

2. Dotarea cu 
aparatura 
medicala 
performanta si 
mobilier 
medical 
dispensare 
umane 
performante in 
localitatile  
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

 

Cuantificare necesar 
dotări 

-Evaluarea necesarului 
de aparatura 

-Evaluarea necesarului 
financiar 

2020 - - - APL 

 

 

 

Resurse financiare 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 

- APL 
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Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

în perioada 
2015-2020 

Dotare cu 
echipamente 
dispensar 

-Acizitie publica 2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 

 APL 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
83 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

în perioada 
2015-2020 

3. Realizare pieţe 
agro-
alimentare in 
localitatile  
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

Identificare 
amplasament 

-Alegerea sau 
construirea unei locatii 
care sa avantajeze toti 
producatorii 

2020 Bugetul 
local 

- - APL 

 

Producatorii 
agricoli 

Crearea condițiilor 
necesare (grupuri 
sanitare, etc 

-Achizitie publica de 
lucrari 

2020 Bugetul 
local 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 

- APL 
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84 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

4. Înfiinţare 
centru after-
school 

Identificare locație -Alegerea  unei locatii 
care sa avantajeze toate 
familiile 

2020 - - - APL 

Oportunități de 
finanțare pentru 
amenajare și dotare 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Realizare centru -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 
 

 
4 . Di r e cţ ia  s t ra t e g i c ă :  R EV IT ALI ZAR E A A CTI VI TA TILO R  C UL TU R ALE  SI  S POR TI VE   

 
Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Reluarea si 
initierea de 
activitati 
culturale 

Organizarea actiunii 
culturale „Ziua 
Pescarului”, 
festivaluri 

-Data stabilita pentru 
organizarea 
evenimentului 

-Realizarea agendei 

Anual Bugetul 
local 

- -  

APL 

 

vor opera 
în perioada 
2015-2020 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

evenimentului 

-Identificarea 
potentialilor invitati 

-Transmiterea 
invitatiilor 

-Realizarea 
evenimentului 

Membrii   
CDSE 

 

Promovarea 
grupurilor artistice 
locale 

-Realizarea pliantelor de 
prezentare a grupurilor 

-Prezentarea la 
festivaluri 

- Bugetul 
local 

- - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Dezvoltarea de 
activitati culturale 
locale 

Data stabilita pentru 
organizarea 
evenimentului 

Periodic Bugetul 
local 

- -  

APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

-Realizarea agendei 
evenimentului 

-Identificarea 
potentialilor invitati 

-Transmiterea 
invitatiilor 

-Realizarea 
evenimentului 

 

Membrii   
CDSE 

 

2. Realizarea 
unui club si a 
unui complex 
sportiv în 
localitatea 
Sarichioi 

Evaluare si 
identificare potenţiale 
locaţii 

-Alegerea  unei locatii  2020 - - -  

APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 

-Achizitie publica 

-Contract de servicii 

2020 Buget 
local 

- - APL 

Stabilire surse de 
finanţare şi Întocmire 
cerere de finanţare 
pentru lucrări de 
realizare şi dotare 

 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

în perioada 
2015-2020 

Realizare lucrari -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

3. Realizarea 
parcuri şi 
locuri de joacă 
pentru copii  in 
localitatile in 
localitatile 
Sarichioi, 
Sabangia, 
Zebil, Enisala, 
Visterna 

 

Evaluare şi 
identificare potenţiale 
locaţii 

-Alegerea  unei locatii 2020 - - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

-Achizitie publica 

-Contract de servicii 

2020 Buget 
local 

- - APL 

Stabilire surse de 
finanţare şi Întocmire 
cerere de finanţare 
pentru lucrări de 
realizare şi dotare 

-Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Realizare lucrari -Achizitie lucrari de 
executie 

-Semnare contract 

-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale  

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 
 
5 . Di r e cţ ia  s t ra t e g i c ă :  C RE A RE A U NU I  C A D RU  FA VOR A BIL  I N VEST ITO RI LO R 

 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1.  

Stabilirea de 
facilităţi pentru 
investitori 

 

Stabilirea de facilităţi 
pentru investitori prin 
Administraţia Publică 
Locală 

-Hotarari ale consiliului 
local pentru reducerea 
taxelor si impozitelor 
locale 

-Stabilirea unor criterii 
de acordare a facilitatilor 

2020 Bugetul 
local 

- -  

APL 

 

Membrii   
CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
94 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Acordarea prin 
hotărâre a Consiliului 
local a tuturor 
facilităţilor legale 
pentru investitori 

 

Promovarea 
facilităţilor acordate 
pentru investitori 

-Punerea in aplicare a 
prevederilor legale cu 
privire la facilitati 
acordate prin acte 
normative 

 

-Aducerea la cunostiinta 
publica a tuturor 
facilitatilor 

2020 Bugetul 
local 

 

- 

 

- APL 

 

 

 

 

 

APL 

Membrii   
CDSE 

 

2. Incurajarea si 
atragerea 
intreprinzato 
rilor in turism 
si agroturism 

Identificarea 
gospodariilor care pot 
practica agroturismul 

-Realizarea unei baze de 
date cu potentialele 
gospodarii care pot 
dezvolta activitati de 
agroturism 

2020 - - - Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Instruire intreprizatori 
in agroturism 

-Identificarea 
oportunitatilor de 
instruire 

-Realizarea de seminarii 
avand ca obiect 
identificarea de surse de 
finantare pentru 
agroturism 

-Distribuirea de 
materiale promotionale 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

- APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Infiintare clase 
agroturism – 

-Organizarea de cursuri 
si seminarii pentru 
agroturism – 

2020 - Fonduri 
europene/ 

- Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

mestesuguri 

 

mestesuguri 

 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

 

Identificare facilitati 
pentru intreprinzatori 

 

-Punerea in aplicare a 
prevederilor legale cu 
privire la facilitati 
acordate prin acte 
normative 

2020 - - - Membrii   
CDSE 

 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

 

 
97 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 -Aducerea la cunostiinta 
publica a tuturor 
facilitatilor 

2020     

Evaluarea 
oportunitatilor 
turistice a comunei  

-Realizarea unui profil 
turistic al comunei 

2020 - - - APL 

3. Dezvoltare 
sector IMM 
care sa 
valorifice 
resurse locale 

Identificarea 
persoanelor cu 
initiativa 

-Realizarea unui catalog 
cu antreprenori si 
potentiali antreprenori 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 

-  

APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Organizare de 
instruiri si seminarii 
adresate 
intreprinzatorilor 

-Realizarea de seminarii 
pentru surse de finantare 

-Realizarea de seminarii 
pentru planuri de afaceri 

-Realizarea de seminarii 
pe teme de agroturism 

 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

2015-2020 

Evaluarea 
potentialului de 
resurse naturale 
(plante medicinale, 
fructe de padure, 
ciuperci, etc.) 

-Realizarea unui catalog 
cu resurse locale 

-Promovarea resurselor 
locale 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 

-  

APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

2015-2020 

Mediatizarea 
progamelor de 
facilitati pentru 
crearea locurilor de 
munca 

-Realizarea de seminarii 
pentru sustinerea si 
crearea de locuri de 
munca 

-Distribuirea de 
materiale promotionale 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 

- APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

 

      ONG 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Identificare piete 
pentru produsele 
locale 

-Crearea unei asociatii 
care sa identifice si 
promoveze distribuirea 
produselor locale 

2020 Bugetul 
local 

- -  

APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

4. Organizare 
programe de 
reconversie 
profesionala, 
recalificare si 

Parteneriate cu 
AJOFM sau ONG-uri 

-Organizarea de cursuri 
de reconversie 
profesionala, recalificare 
si perfectionare 

2020 - - - AJOFM 

 

ONG 



GUVERNUL ROMANIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

perfectionare Identificarea 
cerințelor pe piața 
muncii din zona 

-Organizarea unor burse 
ale locurilor de munca in 
asociere cu mai multe 
comune 

Lunar - - - AJOFM 

 

ONG 

Diseminare -Organizarea de 
prezentari 

 - - - AJOFM 

 

ONG 

Organizare  -Punerea la dispozitie a 
locatiilor si logisticii 
necesare 

 - - - APL 

 
 
 
 
   6 .D ir e c ţ i a  s t r a t e g i c ă :  EL AB ORA R EA  SI  I M PLE M ENT A RE A  ST R ATE GIE I  DE 
PR O M O VA RE  A   C O M UN EI  SA RI CH IOI  

 
Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Promovarea 
imaginii 
comunei 
Sarichioi 

Promovarea imaginii 
comunei  prin mass – 
media locala si 
naţionala  

-Interviu publicitar in 
presa locala si nationala 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

- APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Realizarea de pliante, 
brosuri si alte 
instrumente de 
promovare 

-Pliante realizate  

-Brosuri realizate 

2020 - - APL 

 

 

 



GUVERNUL ROMANIEI 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 Realizarea unui plan 
de promovare a 
comunei la televizune 
si radio 

-Plan realizat 2020 -  

 

 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 

- APL 

 

 

Membrii   
CDSE 

 

Realizarea unui 
catalog de promovare 
a localităţii 

-Achizitia publica 

-Realizare catalog 

2020 - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Realizarea unui web 
site de promovare a 
comunitatii 

- Achizitia publica 

-Realizarea/actualizarea 
permanenta a paginii 

2020 - - APL 
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web în perioada 
2015-2020 

 

Membrii   
CDSE 

 

Realizarea unei 
monografii a comunei 

- Achizitia publica 

-Realizarea monografiei 

2020 - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

2. Amenajare 
punct turistic 
local Sarichioi 

Realizare cabană (15-
20 locuri) 

-Realizare SF 

-Realizare proiect 

-Achizitie publica 

-Constructie cabana 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 

- APL 



GUVERNUL ROMANIEI 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Realizare utilităţi şi 
dotare 

-Achizitie publica 2020 - naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

- APL 

3. Editarea unei 
brosuri intr-o 
limba de 
circulatie 
internationala 

Culegere date 
relevante 

Date culese  2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 

-  

 

Membrii   
CDSE 

 

Organizarea Achizitie publica 2020 - - APL 
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Traducere Achizitie publica 2020 - interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

- APL 

Diseminare -Organizarea de 
seminarii 

-Distribuire 

2020 - - - APL 

4. Introducerea 
comunei intr-
un circuit 
turistic 

Incheiere parteneriate 
cu consiliul judetean 
si cu agentii de turism 

-Parteneriate semnate 2020 - - - APL 
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Identificare sponsori 
privati (din agentii 
economici direct 
interesati) 

-Contracte de 
sponsorizare semnate 

2020 - - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Realizare materiale 
promotionale 

-Materiale realizate 2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 

-  

 

APL 

Publicitate pe internet -Promovarea pe site-uri 
de specialitate 

2020 - - APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Implementare -Contracte cu parteneri 2020 - - - APL 

 

7.Direcţia strategică: DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE SI ÎNTĂRIREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE 
FONDURI 

 
Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

1. Infiintarea 
unui birou 
special de 
accesare 
programe cu 
finantare 
externa 

Accesarea de fonduri 
externe prin biroul 
specializat din cadrul 
C.L. 

 

 

Formarea de 
specialisti (A.P.L.) 
pentru atragerea /  
implementarea 
proiectelor 

 

-Infiintarea unui birou in 
cadrul aparatului de 
specialitate al CL 

-Angajarea de personal 

2020 Bugetul 
local 

- - APL 

 

 

-Participarea la 
programe de 
perfectionare 

2020 Bugetul 
local 

- - APL 

2. Actualizare 
Plan Urbanistic 
General si 
regulament 
local de 

Identificare resurse 
financiare 

-Hotarare de Consiliu 
local pentru alocarea de 
fonduri 

-Fonduri nerambursabile 

2020 Buget 
local 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-

- APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 
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Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

urbanism al 
Comunei 
Sarichioi 

Proiectare -Achizitie publica 

-Contract de servicii 

2020 mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

APL 

Intalniri publice cu 
cetatenii pentru 
identificarea si 
acceptarea solutiilor 
propuse 

-Intalniri realizate 2020        APL 

Modificarea PUG in 
concordanta cu 
nevoile de dezvoltare 
ale comunei: spatii de 
locuit, zona 
industriala limitata, 
etc  

-Modificare PUG 

-Avizarea si aprobarea 
PUG si Regulament 
local de urbanism 

2020 APL 

3. Atragerea de 
finanţări 

Identificare/ 
diseminare surse de 
finantare 

-Angajare de personal cu 
atributii strict pe acest 
domeniu 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 

 APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Instruire personal din 
primarie  

-Cursuri de 
perfectionare 

2020 guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

APL 

Realizare si 
actualizare baza de 
date surse de 
finantare  

-Baza realizata si 
reactualizata 

2020 APL 

 

Stabilirea de 
parteneriate 
funcţionale la nivel de 
comunitate 

-Incheierea de 
parteneriate 

2020 APL 

 

4. Extinderea 
retelei 
informatice si 
dotarea cu 
programe de 
specialitate 

Identificare nevoi 

 

Cuantificare efort 
financiar 

Evaluarea nevoilor 

 

Stabilirea resurselor 
necesare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 

- APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Scriere cerere de 
finanțare (dezvoltarea 
capacității 
adminitrative) 

-Scriere cerere finantare 

-Depunere cerere 
finantare 

-Semnare contract 

2020 naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

APL 

 

Implementare -Derularea proiectului 2020 APL 

 

5. Realizarea 
unor schimburi 
de experienta 
cu alte 
comunitati 
rurale din 
judet, tara şi 

Stabilire parteneriate 
comunitare 

-Stabilirea de 
vizite,intalniri si sedinte 

2020 Bugetul 
local 

- - APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

străinătate 

 

Schimb experiențe și 
know-how 

-Deplasari realizate 2020 - - Membrii   
CDSE 

 

6. Infratire intre 
cetatenii din 
comuna 
Sarichioi si o 
comună  din 
Uniunea 
Europeană 

Implementare proiect 
infratire: Europa 
pentru cetateni 2007- 
2013 

-Scrierea si depunerea 
proiectului 

-Semnarea contractului 
de finantare 

-Implementarea 
proiectului 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 

- APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

2015-2020 

7. Dezvoltarea 
sistemului de 
comunicare 

 

Identificare resurse -Cerere de finantate 
formulata 

-Cerere de finantare 
depusa 

-Semnare contract de 
finantare 

2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 
programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

 APL 

 

Realizare -Realizarea lucrarilor si 
serviciilor 

2020 - APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 
 
 
8 . Di r e c ţ ia  s t ra t eg i că :  I M PLI CA RE A CE TĂ ŢEN ILO R  I N VI AT A C OM U NI TĂT II  SI  
C U LTI V AR EA  S PI R ITU LU I  CI V IC 
 

Responsabili: Membrii Comitetului de Dezvoltare Socio-Economică 

Obiective specifice Activităţi de realizat Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activităţii 

Termene de 
implementare 

Costuri (RON) Responsabili 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Informarea si 
consultarea 
cetăţenilor 

 

 

Realizare calendar cu 
intilniri cetatenesti 
periodice  

-Grupuri de interese 
identificate 

-Grupuri vulnerabile 
identificate 

-Calendar de intalniri 
realizat 

2015-2020 - - - APL 

 

Membrii   
CDSE 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

Organizare de adunari 
pentru informarea 
cetatenilor  

-Intalniri pentru 
diseminarea actiunilor 
APL  

-Sondaje de opinie, 
chestionare, etc 

 

Lunar 

 

 

Anual 

- - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Mediatizare exemple 
de buna practica din 
alte comunitati  

-Intalniri 
intercomunitare  

-Expuneri exemple de 
buna practica 

Anual - - - APL 

 

Membrii   
CDSE 

 

Realizare si 
amplasare de panouri 
publicitare si 
informative 

-Locuri de amplasare 
stabilite 

-Tipuri de informatii 
stabilite 

2015-2020 Buget 
local 

- - APL 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 
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-Panouri amplasate 

Informare cu scopul 
cresterii spiritului 
asociativ 

 

-Intalniri publice pentru 
incurajarea spiritului 
asociativ 

-Mediatizare rezultate in 
urma asocierilor 

2015-2020 - - - APL 

 

2. Constientiza-
rea cetatenilor 
in gestionarea 
deseurilor 

Campanie de 
informare in 
domeniul protectiei 
mediului 

-ONG voluntar pentru 
realizare campanie 
informativa 

-Reguli si masuri 
stabilite pe plan local 

-Panouri publicitare care 
sa indemne la 
respectarea protectiei 
mediului 

2015-2020 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guverna-
mentale/ 
fonduri 
naţionale 
prin 
interme- 
diul 

- APL 

 

ONG 
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UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

programe-
lor 
existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2015-2020 

Intilniri cetatetenesti 
pentru identificarea 
necesitatilor 
(containere, 
amplasare) 

-Comunitati cu 
probleme de depozitare 
a deseurilor 

-Dezbateri cu cetatenii 
programate si realizate 

2015-2020 - - - APL 

 

ONG 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pavlov Natalia 

 
SECRETAR, 

Muscalu Gabriel 
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