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INTRODUCERE
Elaborarea Obiectivelor Strategice de Dezvoltare a judeţului Argeş 20172020 a avut la bază necesitatea optimizării oportunităţile investiţionale care să
contribuie la realizarea priorităţilor locale, judeţene şi regionale care ţin de
competenţa administraţiei publice, în conformitate cu liniile strategice europene,
naţionale şi regionale şi posibilităţile reale de acţiune ale Consiliului Judeţean,
potrivit Legii 215/2001 a administraţiei publice locale.
Documentul trasează orientările generale ale dezvoltării viitoare a
judeţului din punct de vedere al infrastructurii rutiere, de utilităţi publice,
educaţionale, sanitare şi de servicii sociale, vizând în acelaşi timp conservarea
patrimoniul şi dezvoltarea serviciilor culturale, precum şi creşterea capacităţii
administrative. De asemenea, se va pune accent pe promovarea şi dezvoltarea
turismului şi asigurarea infrastructurii turistice din judeţul Argeş și vor fi
asigurate fondurile publice necesare dezvoltării și întreținerii infrastructurii
culturale existente, precum și a funcționării instituțiilor de cultură aflate în
autoritatea Consiliului Județean Argeș
Dezvoltarea economică și socială durabilă a judeţului Argeş este
indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii existente și a serviciilor de
bază. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul
element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane
din judeţul Argeş.
În contextul realităţilor economico-sociale actuale (continuarea procesului
de descentralizare, posibilitatea atragerii de fonduri europene şi pentru perioada
2014 – 2020 ş.a.), Consiliul Judeţean Argeş are nevoie de un instrument de lucru
pentru organizarea activităţilor, prioritizarea investiţiilor şi gestionarea eficientă
a resurselor necesare pentru dezvoltarea domeniilor de care răspunde direct,
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instrument care să fundamenteze dezvoltarea, promovarea şi implementarea
unor proiecte ce vor contribui la progresul general al judeţului.
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PARTEA

I

IDENTIFICAREA

NECESITĂȚILOR

ȘI

A

OBIECTIVELOR STRATEGICE
1. Infrastructura de apă şi apă uzată
Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat
îndeplinirea unor obligaţii privind implementarea acquis-ului de mediu. Cea mai
mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu va fi orientată spre
investiţiile de conformare cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul
alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al
gestionării deșeurilor.
În conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC din 21
mai 1991 privind epurarea apelor uzate, modificată şi completată de Directiva
Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998, investiţiile în domeniul infrastructurii
de apă şi canalizare constituie o prioritate, având ca termen final de tranziţie
pentru implementare data de 31 decembrie 2018.
Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum
şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, este necesară
pentru conformarea cu anumiți parametri ai apei potabile, iar până în 2018
trebuie îndeplinite obligațiile privind colectarea și tratarea apei uzate în
aglomerările cu peste 2000 l.e., cu termene intermediare.
Potrivit angajamentelor asumate, este necesară dezvoltarea de noi proiecte
pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi
epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste
10.000 l.e. fiind prioritare.
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1.1 Acțiuni
Astfel, Consiliul Județean Argeș va sprijini:


lucrările privind înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea

reabilitarea/modernizarea reţelelor/sistemelor de alimentare cu apă şi stații de
tratare a apei derulate de unitățile administrativ teritoriale din județ, finanțate în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, a Programului Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 și din bugete locale;


lucrările privind înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea

reabilitarea/modernizarea reţelelor/sistemelor de canalizare și stații de epurare a
apelor reziduale/uzate, derulate de unitățile administrativ teritoriale din județ,
finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, a Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și din bugete locale;


continuarea investiţiilor în sistemul regional de management al apei

şi apei uzate, prin proiectul integrat derulat de operatorul regional de apă;


realizarea Magistralei II de alimentare cu apă potabilă a localităţilor

de pe platforma Cotmeana: Piteşti – Băbana – Cocu – Uda.
2. Infrastructura educaţională (şcoli, grădiniţe, etc), tineret și sport
În prezent, actul educațional se desfășoară în unități din învățământul
primar și gimnazial care necesită reabilitare, cele mai multe fiind localizate în
mediul rural. De asemenea, grădiniţele şi unităţile şcolare (în special școlile
primare), mai ales din mediul rural, frecventate de copii din medii sociale
vulnerabile (de regulă, populația de etnie roma), au dotări edilitare precare,
neîndeplinind standardele de calitate corespunzătoare unei funcționări normale.
Totodată, transformarea grupei pregătitoare în clasa 0 și includerea acesteia în
ciclul învățământului primar a crescut cererea și concomitent suprasolicitarea
infrastructurii învățământului primar.
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Accesul universal la învățământul obligatoriu reprezintă un obiectiv
important pentru România. În 2011, doar 2% dintre copiii cu vârsta cuprinsă
între 0 și 3 ani erau înscriși la creșă, majoritatea covârșitoare a acestora aflânduse în grija unui părinte sau a familiei, situație determinată de un deficit
semnificativ de servicii de îngrijire de tip creșă accesibile din punct de vedere
financiar.
Participarea la învățământul preșcolar în rândul copiilor cu vârste între 3
ani și vârsta de înscriere în sistemul obligatoriu de învățământ se menține
semnificativ sub media UE 28 de 93,9% și mult sub nivelul de referință de 95%
al Cadrului strategic – Educație și formare profesională 2020 (Eurostat, 2013).
Investițiile în infrastructură și în dezvoltarea instituțională pentru educația
copiilor preșcolari sunt la un nivel foarte redus, generând o disponibilitate
limitată, o calitate și o accesibilitate inconsecvente în ceea ce privește
învățământul timpuriu și preșcolar, cu efecte asupra înscrierii și performanței în
sistemul de învățământ obligatoriu, reprezentând, de asemenea, o barieră în
calea participării părinților pe piața muncii.1
2.1 Acțiuni
Astfel, Consiliul Județean Argeș va sprijini:


investiţiile în construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/

echiparea infrastructurii pentru educaţia timpurie – educaţionale antepreşcolare
şi preşcolară (creşe şi grădiniţe) şi pentru învaţământul general obligatoriu (şcoli
I – VIII), grupuri școlare, colegii, unități de învățământ special de stat, inclusiv
infrastructura sportivă (baze sportive), implementate de unitățile administrativ
teritoriale din județ și finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală, a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și din bugete
locale;
Programul Operațional Regional 2014-2020, Model pentru programe operaționale în temeiul
obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, 2014RO16RFOP002
1
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reparații curente necesare în cadrul instituțiilor de învățământ

special din subordine: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Argeş, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Nicolae” Câmpulung,
Centrul Școlar de Incluziune „Sfânta Filofteia” Ștefănești (reabilitare curte
interioară și gard), Grădiniță Specială „Sfânta Elena” Pitești, Școala Gimnazială
Specială ,,Marina” Curtea de Argeș, Școala Specială pentru Copii cu Deficiențe
Asociate „Sfântul Stelian” Costești;


susținerea participării copiilor și tinerilor la activitățile culturale (de

exemplu prin programul „Școala altfel”) și construirea unui cadru de colaborare
între școli/ licee/universități și instituțiile de cultură pentru desfășurarea unor ore
de curs în spații culturale;


formarea profesională continuă a cadrelor didactice pentru educația

plastică și culturală - Galeria de artă naivă Rudolf Schweitzer - Cumpăna și a
proiectelor

ce vizează

învățarea

continuă, dezvoltarea

şi

favorizarea

schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea, în vederea îmbunătățiriii
sistemului

de educaţie (de exemplu prin „Argeșul european” - derularea

programului Eurodyssee al Adunării Regiunilor Europene, program de
schimburi de tineri, destinat tinerilor cu vârsta între 18-30 de ani, absolvenți ai
unei forme de învățământ, cunoscători ai unei limbi străine, pentru a derula
stagii de practică în Europa);


creșterea accesului la educație pentru toţi copiii, prin programe

actualizate şi adaptate grupurilor țintă (ex: finanțarea unităților școlare pentru
copiii cu dizabilități, acordarea de microbuze școlare prin programe speciale
pentru unitățile administrative teritoriale, primul ghiozdan, etc.) și derularea
programelor guvernamentale „Lapte/ Corn” și „Încurajarea consumului de fructe
proaspete în scoli”;


combaterea abandonului școlar prin acordarea de burse sociale

elevilor cu venituri reduse în familie și încurajarea performanței prin acordarea
unor burse de merit și susținere financiară prin parteneriate directe cu
8
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Inspectoratul Școlar Județean Argeș pentru organizarea concursurilor și
olimpiadelor școlare;


diversificarea ofertei educaționale - protocol de colaborare

împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Universitatea din Pitești cu
privire la realizarea „Salonului inovației si creativității tinerilor elevi din
învățământul preuniversitar” și dezvoltarea parteneriatelor școlare la nivel
european, prin intermediul partenerilor cu care județul Argeș are convenții
încheiate (ex. Liceul Tehnologic din Câmpulung - Centrul de formare
profesională agricolă Reinach Savoia, Școala nr. 5 Pitești - Școala gimnazială
Frontenex Savoia);


deschiderea administrației publice locale către elevi, respectiv

comunitate, prin diversificarea proiectelor de parteneriat cu actorii din educație
și prin organizarea unor evenimente de tipul „Ziua Porților deschise la Consiliul
Județean”, „Președinte pentru o zi”;


finanțarea structurilor sportive, în concordanță cu prevederile Legii

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general și susținerea sportului de
performanță, prin co-participare la organizarea competițiilor județene, naționale
și internaționale (de exemplu: handbal, volei, baschet, kaiac-canoe Campionatul European de kaiac-canoe, dans artistic, dans sportiv, înot, etc).
3. Infrastructura de servicii sociale şi medicale
Reforma sistemului de sănătate și a sectorului spitalicesc din România a
adus schimbări strategice cu impact pe termen lung în domeniul asistenței
medicale. Dezvoltarea sistemului sanitar al judeţului Argeș reprezintă o
prioritate a administraţiei publice a județului, pentru că starea de sănătate a
populației județului depinde de modul în care se dezvoltă unitățile sanitare. O
administrație eficientă apreciază şi promovează, un mediu înconjurător sănătos,
utllizează, eficient resursele, dezvoltă și asigură o economie locală viabilă. În
9
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ciuda numeroaselor eforturi de reformă, sistemul de sănătate românesc continuă
să se bazeze pe asistența spitalicească ca principala metodă de intervenție. Prin
procesul de descentralizare a spitalelor și prin transferul managementului
unităților sanitare la autoritățile administrației publice locale sarcinile și
atribuțiile acestora au crescut în mod deosebit.
În ceea ce privește serviciile sociale, acestea reprezintă instrumente cheie
pentru salvgardarea drepturilor fundamentale ale omului și ale demnității umane.
Serviciile sociale, alături de educație, sănătate, ocuparea forței de muncă și
probleme legate de locuință, reprezintă stâlpi ai incluziunii sociale. Capacitatea
infrastructurii de asistență socială este insuficientă în comparație cu volumul
cererii, iar unele centre publice necesită lucrări de extindere, reabilitare,
modernizare și dotare. În 2013, la nivel naţional, numărul persoanelor cu
dizabilități a fost de aproximativ 700000 persoane (din care 91, 2% adulți).
Persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu disparități în ceea ce privește accesul
la ocupare, doar 7,25% (18-64 ani) fiind active pe piața forței de muncă.
Centrele de zi pentru astfel de persoane există doar în 25% din județele țării.
Se observă discrepanţe mari urban-rural în furnizarea serviciilor sociale,
în special din cauza acoperirii slabe - în mediul rural - cu personal calificat
(asistenţi/lucrători sociali) şi cu infrastructură adecvată şi dotată corespunzător.
Dezvoltarea infrastructurii aferente acestui sistem de servicii, împreună cu
diversificarea tipurilor de servicii este o nevoie urgentă care, pe termen lung, va
reduce în mod semnificativ presiunea exercitată asupra sistemului de asistenţă
socială.2
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale contribuie la dezvoltarea
la nivel local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale.

Programul Operațional Regional 2014-2020, Model pentru programe operaționale în temeiul
obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, 2014RO16RFOP002
2
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În ceea ce priveşte unităţile de primiri urgenţe de la nivelul spitalelor, investițiile
în infrastructură și echipamente vor contribui la asigurarea serviciilor de
asistență medicală corespunzătoare și în timp util. Sistemul sanitar prezintă
infrastructură şi echipamente subdezvoltate/depăşite, precum şi capacitate
redusă de acoperire cu servicii a zonelor rurale, a celor greu accesibile şi sărace,
manifestate în distribuția inegală a asistenței medicale publice. Toate acestea
conturează o capacitate redusă a sistemului medical de a răspunde nevoilor
beneficiarilor.
3.1 Acțiuni
Astfel, Consiliul Județean Argeș va sprijini:


reabilitarea/consolidarea/modernizarea/extinderea/creșterea

eficienței energetice și dotarea unităților sanitare din subordine: Spitalul
Judeţean de Urgenţă Piteşti, Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti,
Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea, Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici
Leordeni, Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei", Spitalul de Recuperare
Brădet, Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice "C-tin Bălăceanu Stolnici"
Ştefăneşti, Spitalul de Boli Cronice Călinești, Spitalul de Pediatrie Piteşti,
finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, a Programului
Național de Dezvoltare Locală și din bugetele proprii;


extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de asistență

socială, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație, pentru
unitățile de asistență medico-sociale Dedulești (construcție corp B), Călinești,
Rucăr, Șuici (reabilitare, modernizare și extindere pavilion cantină și birouri,
extinderea blocului alimentar), Căminul pentru persoane vârstnice Mozăceni,
Centrele de permanență Bogați, Boteni-Vulturești, Cuca, Cepari, Domnești și
Mozăceni, finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, a
Programului Național de Dezvoltare Locală și din bugetele proprii;


formarea profesională și schimburi de bune practici atât pentru

personalul medical cât și pentru structurile de management ale sistemului de
11
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sanatate de la nivelul Consiliului Judetean Argeș și reprezentanții Consiliului
Județean Argeș în consiliile de administrație ale spitalelor din subordine,
finanțate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 sau din
bugete proprii;


dezvoltarea cercetării în domeniul medical prin derularea de studii

clinice, înfiinţarea de secţii clinice prin parteneriat cu mediul academic local
(Facultatea de Asistenţă Medicală), promovarea rezultatelor cercetării în mediul
academic şi medical;


reabilitarea/modernizarea/extinderea

infrastructurii

de

servicii

medicale primare, respectiv a ambulatoriilor, precum şi unităţilor de primiri
urgenţe care, mai ales în mediul rural, finanțate în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020;


construcţia/reabilitarea/modernizarea

centrelor

comunitare

de

intervenţie integrată („community care services”), în vederea furnizării a
serviciilor de bază sociale dar şi medicale primare, în special în ambulatoriu,
finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;


dezvoltarea reţelei centrelor sociale fără componentă rezidenţială,

de tipul centrelor de zi, a centrelor de tip „respiro”, a centrelor de consiliere
psihosocială, a centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu, prin furnizarea unei game largi de servicii adecvate diferitelor
tipuri de nevoi ale beneficiarilor (nevoi medicale, de hrană, de consiliere
psihologică, de integrare socială, de recuperare în regim ambulatoriu a
diferitelor tipuri de afecţiuni etc.), finanțate în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020;


tranziţia de la serviciile sociale furnizate în sistem instituţionalizat

(centre sociale rezidenţiale) la serviciile furnizate în cadrul comunităţii, prin
investiţii în căsuţe şi apartamente de tip familial, în locuinţe protejate etc.
precum şi în dotările aferente, finanțate în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020;
12
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investițiile realizate de Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecție a Copilului (modernizarea Centrului de Zi din cadrul Complexului de
Tip Familial Valea Mare Ștefănești);


organizarea de campanii în vederea conştientizării principiului

egalităţii de şanse şi de gen, a combaterii violenţei domestice, traficului de
persoane, precum şi altor forme de abuz și derularea de activăţi specifice în
vederea stimulării implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa societăţii.
4. Infrastructura rutieră, eficiență energetică și iluminat public
Cantitatea şi calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investiţiile în
domeniu, precum şi gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie,
deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie şi creştere economică. În actualele
condiții este necesar ca dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale de
transport să ia în considerare dinamica redusă a dezvoltării economice în zonele
unde acest tip de infrastructură este slab dezvoltată. Siguranța rutieră reprezintă
o problemă pe drumurile județene; deși preiau mai puțin de 25% din traficul
total, pe aceste drumuri se înregistrează peste 1/3 din totalul accidentelor, iar
victimele bicicliști sunt în proporție de peste 80% în mediul rural. Este necesară
creșterea gradului de siguranță rutieră, în special prin investiții dedicate
participanților nemotorizați la trafic (pietoni și bicicliști).
Recesiunea a diminuat volumul investițiilor în infrastructura de transport,
afectând starea drumurilor județene. Deși în ultimii ani au fost alocate fonduri
europene pentru modernizarea rețelei de drumuri județene, aceasta rămâne slab
dezvoltată și de o calitate necorespunzătoare. Ponderea drumurilor județene
nemodernizate (pietruite și de pământ) în totalul drumurilor județene rămâne
ridicată: în 2012, la nivel naţional, 25% din drumurile județene erau neasfaltate.
Competitivitatea teritoriilor care nu beneficiază de acces la o infrastructură
modernizată rămâne redusă.
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Astfel, la nivelul regiunilor au fost inventariate sectoarele de drum
județean care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu Rețeaua TEN-T,
prioritizarea fiind făcută luând în calcul și efectele socio-economice scontate
prin intervențiile preconizate. Circa 14000 km din totalul de 23000 km drumuri
județene care asigură conectivitatea au nevoie de modernizări și reabilitări, iar
proiectele prioritizate la nivel de regiune totalizează circa 3200 km. Toate
proiectele prioritizate sunt corelate cu investițíile prevăzute în Master Planul
General de Transport și cu sectoarele deja modernizate din rețeaua națională
strategică de transport. Din totalul de peste 35000 km drumuri județene, doar
circa 9000 km se află într-o stare bună, din care aproximativ un sfert (2200 km)
au fost reabilitați și modernizați prin Programul Operaţional Regional 20072013. Lipsa accesului facil la coridoare TEN T și implicit către orașe și
municipii face ca un procent relevant din forța de muncă disponibilă în mediul
rural să nu aibă mobilitatea dorită.3
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport asigură la un nivel
superior mobilitatea (populaţiei şi a bunurilor), reduce costurile de transport de
mărfuri şi călători, promovează accesul pe diferite pieţe și creşte siguranţa
traficului. În acelaşi timp, aceste investiţii determină diversificarea şi creşterea
eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie, creând condiţii
pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
Investițiile în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice deținute și
ocupate de autoritățile locale, a sistemelor de iluminat public, precum și
investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 sunt destinate scăderii consumului
energetic.
Clădirile nerezidențiale ocupă un loc important în fondul de clădiri din
România privind consumul de energie. Estimările privind stocul de clădiri

Programul Operațional Regional 2014-2020, Model pentru programe operaționale în temeiul
obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, 2014RO16RFOP002
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publice (Banca Europeană pentru Reconstrucţiei şi Dezvoltare) indică o
suprafață de aprox. 31 mil m2 la nivel național, din care 9 mil m2 în unități de
sănătate, 15 mil. m2 în unități de educație, respectiv 7 mil. m2 în clădiri
administrative (primării, biblioteci, muzee etc.). În particular, un inventar
realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire
la clădirile cu suprafețele de peste 500 m2 deținute și ocupate de administrația
publică centrală, indică un număr de 2953 de clădiri cu o suprafață de aprox. 6,7
mil. m2.
Fondul de clădiri din România a fost construit la standarde scăzute în
timpul regimului comunist, iar renovarea acestuia a fost neglijată. Performanța
energetică a clădirilor este foarte scăzută, astfel încât există un potențial mare de
economisire a utilizării energiei.
Există un potențial mare de economisire a energiei și în sectorul
iluminatului public, pe fondul unei dezvoltări insuficiente a acestuia. În 2012,
consumul de energie electrică în iluminatul public s-a cifrat la 669 GWh,
înregistrând o creştere faţă de 2011 cu 29 GWh (respectiv +4,5%). Un studiu
BERD estimează un număr de 4000 de ore anual de funcționare a sistemului de
iluminat public, puterea sistemului de iluminat fiind de 167 MW. La nivel
național, doar în jumătate din totalul celor 3180 localități era organizat și
furnizat serviciul de iluminat public, respectiv 255 în mediul urban și aprox.
1400 în zonele rurale. Pe regiuni de dezvoltare, cele mai puține localități în care
este organizat serviciul de iluminat se regăsesc în regiunea BI (7), iar cele mai
numeroase se înregistrează în regiunea Sud-Muntenia (607).4
Consiliul Judeţean Argeş a încheiat parteneriate cu judeţele învecinate în
vederea accesării de fonduri europene, prin Programul Operațional Regional
2014-2020:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Model pentru programe operaționale în temeiul
obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, 2014RO16RFOP002
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Asocierea Judetului Arges cu Județul Dâmbovita, Județul Giurgiu și

Judeţul Teleorman pentru proiectul "Reabilitarea/modernizarea drumului
județean DJ 503 pe traseul Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu
Toporu, km 1+200 – km 3+100, km 5+200 – km 7+550, km 7+900 – km
28+000 (24,35 km) în județul Giurgiu, Drăgănești Vlașca (DE 70) – limita
județului Dâmbovița km 38+838 –km 87+070 (48,132 km) în județul
Teleorman, pe traseul DJ 503 limita județului Argeș până la intersecția cu DJ
702F km 98+000 – km 101+320 (3,32 km pe raza comunei Slobozia), traseul DJ
702F de la intersecția cu DJ 503 până la limita cu județul Dâmbovița km 14+000
– km 18+200 (4,2 km pe raza comunei Slobozia), pe traseul DJ 702G de la
limita cu județul Dâmbovița pănă la intersecția cu DJ 703B km 12+423 – km
21+053 (8,63 km pe raza localităților Căteasca și Rătești), pe traseul DJ 703 B
de la intersectia cu A1 până la intersecția cu DJ 702G km 83+126 - 84+109
(0,983km pe raza localității Căteasca) (total 17,133 km) în județul Argeș, DJ
503 limita județ Teleorman- Selaru-Fierbinți-limita Județul Argeș, km 87+070 –
km 98+000 (10,93 km), DJ702 F limita județul Argeș-Răscăieți-Puntea de
Greci-Autostrada A1-Gherghești (DN 61) km 14+000 – km 0+000 (14 km), DJ
702 G Gherghesti (DN 61)-Ionești-Potlogeni Deal-Pătroaia Deal-limita județul
Argeș km 32+493 – km 21+053 (11,44 km) (total 36,37) km în județul
Dâmbovița" – Prioritatea 1;


Asocierea Județului Argeș cu Județul Giurgiu și Județul Teleorman

pentru proiectul "Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 504 pe traseul
Giurgiu –Vieru – Putineiu – limită judeţ Teleorman, km 11+780 – km 30+000
(total 18,22 km) în județul Giurgiu, DJ 504 pe traseul limită judeţ Giurgiu +
Cernetu, km 30+000 – km 42+060 (12,06 km), Alexandria (DE 70) – Orbeasca
de Sus -Tătărăştii de Sus - limită judeţ Argeş, (56,739 km),(total 68,799 km) în
judeţul Teleorman, pe traseul DJ 504 limită județ Teleorman-Popești-IzvoruRecea-Cornățel-Vulpești km 110+700 – km 136+695 (25,995 km pe raza
comunelor Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești) în județul Argeș" – Prioritatea 2.
16
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4.1 Acțiuni
Consiliul Județean Argeș va sprijini:


investiţiile

în

construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea

infrastructurii rutiere, derulate de unitățile administrativ teritoriale din județ și
finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, a Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și din bugete locale;


reparații ale sistemului rutier județean, realizate prin Regia

Autonomă Județeană de Drumuri Argeș;


investițiile realizate pentru îmbunătățirea rețelei rutiere județene,

finanţate din bugetul propriu.
5. Turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe
Susținerea turismului constituie o prioritate de dezvoltare, având în vedere
potenţialului turistic natural existent în special în zona de nord a județului și a
multitudinii de monumente istorice de clasă A și B existente pe întreg teritoriul.
Orașele și municipiile, la rândul lor, susțin oferta culturală județeană prin
muzee, case memoriale, cinematografe, filarmonică, centre culturale, etc. În
subsidiar, comunele sprijină cultura județeană și locală prin cămine culturale,
ansambluri folclorice recunoscute, dar și meșteri populari, păstrători de artă și
tradiții populare, coordonați la nivel județean de structurile de specialitate.
Patrimoniul cultural este ameninţat de efectele combinate ale schimbărilor
climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de
riscuri legate de securitate. În special schimbările climatice pot conduce la
deteriorarea ireversibilă sau la pierderea bunurilor de patrimoniu cultural din
cauza fragilităţii şi vechimii acestora. Alte cauze care generează disfuncţii şi
vulnerabilităţi ale patrimoniului cultural sunt reprezentate de gradul de implicare
scăzut al autorităţilor, gestionarea defectuoasă a patrimoniului de către autorităţi,
lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei, intervenţii neavizate, lipsa fondurilor
pentru sprijinirea proprietarilor.
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Strategia în domeniul Culturii și Patrimoniului Național 2014-2020
identifică un număr de 30108 monumente istorice, dintre care 75% dintre ele
sunt în pericol, iar 35% dintre acestea au un grad avansat de degradare. În ceea
ce privește starea de conservare a monumentelor, la nivel naţional, numai 4387
monumente sunt în stare bună și foarte bună.
Starea de conservare a obiectivelor de patrimoniul cultural, devenite
simboluri ale oraşelor, este ameninţată de dezastre şi riscuri legate de securitate.
Pentru a preveni producerea de daune ireversibile de către aceste riscuri
combinate asupra patrimoniului cultural sunt necesare acţiuni concertate.5
Finanțarea patrimoniului cultural reprezintă o măsură importantă
constituind o sursă unică de informații despre trecutul unei zone și contribuind la
conturarea identității locale. Se justifică astfel sprijinirea dezvoltării economice
prin turism, punerea în valoare a moștenirii istorice și culturale și prezervarea
identităților culturale prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural şi amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate
publică precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate
publică şi dezvoltarea de infrastructuri publice pentru valorificarea atracțiilor
turistice.
5.1 Acțiuni
Astfel, constituie priorități de dezvoltare pentru Consiliul Județean Argeș:


investițiile

în

reabilitarea/conservarea/modernizarea/dotarea

și

promovarea monumentelor istorice și modernizarea, renovarea și/sau dotarea
căminelor culturale, derulate de unitățile administrativ teritoriale din județ,
finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, a Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și din bugete locale;

Programul Operațional Regional 2014-2020, Model pentru programe operaționale în temeiul
obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, 2014RO16RFOP002
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investițiile

în

construcția/extinderea/reabilitarea

infrastructurii

turistice dezvoltată de autoritățile publice locale ca instrument de punere în
valoare a potențialului turistic local, derulate de unitățile administrativ teritoriale
din județ, finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală și din
bugete locale;


investițiile

în

reabilitarea/conservarea/modernizarea/dotarea

și

promovarea monumentelor istorice, depuse în calitate de beneficiar (proiectele
„Reabilitare, conservare Cetatea Poienari-Argeș”, „Restaurarea Galeriei de Arta
Rudolf Schweitzer-Cumpăna - consolidarea, protejarea si valorificarea
patrimoniului cultural”, „Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea,
protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”) în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020 și amenajarea expozițiilor de istorie și științe
naturale și Sistem Planetariu în cadrul Muzeului Județean Argeș;


investițiile în realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor

obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale
multifuncționale, teatre, finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală și din bugete locale;


investițiile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii generale și

specifice activităților de turism din Masivul Leaota, facilitarea accesului la
monumentul istoric Cetatea Poienari prin construcţia unei instalații de transport
persoane, dezvoltarea infrastructurii generale şi specifice activităților de turism
din zona Vidraru Cumpăna, reabilitare Castru Jidova - Campulung Muscel și
reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Cetatea
Oratea;


finalizarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii necesare

activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu - Molivişu, comuna Arefu,
judeţul Argeş;


reparațiile curente și întreținerea infrastructurii culturale existente,

precum și funcționarea instituțiilor de cultură aflate în autoritatea Consiliului
19
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Județean Argeș (Teatrul Alexandru Davila, Biblioteca Dinicu Golescu, Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Școala
Populară de Arte și Meserii Pitești, Muzeul Județean, Centrul de Cultură
Brătianu și Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești), digitizarea fondului de
carte al Bibliotecii Dinicu Golescu și climatizarea sălilor, ca și principală
responsabilitate pentru conservarea patrimoniului și facilitatea educării culturale
prin instrumente moderne, atractive prin interfețe prietenoase și interactive;


reabilitarea și modernizarea spațiilor dedicate actului cultural

(amenajarea Teatrului de vară, amenajarea unei săli de spectacole la Centrul
Lumina, modernizarea Teatrului Alexandru Davila și a Teatrului Așchiuță);


modernizarea și transformarea unor spații în cafenele literare,

ceainărie - librărie, spații de lectură interactive, care să atragă atât publicul
consacrat dar și un public nou (Teatrul Alexandru Davila, Biblioteca Dinicu
Golescu);


susținerea prezenței artei în spațiul public (evenimente culturale în

aer liber, în cartiere, în mediul rural, instituții partenere invitate) - Teatrul
Alexandru Davila, Secția Așchiuță și stimularea ofertei culturale noi și
încurajarea dezvoltării de proiecte emblematice pentru comunitate (acordarea de
finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale și parteneriate instituționale,
în conformitate cu Legea 350/2005);


dezvoltarea

și

diversificarea

evenimentelor

culturale

și

a

repertoriului artistic (toate instituțiile de cultură) și încurajarea debutului artistic
și a tinerilor creatori prin acordarea de burse de creație și acordarea de burse
pentru debut literar;


dezvoltarea domeniului audio-vizual (susținerea festivalurilor de

film de la Lerești, festivalul fimului de scurt metraj în parteneriat cu Alianța
franceză și Institutul cultural francez) și fidelizarea publicului prin abonamente
si prin acordarea unor invitații – cadou;

20
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dezvoltarea de programe culturale pentru integrarea persoanelor

defavorizate, de programe culturale pentru persoane cu handicap și pentru
bolnavi cronici (Teatrul Alexandru Davila – toate secțiile, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția a Copilului) și organizarea caravanelor culturale
atât pentru copii și tineret, cât și pentru adulți, în mediul rural (Teatrul
Alexandru Davila – toate secțiile);


realizarea unei liste/unui calendar de proiecte culturale prioritare

pentru Argeș (Festivalul Sigiliul Romei în Argeş, Concursul de Escaladă Bebe
Nistorescu, Sărbătorile Argeșului și Muscelului, Gala 10 pentru Argeș),
festivaluri folclorice - Festivalul Internațional de Folclor Carpați, festivaluri de
teatru - Festivalul Internațional al Teatrului de studio, Festivalul de Teatru
pentru Copii, Festivalul Fanfarelor, festivaluri de film - Serile Filmului
Românesc Lerești), festivaluri de muzică (Festivalul Național de Muzică Ușoară
Vasile Veselovski, Festivalul D. G. Kiriac), care să fie promovate la toate
nivelurile etc.


colaborarea cu alți operatori culturali publici și/ sau privați

(Institutul Cultural Român, primării, instituții de cultură, ONG-uri, etc) și
crearea unui portal cultural online unde să poată fi consultate informații
culturale relevante;


realizarea unei reviste culturale județene lunară sau trimestrială în

versiune print și online (există 2 edituri în cadrul instituțiilor de cultură, editura
Alean la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Argeș și editura Ordessos a Muzeului Județean Argeș) și editarea
unei publicații despre patrimoniul cultural argeșean în limbi de circulație
internațională.

21
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6. Capacitate și eficiență administrativă, resurse umane, relații
internaționale
În vederea creșterii capacității și eficienței administrative sunt necesare
măsuri ce vizează formarea resurselor umane (a personalului), optimizarea
mediul în care aceștia își desfășoară activitatea și transpunerea procedurilor
implementate în instituții și organisme similare din țară și din străinătate.
Astfel, sunt necesare acțiuni privind adaptarea structurilor, optimizarea
proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare
a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu
bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor
administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru
implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și
îmbunătățirea sistemului managerial de control.
6.1 Acțiuni
Obiectivele prioritare ale Consiliul Județean Argeș în acest domeniu sunt:


introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al

calității și performanței (utilizarea sistemelor și instrumentelor de management
al calității în administrația publică locală pe baza Planului de acțiune etapizat
pentru implementarea managementului calității elaborat la nivel național);


schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții,

organisme publice naționale și internaționale;


dezvoltarea abilităților personalului din cadrul aparatului propriu

(inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes (ex.
planificarea strategică; planificare bugetară; control managerial intern; politici
publice locale; fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare
a deciziilor la nivelul administrației publice locale;


introducerea

de

sisteme/instrumente/metodologii

noi

sau

îmbunătățite cu privire la transparență, integritate și anticorupție;
22
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realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sediilor instituțiilor

publice ale autorităților publice locale, precum și a instituțiilor publice din
subordinea acestora, finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Locală și din bugete locale ;


consolidarea parteneriatelor deja tradiționale și diversificarea

domeniilor și acțiunilor de colaborare: Savoia - consolidarea competențelor în
administrația publică, acțiune socială și sănătate, educație și tineret, dezvoltare
montană (GAL-uri, crearea unui Geopark, salvamont, economia montană),
Jelgava - consolidarea competențelor în administrația publică, cultură, educație
și tineret, cetățenie europeană, Moldova - administrație publică, domeniul social,
educație, cultură, Highland - proiecte culturale intre teatre, muzee, biblioteci,
parteneriate universitare, misiuni economice, turistice și culturale organizate cu
sprijinul Consulatului Român la Edinburgh;


dezvoltarea relațiilor bilaterale cu ajutorul ambasadelor și

consulatelor României în străinătate (Franța, Italia, Spania, Turcia) prin
Organizarea de seminarii tematice în colaborare cu parteneri externi pe diferite
teme de interes comun (cultura, sanatate, turism); schimburi de experiență si
competențe și Participări la schimburi culturale;


promovarea județului Argeș în spațiul european și în rândul

comunităților de români din străinătate prin editarea unei reviste/ broșuri care să
prezinte oportunitățile de investiții, evenimentele de business, turism, cele
culturale și distribuirea ei către ambasade și consulate, organizarea de seri
cultural-artistice și participări la evenimente organizate de ambasade și
consulate;


reprezentarea județului Argeșul în organismele europene și

internaționale:

Ansamblul

Regiunilor

Europene-

Strasbourg,

Asociația

Internațională a Regiunilor Francofone-Lyon, Asociația culturală LIKE,
Comitetul Regiunilor-Bruxelles, Congresul Puterilor Locale și RegionaleStrasbourg.
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7. Protecția mediului
În conformitate cu Tratatul de Aderare şi cu directivele aplicabile,
România trebuie să se conformeze următoarelor obligaţii principale: sistarea
treptată a activităţii şi reabilitarea a 240 depozite neconforme până în 2017
(Directiva 1999/31/CE); reducerea la depozitare a cantităţii de deşeuri
biodegradabile municipale (Directiva 1999/31/CE) la 35% din cantitatea totală,
până în 2016 (cu termene intermediare în 2010 şi 2013); reciclarea şi
valorificarea deşeurilor de ambalaje (Directiva 94/62/CE); pregătirea pentru
reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale până în anul 2020 (Directiva
cadru 2008/98/CE) - cel puțin 50% din deșeurile menajere sau similare.
România, ca stat membru al UE, are obligaţia să respecte standardele
comunitare de mediu şi eficienţă energetică stabilite prin directivele specifice şi
să contribuie la realizarea obiectivelor strategice şi politicilor europene în ceea
ce priveşte dezvoltarea durabilă. Strategia Europa 2020 stabileşte pentru energie
trei obiective majore 20/20/20, noi obiective fiind promovate în contextul
Concluziilor Consiliului European din octombrie 2014 privind atât ponderea
energiei regenerabile în consumul pentru regenerabile de 27%, cât şi ţinta
privind eficienţa energetică de 27% până în 2030. Ţintele asumate de România
pentru reducerea emisiilor de GES şi îmbunătăţirea eficienţei energetice până în
2020 se ridică la media UE de 20% în timp ce pentru energii regenerabile, ţinta a
fost stabilită la 24,3%, existând potenţial semnificativ pentru a atinge ţinta UE
din 2030 mai devreme.6


implementarea noului sistem pentru colectarea deșeurilor prin

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Argeș;

Program Operational Infrastructura Mare, Model pentru programe operaționale în temeiul
obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă, 2014RO16M1OP001
6
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realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi, finanțate

în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală și din bugete proprii;


implementarea mǎsurilor de menţinere a calitǎţii aerului cel puţin la

nivelul actual, propuse prin Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul
Argeş;


sprijinirea măsurilor pentru îmbunătățirea calității mediului,

educație ecologică, dezvoltare durabilă și calitatea vieții, turism ecologic Școala altfel (acțiuni practice, dezbateri, conferințe, jocuri interactive cu tema
ecologică), tabără media și a tabăra eco-voluntarilor, Cross-ul voluntarilor de
mediu.
8. Alte obiective de interes județean
Investițiile în rețeaua rutieră națională determină creșterea gradului de
mobilitate a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu investițiile în sănatate,
educație și servicii sociale determină o creștere a adaptabilității populației la
nevoile pieței forței de muncă de la nivel local.
8.1.

Infrastructura de transport

Astfel, următoarele drumuri naționale prezintă interes pentru Consiliul
Județean Argeș:
 Reabilitare DN 72 A Lim. Jud. Dâmbovița - Badeni - DN 73 (Valea
Mare), km 43+270 - 64+110, L = 20,386 km, la Cetățeni, Stoenești, Valea
Mare Pravăț;
 Modernizare DN 65 D Albota - Bascov (Centura Sud - Vest), km 0+000 10+184, L = 10,184 km, la Albota, Moșoaia, Pitești, Bascov;
 Reabilitare DN 73 Piteşti - Câmpulung Muscel - lim. jud. Brașov, km
0+000 - 92+000, L = 91,416 km, la Pitești, Câmpulung, Rucăr,
Dâmbovicioara;
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 Reabilitare DN 7 C Bascov - Curtea de Argeș - Căpățâneni - Mal stâng
Lacul Vidraru - lim. jud. Sibiu (Transfăgărășan), km 0+000 - 116+808, L
= 115,67 km;
 Reabilitare DN 73 C (Schitu Goleşti) – Curtea de Argeş – lim. jud. Vâlcea
(Drăgăşani);
 Reabilitare DN 65 A – Broşteni – Costeşti – lim. jud. Teleorman
(Alexandria);
 Pod peste râul Argeş, care asigură legătura între Municipiul Piteşti (strada
Depozitelor) şi DN 73 în comuna Mărăcineni, pentru a decongestiona
traficul.
De asemenea, vor fi sprijinite demersurile pentru identificarea soluţiilor
în vederea menţinerii deschise a circulaţiei pe Transfăgărăşan pentru o perioadă
cât mai mare a anului, prin Reabilitarea DN 7 C Bascov- Curtea de Argeş –
Căpăţâneni – mal stâng Lacul Vidraru – lim jud. Sibiu.
8.2 Infrastructura de sport şi agrement
Totodată, la nivelul municipiului Piteşti a fost identificată necesitatea
îmbunătăţirii infrastructurii de sport şi agrement, obiectiv care va conduce în
principal la crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii sportive
de performanţă.
Astfel, următoarele investiţii prezintă interes pentru Consiliul Județean
Argeș:
- Construcţia unei Săli Polivalente, finanţată prin Compania Naţională de
Investiţii;
- Reabilitarea Stadionului Nicolae Dobrin, finanţată

prin Compania

Naţională de Investiţii.
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PARTEA a II-a SURSE DE FINANȚARE
1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL)
Prezentarea programului
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat în prezent de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, stabileşte
cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care
susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră,
tehnico-edilitară şi socio-educativă.
Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului trebuie să se
încadreze în cel puţin unul dintre următoarele domenii specifice:
a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare
cu apă şi staţii de tratare a apei;
b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi
staţii de epurare a apelor uzate;
c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea

unităţilor

de

învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale,
şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare;
e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi
încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri
judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor;
f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
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g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de
interes

local,

respectiv

biblioteci,

muzee,

centre

culturale

multifuncţionale, teatre;
h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;
i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea

pieţelor

publice,

comerciale, a târgurilor, oboarelor, după caz;
j) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea bazelor sportive;
k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice
ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor
publice din subordinea acestora;
l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de
autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a
potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în
administrarea acestora.
2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 20142020 (PNDR)
Prezentarea programului
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020– program prin care se
acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României
pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.
Obiective de investiţii
Unităţile administrativ-teritoriale pot fi solicitanţi eligibili în cadrul următoarelor
domenii:
a) Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
(îmbunătățirea infrastructurii locale - sisteme de alimentare cu apă,
canalizare, drumuri locale, infrastructură educațională, medicală și
socială; restaurarea și conservarea moștenirii culturale; sprijin pentru
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strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru
dezvoltarea locală);
b) Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea
viabilității pădurilor (împădurirea și crearea de suprafețe împădurite).
3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 (POR)
Prezentarea programului
Programul Operaţional Regional 2014–2020 își propune ca obiectiv general
creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,
infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât
acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice
potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Obiective de investiţii
Unităţile administrativ-teritoriale pot fi solicitanţi eligibili în cadrul următoarelor
domenii:
a) Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile
publice (eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de
consolidare a acestora, investiții în iluminatul public, măsuri pentru
transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de
transport ecologice/ electrice, etc.);
b) Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă (măsuri pentru transport
urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport
ecologice/ electrice, etc., revitalizarea zonelor urbane, acțiuni integrate
pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative,
culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone
verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi
urbane și utilități de bază la scară mică, infrastructura de educație - creșe,
grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice);
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c) Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural (restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului
cultural);
d) Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională și locală (reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN
T, construcţia / reabilitarea /modernizarea şoselelor de centură cu statut de
drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv);
e) Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
(reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene
de urgenţă, reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de
servicii

medicale

-

ambulatorii,

unităţi

de

primiri

urgenţe,

construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de
intervenţie integrată, reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de
locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc);
f) Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților

defavorizate

din

mediul

urban

(construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale, investiţii în
infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale, stimularea ocupării activităţi de economie socială, activităţi de dezvoltare comunitară
integrată - activităţi de informare, consiliere);
g) Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (construcția/
reabilitarea/modernizarea/echiparea

infrastructurii

educaţionale

antepreșcolare - creșe, preșcolare - gradinițe și a celei pentru învățământul
general obligatoriu - școli I‐ VIII, reabilitarea/modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice,
reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale
universitare).
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4. PROGRAMUL

OPERAȚIONAL

INFRASTRUCTURĂ

MARE

2014-2020 (POIM)
Prezentarea programului
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 finanţează activităţi din
patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul
riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică,
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii.
Obiective de investiţii
Unităţile administrativ-teritoriale pot fi solicitanţi eligibili în cadrul următoarelor
domenii:
a) Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de
management eficient al resurselor (proiecte integrate de consolidarea şi
extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu
respectarea ierarhiei deşeurilor - prevenire, pregătirea pentru reutilizare,
reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare:
închiderea

și

reabilitarea

de

depozite

neconforme

şi

deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de
colectare

selectivă,

construcţia

de

instalații

de

transfer

și

valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de
compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică, consolidarea
capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate
de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale,
construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a
apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e., implementarea şi
eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de
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epurare a apelor uzate, reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei
potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi
reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile, reabilitarea şi
extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de
alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale);
b) Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric (menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a
serviciilor furnizate - împăduriri, coridoare ecologice etc., situate în afara
ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu).
5. PROGRAMUL

OPERAȚIONAL

CAPACITATE

ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 (POCA)
Prezentarea programului
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 va promova
crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea
socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei
Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie
de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și
transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă
adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. O
astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților politici
instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în
interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă
pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale către o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
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Obiective de investiţii
Unităţile administrativ-teritoriale pot fi solicitanţi eligibili în cadrul Axei
Prioritare 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
(sprijin pentru susţinerea măsurilor din Strategiei de Consolidare a
Administraţiei Publice, documente strategice naţionale, sprijinirea acţiunilor
privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de
etică și integritate, precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la
nivelul autorităţilor și instituţiilor publice).
6. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
(POCU)
Prezentarea programului
Programul Operațional Capital Uman stabilește prioritățile de investiții,
obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul
resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social
European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea
obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al
Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a
reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele
Membre ale UE.
Obiective de investiţii
Unităţile administrativ-teritoriale pot fi solicitanţi eligibili în cadrul Axei
Prioritare 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei (formarea personalului
implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate, consolidarea
rețelei de asistență medicală comunitară, dezinstituționalizare persoane adulte cu
dizabilități/vârstnici, servicii de prevenire a separării copilului de familie,
consolidarea rețelei de asistență socială);
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7. PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES
PUBLIC SAU SOCIAL (PNCIPS)
Prezentarea programului
Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS),
aprobat prin Ordonanţa nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii "C.N.I." - S.A.
Programul PNICPS este compus din următoarele subprograme:
a) Subprogramul "Săli de sport";
b) Subprogramul "Bazine de înot";
c) Subprogramul "Complexuri sportive";
d) Subprogramul "Aşezăminte culturale";
e) Subprogramul "Instituţii de învăţământ superior de stat";
f) Subprogramul "Patinoare artificiale";
g) Subprogramul "Unităţi sanitare din mediul urban";
h) Subprogramul "Săli de cinema";
i) Subprogramul "Lucrări în primă urgenţă";
j) Subprogramul "Reabilitare blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone
defavorizate".
De asemenea in cadrul programului se mai pot realiza şi alte obiective de interes
public sau social în domeniul construcţiilor care se aprobă prin ordin al
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în condiţiile legii.
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