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Cuvant inainte 

adresat de Primarul comunei Livezi 

 

          Stimati locuitori ai comunei Livezi, 

 

         Am deosebita placere sa va prezint a doua strategie de dezvoltare, realizata  pentru comuna 

Livezi, si sper ca aceasta să ofere o imagine cat mai clara a obiectivelor pe care administratia 

locala si le-a fixat pentru urmatorii 7 ani. 

         Expunerea acestei activitati tehnice si consultative in acest proiect nu a fost o sarcina 

usoara . Rezultatele studiilor si ale procesului de elaborare a strategiei ne-a oferit noua, 

administratiei locale, o modalitate utila pentru identificarea prioritatilor si pentru selectarea 

actiunilor si a politicilor viitoare . 

         Faptul ca unele idei si propuneri nu au fost preluate in totalitate in acest document se 

datoreaza fie constrangerilor legale si financiare ale comunitatii, fie dificultatilor de 

implementare a acestor idei si propuneri.       

        In elaborarea noii Strategii de dezvoltare durabila a comunei Livezi 2014 – 2020 s-a avut in 

vedere parcurgerea obiectivelor operationale , prin cele patru axe strategice cuprinse in 

Strategia de dezvoltare durabila 2008 – 2013. 

       Axa strategica 1 Dezvoltarea unui mediu economic care sa duca la cresterea competitivitatii 

agentilor economici si atractivitatea localitatii 

 ●  Obiectiv operational 1.1. Incurajarea si sprijinirea initiative private  

 ●  Obiectiv operational 1.2. Dezvoltarea turismului local 

      Axa    strategica   2   Dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice  

 ●   Obiectiv  operational 2.1. Modernizarea drumurilor 

 ●  Obiectiv operational 2.2. Serviciul de alimentare cu apa , canalizare si epurare a apelor uzate  

 ●   Obiectiv operational 2.3. Serviciul de salubrizare a comunei  

 ●   Obiectiv operational 2.4. Serviciul de iluminat public 

     Axa    strategica   3   Protectia mediului si a naturii 

 ●  Obiectiv operational 3.1. Managementul deseurilor 

 ● Obiectiv operational 3.2. Protejarea cadrului natural si imbunatatirea calitatii mediului 

inconjurator 

     Axa    strategica   4   Cresterea capacitatii de interventie a administratiei publice locale 

 ●  Obiectiv operational 4.1. Dezvoltarea serviciilor oferite de administratia publica locala din 

comuna Livezi 

 ●  Obiectiv operational 4.2. Dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare 

 ●  Obiectiv operational 4.3. Dezvoltarea facilitatilor si serviciilor locale de asistenta sociala  

 ●  Obiectiv operational 4.4. Asigurarea cadrului pentru petrecerea timpului liber 

 ●  Obiectiv operational 4.5. Imbunatatirea accesului la informatia de interes public 

       Pornind de la aceste obiective si proiecte propuse pentru aceste prioritati ale comunei Livezi 

, cuprinse in Strategia de dezvoltare durabila a comunei Livezi 2008 – 2013 , am urmarit 

finantarea si implementarea acestora pe prioritati si surse de finantare dupa cum urmeaza : 
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Nr. 

Crt. Titlul proiectului Sursa de 

finantare  

Axa , Ob.op. 

1. Reabilitarea , modernizarea , si extinderea sediului 

Primariei comunei 

Buget local Axa 4 , Ob.op.4.1. 

2. Reabilitarea si modernizarea dispensarului 

 medical uman 

Buget local Axa 4 , Ob.op. 4.3. 

3. Reabilitarea si modernizarea scolilor din comuna 

:Scoala gimnaziala nr.1 Livezi 

                 Scoala gimnaziala Poiana 

 (in curs de finalizare) 

Buget de stat 

Buget local 

Axa 4 , Ob.op.4.2.  

4. Modernizarea Targului saptamanal Buget local Axa 4 , Ob.op.4.1. 

5. Construirea unei Baze sportive multifunctionala in 

satul Livezi 

(in curs de finalizare) 

Buget de stat 

O.G. nr.7 / 2002 

 

Axa 4 , Ob.op.4.4. 

6. Amenajare parcuri pentru copii 

       ▪    sat Scariga 

       ▪    sat Prajoaia 

       ▪    sat Balaneasa 

       ▪    sat Orasa 

       ▪    sat Livezi 

Buget local 

Comitetul de 

infratire Feytiat 

Franta 

Axa 4 , Ob.op.4.4. 

7. Amenajarea infrastructurii pentru desfajurarea 

Festivalului traditional „Ziua Bradului” 

PNDR 

Masura 322 

 

Axa 4 , Ob.op.4.4. 

8. Infiintare si amenajare centru „ After School” 

(scoala dupa scoala) in satul Livezi 

PNDR 

Masura 322 

 

Axa 4 , Ob.op.4.2. 

9. Modernizare drumuri comunale in comuna Livezi 

(satele Orasa, Livezi, Balaneasa, Scariga, Poiana) 

PNDR 

Masura 322 

 

Axa 2, Ob.op.1.1. 
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Nr. 

Crt. Titlul proiectului Sursa de 

finantare  

Axa , Ob.op. 

10. Alimentare cu apa in satele apartinatoare comunei 

Livezi 

Buget de stat 

O.G. nr.7 / 2002 

Axa 2, Ob.op.2.2. 

11. Imbunatatirea serviciului de iluminat public Buget local Axa 2, Ob.op.2.4. 

12. Incurajarea formarii asociatiilor de producatori 

agricoli prin acordarea de facilitati 

Buget local Axa 1, Ob.op.1.1. 

13. Infiintarea compartimentului de salubrizare in cadrul 

Primariei Livezi 

Buget  local Axa 2, Ob.op.2.3. 

14 Infiintarea centrului zonal SVSU ( Livezi , Berzunti, 

Barsanesti, Sanduleni) 

Buget local 

Comitetul de 

infratire  

Nendaz -Livezi  

Axa 4 , Ob.op.4.1. 

 

         Strategia aceasta isi propune imbunatatirea continua a calitatii vietii si cresterea bunastarii 

atat pentru generatiile prezente, cat si pentru cele viitoare. In acest scop trebuie promovata o 

economie dinamica si competitiva, care sa asigure locuri de munca , un inalt nivel de educație , 

ocrotirea sanatatii , coeziunea sociala si protectia mediului , intr-o lume sigura , ce respecta 

diversitatea culturala . 

         In acest context, poate mai mult ca niciodata, se impune necesitatea existentei unei viziuni 

strategice pe termen lung, care sa traseze directiile de dezvoltare a localitatii, cuprinse intr-un 

document coerent, exprimand o abordare integrata a problemelor cu care se confrunta 

comunitatea si prezentand aspiratiile de dezvoltare ale acesteia, bazate pe potentialul local 

existent. 

         Obiectivul general al strategiei comunei Livezi il reprezinta dezvoltarea echilibrata si 

armonioasa a localitatii prin crearea si prin sustinerea unui mediu economico- social competitiv, 

stabil, sanatos si diversificat , care sa asigure cresterea economica continua si calitatea vietii 

cetatenilor comunei. 

         Existenta unei strategii de dezvoltare locala, ca instrument de management utilizat pentru a 

aborda problemele cu care se confrunta o comunitate si pentru a valorifica oportunitatile de 

orice fel, reprezinta, astfel, o conditie esentiala pentru asigurarea unei dezvoltari locale 

armonioase. 

         Prezenta strategie de dezvoltare locala a fost elaborata pornind de la problemele specifice 

ale localitatii abordate intr-un cadru integrat, corelate cu obiectivele si cu planurile strategice 

elaborate la nivel regional, national si european, subliniind interdependenta dintre local si global 

sub deviza : “Gandeste global si actioneaza local !”. 

 

 

 

Primar , 

Craciun Gioni 
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Prefata , 

 

         

 

    Strategia de dezvoltare a comunei Livezi  pentru perioada 2014 – 2020, prezinta actiunile pe 

care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare a 

comunei si releva proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea 

Europeana. Ca parte a comunitatii europene, comuna Livezi are nevoie de o viziune clara pentru a 

putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul important ce revine 

valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene. O asemenea viziune, pe care, acum, 

suntem in masura sa o prezentam cetatenilor comunei, are in vedere principalele directii de 

dezvoltare pe care comuna ar trebui sa le urmeze. Aceste directii sunt aliniate strategiilor de 

dezvoltare regionala si nationala, dar si directivelor, valorilor si principiilor europene. Fara 

indoiala ca viitorul nostru se afla in mainile noastre, iar pentru a ni-l face asa cum il dorim este 

obligatoriu sa urmam o metodologie specifica, in acord cu anumite principii si valori. 

 

         Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea publica si 

constienta a acesteia. Consultarea publica ne-a asigurat ca am identificat corect elementele ce 

corespund viziunii noastre si ne-a ajutat sa consolidam scopurile si obiectivele strategice. Acestea 

traseaza principalele atribute ale actiunii noastre pentru gasirea celor mai potrivite directii de 

dezvoltare care, odata implementate, vor schimba in mai bine viata locuitorilor comunei. 

 

       Strategia comunei Livezi pentru 2014 – 2020 isi propune sa aduca toti factorii implicati in 

indeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeasi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare 

folos a resurselor proprii, cat si a celor ce pot veni din exteriorul comunei. 

 

       Pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru atragerea de 

resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. 

 

       De aceea este important sa se acorde o atentie deosebita elaborarii acestui document si sa se 

asigure o participare cat mai larga a cetatenilor la elaborarea lui si mai ales la aplicare. 
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       Componenta Comitetului Consultativ pentru elaborarea si monitorizarea implementarii 

Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Livezi se desemneaza prin Dispozitia nr.  

 

 

1. Craciun Gioni – presedinte – primar 

2. Enea Dorin – vicepresedinte – viceprimar 

3. Neica Eusebiu – membru – secretar  

4. Calin Constantin – membru – protectia civila 

5. Ionita Corneliu – membru – SVSU 

6. Enea Nicolae – membru – servicii publice 

7. Butucaru Alin – membru – protectia mediului 

8. Rusu Iordache – membru – director scoala 

9. Manea Alexandru – membru – sef post politie  

10. Lamasanu Dalia – membru – medic dispensar uman 

11. Balbarau Cornelia – membru – medic dispensar veterinar 

12. Harjan Simona   – membru – oficiul postal 

13. Barsasteanu Dana – membru – sef ocolul silvic 

14. Balan Ion – consultant – professor istorie  

15. Stan Ion – consultant – administrator SRL 

16. Anton Silviu – consultant – intreprinzator individual 

17. Surugiu Daniel – consultant – intreprinzator familiar 

18. Andrei Vasilica Sandel – consultant - intreprinzator familiar 

19. Borita Ionel – consultant – interprinzator individual 

20. Harbuleanu Ciprian – consultant – intreprinzator familiar 

21. Huchiu Costel – consultant – interprinzator individual 

22. Purcaru Costica – consultant – preot Orasa 

23. Masala Daniel – consultant –preot Balaneasa 

24. Bucur Mihail – consultant –preot Scariga 

25. Popa Emanuel – consultant – preot Prajoaia 

26. Ionita Florin – consultant – preot Poiana 
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1. INTRODUCERE 

   “ Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a 

compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati.” 

                                                                        

(Raportul Comisiei Brundtland 1986) 

 

 

            Strategia de dezvoltare locala a comunei Livezi  pentru perioada 2014 - 2020, a fost 

realizata pe o perioada de 7 ani si urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului 

local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare     2014-

2020. 

          

           Prezentul document este realizat la solicitarea UAT comuna Livezi din judetul Bacau si 

reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 

ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta prin efectuarea unui sondaj aplicatat cetatenilor comunei 

Livezi din judetul Bacau . 

 

             Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale 

comunitatii si atingerea acestora in viitor. 

   

            Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un nivel 

de trai similar celorlalte tari care se afla deja in Uniune prin atingerea unui PIB de 55%. Pentru  

atingerea acestui obiectiv Romania va beneficia in perioada 2014-2020 de finantari pe diverse 

domenii pentru a atinge nivelul de trai al tarilor care se afla in UE. 

 

            Strategia de dezvoltare locala a comunei Livezi va fi instrumentul de lucru al 

administratiei publice locale, agreat de intreaga comunitate locala, care va orienta gandirea, 

decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor, fara ca pe parcurs 

sa existe abateri datorate urgentelor sau avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite 

momente. 

           De asemenea, Strategia de dezvoltare locala a comunei Livezi se doreste a fi, in aceeasi 

masura, un instrument de lucru pus la dispozitia tuturor factorilor interesati in progresul 

economico-social al comunei, iar pe de alta parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de 

timp propus pana in 2020. 

            Strategia de dezvoltare locala se doreste a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de 

dezvoltare indicand totodata directiile de dezvoltare specifice, si in final detaliate in actiuni 

punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. 

       Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor 

propunerilor de actiuni, in final, strategia de dezvoltare locala fiind în consens cu aspiratiile 

locuitorilor comunei Livezi. Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii 

viitoare a comunitatii locale in implementarea strategia de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea 
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asumarii depline si constiente a acesteia.  

      In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala administratia publica locala lanseaza 

procedura  de consultare a comunităţii locale din localitatea Livezi asupra propunerii finale. 

 

 

 

      Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si 

proceduri de lucru: 

▪  analiza de continut; 

▪  analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; 

▪  comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; 

▪  interviuri de profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura domeniilor cheie 

analizate in cadrul studiului; 

▪   analiza SWOT; 

▪  interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, strategie si norme 

actionale europene, regionale, judetene si locale. 

 

 Legislatia europeana 
        Auditul comunei Livezi respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu documente 

legislative si de politica de dezvoltare reper atat la nivel european, cat si national, regional si 

local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Livezi trebuie sa fie in contextul geo-

strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si 

prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la 

Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru 

perioada 2014 – 2020. 

        Viziunea de dezvoltare a comunei Livezi trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor 

politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni europeni. Livezi 

trebuie sa se dezvolte ca si comuna europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu 

cheie – infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, 

asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa 

mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Comuna Livezi trebuie sa se impuna ca un 

actor local, valorificand acest potential in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor 

demersuri actionale si investitionale, care sa atraga surse publice si private in dezvoltarea sa. 

 

 Analiza reglementărilor europene, naționale, regionale, locale 

 

1. EUROPA 2020 

2. DEZVOLTAREA DURABILA 

3. STRATEGIA NATIONALA pentru DEZVOLTARE DURABILA a ROMANIEI - Orizonturi 2013-

2020-2030 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD -EST 2014-2020 

5.STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA DURABILA A JUDETULUI BACAU PEMTRU 

PERIOADA 2010-2020 
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1. EUROPA 2020 – PRINCIPII, VALORI, DIRECTII DE ACTIUNE 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF Extrase 

si sinteze din document “Obiective Europa 2020: 

1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul populatiei cu 

varste cuprinse intre 20 si 64 de ani. 

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

3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau 

chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de 

nivelurile inregistrate in 1990, cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, 

cresterea cu 20% a eficientei energetice. 

4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii 

absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu 

varsta cuprinsa intre 30-34 de ani. 

5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor 

care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei 

si a excluziunii sociale.” 

 

Prioritati Europa 2020: 

“Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; presupune 

imbunatatirea prestatiei in urmatoarele domenii: 

· cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea investitiilor de stat si private 

in vederea generarii de locuri de munca prin 

crearea de noi produse si servicii; 

· educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare de-a lungul vietii in 

vederea imbunatatirii competentelor; 

· societatea digitala: utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.” 

 

Actiunile acestei prioritati vizeaza: 

o eliberarea potentialului inovator al Europei; 

o ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei; 

o valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii digitale.” 

 

Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative: 

 

a. „O Uniune a inovarii” prin care se propune: 

· reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii catre domenii care 

prezinta provocari majore pentru societate (schimbari climatice, utilizarea eficienta a energiei 

si a resurselor, schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.); 

· consolidarea verigilor din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la comercializare.” 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

o definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei agende strategice de 
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cercetare; 

o imbunatațirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze, crearea unui 

brevet european unic si a unei instante 

specializate in materie de brevete; 

o lansarea de parteneriate europene in domeniul inovarii intre UE si nivelurile nationale, in 

vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii; 

o consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a inovarii (fondurile 

structurale, fondurile de dezvoltare rurala, 

programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.); 

o promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea legaturilor intre 

educatie, intreprinderi, cercetare si inovare. 

 

b. „Tineretul in miscare” prin care se propune: 

· consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor de invatamant 

superior din Europa; 

· sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si formare în UE; 

· combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii studentilor si a celor care 

urmeaza un curs de formare, 

· imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor.” 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate universitatilor, cele 

destinate cercetatorilor si corelarea lor cu programele 

nationale; 

- impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la nivelul programelor 

scolare, al guvernantei si al finantarii; 

- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de 

mobilitate pentru tinerii profesionisti; 

- promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale; 

- lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor. 

 

c. „O agendă digitala pentru Europa” prin care se propune crearea unei piete digitale unica, 

bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii interoperabile: 

· pana in 2013: acces universal la internet in banda larga; 

· pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps); 

· pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din locuintele din 

Europa.” 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in infrastructura pentru 

internet de mare viteza, deschisa si competitiva, precum si in 

serviciile conexe; 

- dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu; 

- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei agende. 

 

Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor intre cresterea economica a 
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UE si cresterea economica a celor doi mari competitori pe piata mondiala respectiv SUA si 

Japonia. Aspecte de corectat in domeniul Inovarii: 

· nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare; 

· utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor; 

· accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii; 

· ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech.” 

 

Aspecte de corectat in domeniul Educatiei: 

· un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul din sapte tineri abandoneaza studiile 

si formarea prea devreme; 

· 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerintele noi de pe 

piata muncii; 

· in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1 persoana din 3 are o 

diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA si 

peste 50% in Japonia; 

· conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20 de universitati, sunt 

listate doar doua universitati europene. 

 

Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale: 

· din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala pentru tehnologiile 

informatiei si comunicatiilor, firmele europene reprezinta 

doar 25%; 

· ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveste internetul de mare viteza, 

afecteaza capacitatea acesteia de inovare in special 

in zonele rurale, diseminarea online a cunostintelor si distributia online de bunuri si servicii. 

 

Cresterea durabila inseamna promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese si 

tehnologii (inclusiv cele ecologice) care: 

o sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC; 

o sa exploateze retelele de la scara UE; 

o sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri; 

o sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii eficiente a resurselor; 

o sa scada emisia de dioxid de carbon; 

o sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea nedurabila a resurselor. 

 

Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice, sociale si teritoriale prin derularea de 

actiuni in urmatoarele domenii: 

· competitivitate: 

o mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor ecologice; 

o eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor; 

o productivitate crescuta pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pietele de 

export si pentru un numar tot mai mare de materii prime. 

· combaterea schimbarilor climatice: 

o reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid in decada care urmeaza; 

o exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii, precum posibilitatile de captare 
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si stocare a dioxidului de carbon, care vorgenera reducerea emisiilor, realizarea de 

economii si crestere economica; 

o consolidarea capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata riscurilor climatice, 

precum si capacitatea de prevenire a dezastrelor si de reactie la acestea.” 

· energie curata si eficienta: 

o scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde € pana in 2020; - 

cresterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%; - crearea a peste 600 000 locuri de munca prin utilizarea 

energiei regenerabile in 20% din energia folosita in UE; 

o crearea a peste 400 000 locuri de munca prin atingerea obiectivului de 20% privind 

eficienta energetica. 

 

Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative: 

a. „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” prin care se propune: 

· sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste utilizarea resurselor 

si cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

· decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie; 

· reducerea emisiilor de CO2; 

· cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice.” 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

o mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru dezvoltare 

rurala, fondurile structurale, si altele in cadrul unei strategii solide de finantare (UE, 

publica nationala, privata); 

o consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum certificate de 

emisii, incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor publice ecologice, etc; 

o prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea sectorului 

transporturilor; 

o implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii blocajelor in sectiunile 

transfrontaliere si nodurile intermodale (orase, porturi, platforme logistice); 

o finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul planului privind 

tehnologiile energetice strategice (SET); 

o promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica pentru UE in zona 

baltica, in Balcani, in regiunea mediteraneeana si în Eurasia; 

o adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta energetica, 

promovarea unui program in domeniul utilizarii eficiente a resurselor (sprijinind IMM-

urile si gospodariile) prin utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri; 

o stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice necesare pentru a face 

tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficienta din punctul de 

vedere al utilizarii resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050. 

 

La nivel national, statele membre vor trebui: 

o sa elimine treptat subventiile daunatoare mediului (exceptii in cazul persoanelor 

defavorizate); 

o sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii publice menite sa 

adapteze metodele de productie si de consum; 

o sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente, modernizate si complet 

interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC; 
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o sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in cadrul retelei 

centrale a UE; 

o sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare parte 

din emisiile generate si din congestiile retelelor; 

o sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta energetica in constructii si 

instrumente de piata precum impozitarea, subventiile si achizitiile publice pentru a reduce 

consumul de energie si de resurse; 

o sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in constructia de cladiri publice eficiente 

din punct de vedere energetic si într-o reciclare mai eficienta; 

o sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar putea creste 

eficienta in sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC. 

 

b. „O politica industriala adaptata erei globalizarii” prin care se propune: 

· colaborea stransa intre CE si intreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, 

organizatii de consumatori; 

· elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa sprijine spiritual 

antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria; 

· promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei si al serviciilor din 

Europa. 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

o „stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa dezvolte o baze industriala puternica, 

competitiva, diversificata in Europa, sa sprijine tranzitia sectoarelor de productie catre o 

utilizare mai eficienta a energiei si a resurselor; 

o dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa combine diverse instrumente 

de politica precum reglementarea „inteligenta”, modernizarea achizitiilor publice, normele in 

materie de concurenta, stabilirea de standarde; 

o imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea 

costurilor de tranzactie aferente desfasurarii unei activitati economice in Europa, prin 

promovarea clusterelor si prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare; 

o restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor catre activitati de viitor, 

inclusiv prin redistribuirea rapida a competentelor catre sectoarele si pietele cu un ritm alert 

de crestere; 

o promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc utilizarea resurselor 

naturale si sporesc investitiile in patrimoniul 

natural al UE; 

o promovarea internationalizarii IMM-urilor; 

o asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit industriei din toata 

Uniunea sa beneficieze de acces efectiv pe piata unica, pe piata internationala; 

 

Cresterea durabila este necesara in vederea sustinerii UE pentru a prospera intr-o lume cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradarii mediului, pierderea 

biodiversitatii si utilizarea nedurabila a resurselor. 

 

Cresterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii 

fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala si care presupune: 

o asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii fortei de munca; 
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o investirea in dezvoltarea competentelor; combaterea saraciei; 

o modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de protectie sociala; 

o consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor cresterii economice in 

toate regiunile UE inclusiv in cele ultraperiferice; 

o asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot parcursul vietii; 

o cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de promovare a egalitatii de 

sanse intre femei si barbati. 

 

Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele domenii: 

· ocuparea fortei de munca: 

o schimbarile demografice au generat scaderea numarului de persoane active; 

o in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in comparatie cu 

peste 70% in SUA si in Japonia; 

o rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul femeilor si al 

lucratorilor in varsta; 

o rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor; 

o risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor neintegrate in 

campul muncii sau care au legaturi slabe cu acesta. 

· competentele: 

 aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau de baza; 

 oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul vietii, apartin in special persoanelor 

mai instruite; 

 pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca vor necesita nivel inalt de calificare, in 

timp ce numarul locurilor de munca pentru 

care se vor cere competente reduse va scadea cu 12 milioane; 

 pentru mentinerea vietii active indelungate, este necesara dobandirea si dezvoltarea 

de noi competente pe tot parcursul vietii. 

· combaterea saraciei: 

o 80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte de aparitia crizei 

economice; 

o 19 milioane dintre acestea sunt copii; 

o 8% dintre persoanele care au un loc de munca nu castiga suficient pentru a iesi din 

saracie, cei mai afectati fiind somerii. 

 

Cresterea favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative: 

a. „O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca” prin care se propune: 

· crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a creste nivelurile de 

ocupare a fortei de munca si pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene; 

· promovarea autonomiei cetatenilor prin dobandirea de noi competente care vor permite 

fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la noile conditii si la eventualele schimbari de 

cariera; 

· reducerea somajului; 

· sporirea productivitatii muncii. 
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Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

o definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei de flexicuritate, in vederea 

identificarii modalitatilor de imbunatatire si gestionare a tranzitiilor economice, de combatere 

a somajului, de crestere a ratelor de activitate; 

o adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu principiile reglementarii „inteligente”, la 

evolutia modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la adresa sanatatii si securitatii 

muncii; 

o facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si asigurarea unei 

corespondente mai bune intre cererea si oferta de locuri de munca, prin intermediul sprijin 

financiar acordat din fondurile structurale, in special din Fondul social european (FSE); 

o consolidarea capacitatii partenerilor sociali, valorificarea potentialului de solutionare a 

problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel national/ 

regional, la nivel sectorial si la nivelul intreprinderilor); 

o impulsionarea cadrului strategic de cooperare in materie de educatie si formare in care sa 

fie implicate toate partile interesate; 

o asigurarea dobandirii competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii 

pe piata muncii, precum si a recunoasterii acestora pe tot parcursul educatiei generale, 

profesionale, superioare si din viata adulta. 

 

La nivel national, statele membre vor trebui: 

o sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca segmentarea pietei muncii, 

sa faciliteze tranzitiile si reconcilierea vietii profesionale cu viata privata; 

o sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de asigurari sociale pentru a 

asigura rentabilitatea muncii; 

o sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea privata, politici de 

imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de sanse intre femei si barbati; 

o sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social; 

o sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al calificarilor, prin instituirea 

unor cadre nationale ale calificarilor; 

o sa asigure dobandirea competentelor necesare in vederea continuarii studiilor si a integrarii 

pe piata muncii, recunoasterea acestora pe tot parcursul educatiei generale, profesionale, 

superioare si din viata adulta, inclusiv in cadrul invatarii non-formale si informale; 

o sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al muncii, in special prin 

implicarea partenerilor sociali in planificarea ofertelor de educatie si formare.” 

 

b. „„O platforma europeana de combatere a saraciei” prin care se propune: 

· asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a anului in curs, care 

reprezinta “Anul european de lupta impotriva saraciei 

si excluziunii sociale”; 

· sensibilizarea opiniei publice pentru recunoasterea drepturilor fundamentale ale persoanelor 

care se confrunta cu saracia si excluziunea sociala.” 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

o elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, in vederea incurajarii 

actorilor din sectorul public si privat de a reduce excluziunea sociala prin actiuni concrete, 

inclusiv prin acordarea finantari din fondurile structurale, in special din FSE; 
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o elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea inovarii sociale in 

randul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea 

migrantilor; 

o evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de protectie sociala si de 

pensii si identificarea modalitatilor de imbunatatire a accesului la sistemele de sanatate. 

 

La nivel national, statele membre vor trebui: 

o sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o impart in domeniul 

combaterii saraciei si excluziunii sociale; 

o sa defineasca si sa puna in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu un grad de risc ridicat 

precum familiile monoparentale, femeile in varsta, minoritatile, romii, persoanele cu 

handicap si personale fara adapost; 

o sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a asigura un nivel adecvat 

al ajutorului pentru venit si al accesului la asistenta medicala.” 

 

Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea: 

o oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre destinate altor persoane 

aflate in intretinere; 

o punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea; 

o oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le permita adaptarea la 

noile conditii si la eventualele schimbari de cariera; 

o combaterea saraciei si excluziunii sociale; 

o reducerea inegalitatilor in materie de sanatate; 

o imbunatatirea capacitatii de a face fata fenomenului de imbatranire activa. 

 

Guvernanta economica: Criza economica: 

o a evidentiat deficiente structurale in economia Europei; 

o a anulat progrese precedente; 

o a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe termen lung; 

o a demonstrat interdependenta economiilor europene; 

o a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul UE in vederea rezolvarii 

de probleme, promovarii cresterii economice si creariide locuri de munca. 

 

Cei trei piloni ai noii guvernante economice: 

 

1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE si include: 

o prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020; 

o angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la Pactul 

euro plus; 

o consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a 

Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin intermediul 

noilor instrumente menite sa stopeze dezechilibrele macroeconomice; 

o adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite discutarea 

prioritatilor economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an. 

2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include: 

o mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza datoriei 
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suverane; 

o inlocuirea lor in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de 

stabilitate (MES); 

o aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala, elaborate in stransa colaborare 

cu FMI. 

 

3. Redresarea sectorului financiar 

Aspecte esentiale ale noii guvernante economice a UE Semestrul european: reprezinta 

primele 6 luni ale fiecarui an, perioada in care are loc coordonarea politicilor bugetare, 

macroeconomice si structurale ale statelor membre in baza careia se tine cont de 

recomandarile UE in luarea deciziilor cu privire la bugetul national si la alte aspecte de 

interes economic. 

 

Pactul de stabilitate si crestere: consta intr-un set de reguli care incurajeaza statele membre sa 

mentina viabilitatea finantelor publice. 

Componente: 

1. „Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statele membre, a programul 

anual de stabilitate (tarile din zona euro) sau de convergenta (celelalte state membre), 

impreuna cu programul national de reforma, program care prezinta modul in care statul 

membru intentioneaza sa asigure si sa mentina viabilitatea finatelor publice pe termen mediu. 

Ulterior, Comisia poate oferi recomandari politice (in iunie, in cadrul semestrului european) 

sau, daca este necesar, poate inainta o propunere Consiliului pentru ca acesta sa transmita un 

avertisment in cazul unui deficit excesiv. 

2. Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit excesiv (PDE). In baza 

PDE, daca deficitul bugetar al unui stat membru depaseste limita de 3% (conform Tratatului), 

Consiliul va transmite recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea acestor 

recomandari poate duce la impunerea de sanctiuni pentru statele din zona euro. 

 

Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducerea unor modificari 

menite sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine in considerare interactiunea 

dintre datorie si deficit, mai ales in tarile puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% 

din PIB) si sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea sanctiunilor 

semiautomata - in acest sens, in cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificata, nu atat 

pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sanctionare inaintata de Comisie. 

 

2. DEZVOLTAREA DURABILA - PRINCIPII, VALORI, DIRECTII DE ACTIUNE 

 

http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf  Extrase si sinteze din document 

 

Definitii: 

· Totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica al caror fundament il 

reprezinta asigurarea echilibrului intre sistemele socioeconomic si potentialul natural.” 

· Dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoile prezentului, fara a compromite posibilitatea 

generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi". 

 

Scurt istoric al dezvoltarii durabile 
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· In anul 1972, are loc Conferinta Natiunilor Unite, la Stockholm. 113 natiuni discuta 

problemele poluarii, distrugerii resurselor, deteriorarii mediului, pericolul disparitiilor unor specii, 

nevoia cresterii nivelului de trai al oamenilor; se subliniaza legatura indisolubila intre calitatea 

vietii si calitatea mediului pentru generatiile actuale si viitoare. 

· 1986, Comisia mondiala de mediu si dezvoltare, infiintata de Natiunile Unite: are ca scop 

studierea dinamicii deteriorarii mediului si oferirea de solutii cu privire la viabilitatea pe termen 

lung a societatii umane; sunt identificate doua probleme majore: dezvoltarea nu inseamna doar 

profituri mai mari si standarde inalte de trai pentru un mic procent din populatie, ci cresterea 

nivelului de trai al tuturor; dezvoltarea nu ar trebui sa implice distrugerea sau folosirea nesabuita a 

resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului ambient. 

· 1992, Summitul de la Rio “conferinta secolului”: 120 natiuni, au avut ca scop stabilirea 

unei noi strategii a dezvoltarii economice, industriale si sociale in lume, fiind acceptata ideea ca 

dezvoltarea durabila reprezinta "o noua cale de dezvoltare care sa sustina progresul uman pentru 

intreaga planeta si pentru un viitor indelungat". S-a obtinut consensul pentru un plan de dezvoltare 

durabila numit Agenda 21 si doua seturi de  principii, Declaratia de la Rio cu privire la mediu 

si dezvoltare si Principiile padurii. 

· 1997, includerea conceptului de “dezvoltare durabila” in Tratatul de la Maastricht, ca 

obiectiv politic al UE. 

· 2001, Consiliul European de la Goteborg: adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare 

Durabila , propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabila, cu scopul monitorizarii SSD 

(in iunie 2006 aceasta a fost revizuita si, adoptat un nou model de guvernare). 

· 2002, Summitul de la Johannesburg. Se studiaza progresul facut spre dezvoltarea durabila 

si se reafirma angajamentul tarilor participante. 

Aspecte discutate: 

o reducerea numarului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de apa potabila, 

de la peste 1 miliard la 500 milioane pana inanul 2015; 

o injumatatirea numarului celor ce nu au conditii de salubritate corespunzatoare, la 1,2 

miliarde; 

o cresterea folosirii surselor durabile de energie si refacerea efectivelor de peste 

secatuite. 

 

Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene: 

· Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul 

negativ asupra mediului; 

· Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii 

culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; 

· Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si competitivitatii pentru 

asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine platite; 

· Indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor 

democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii, a principiilor si practicilor dezvoltarii 

durabile pretutindeni in lume. 

 

Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene: 

· Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului; 

· Solidaritatea in interiorul generatiilor si intre generatii; 
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· Cultivarea unei societati deschise si democratice; 

· Informarea si implicarea activa a cetatenilor in procesul decizional; 

· Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali; 

· Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si global; 

· Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si consultarea 

factorilor interesati; 

· Utilizarea cunostintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si investitionale; 

· Aplicarea principiului precautiunii in cazul informatiilor stiintifice incerte; 

· Aplicarea principiului “poluatorul plateste”. 

 

 

3. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 

 

In anul 2008, a fost elaborata Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 

Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca motto ideea “Mentine sanatos ceea ce te mentine sanatos”, 

document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 

824 din 8 decembrie 2008. Strategia recomanda mecanisme specifice la nivelul autoritatilor 

centrale, locale dar si la nivelul societatii civile, sub egida Academiei Romane, pentru 

monitorizarea implementarii obiectivelor stabilite.  

 

a. Provocari cruciale 

a.1. Schimbarile climatice si energia curata 

Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbarilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu 

efect de sera, precum si a efectelor negative ale acestora asupra societatii si mediului. 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt si mediu si crearea 

premiselor pentru securitatea energetica a tarii pe termen lung conform cecerintelor unei economii 

moderne de piata, in conditii de siguranta si competitivitate; indeplinirea obligatiilor asumate in 

baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de sera; 

promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice si respectarea 

principiilor dezvoltarii durabile. 

 

Orizont 2020 

Obiectiv national: Asigurarea functionarii eficiente si in conditii de siguranta a sistemului 

energetic national, atingerea nivelului mediu actual al UE in privinta intensitatii si eficientei 

energetice; indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in cadrul pachetului legislativ 

„Schimbari climatice si energie din surse regenerabile” si la nivel international in urma adoptarii 

unui nou acord global in domeniu; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele 

schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii energetici si de 

schimbari climatice; indeplinirea angajamentelor indomeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect 

de sera in concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente si implementarea unor 

masuride adaptare la efectele schimbarilor climatice.”  
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a.2. Transport durabil  
Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport sa satisfaca nevoile conomice, 

sociale si de mediu ale societatii, reducand, in acelasi timp, la minimum impactul lor nedorit 

asupra economiei, societatii si mediului.” 

Orizont 2013  

Obiectiv national: Promovarea unui sistem de transporturi in Romania care sa faciliteze miscarea 

in siguranta, rapida si eficienta a persoanelor si marfurilor la nivel national si international, in 

conformitate cu standardele europene. 

 

Orizont 2020 

Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al UE in privinta eficientei economice, sociale 

si de mediu a transporturilor si de mediu a transporturilor si realizarea unor progrese substantiale 

in dezvoltarea infrastructurii de transport.” 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toti parametrii de baza ai 

sustenabilitatii in activitatea de transporturi.” 

 

a. 3. Productie si consum durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum si productie sustenabile. 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse si valorificarea maximala a 

acestora prin promovarea unui model de consum si productie care sa permita o crestere 

economica sustenabila pe termen lung si apropierea treptata de nivelul mediu de performanta al 

tarilor UE  

 

Orizont 2020 

Obiectiv national: Decuplarea cresterii economice de degradarea mediului prin inversarea 

raportului dintre consumul de resurse si crearea de valoare adaugata si apropierea de indicii medii 

de performanta ai UE privind sustenabilitatea consumului si productiei. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea data de tarile membre UE din 

punctul de vedere al productiei si consumului durabile. 

 

a. 4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale 

Obiectiv general SDD/UE: Imbunatairea gestionarii resurselor naturale si evitarea exploatarii lor 

excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Reducerea decalajului existent fata de alte state membre le UE cu privire la 

infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, prin dezvoltarea unor 

servicii publice eficiente in domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabila si cu 

respectarea principiului “poluatorul plateste”. 
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Orizont 2020 

Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE la parametrii principali privind 

gestionarea responsabila a resurselor naturale. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Apropierea semnificativa de performantele de mediu ale celorlalte state 

membre UE din acel an. 

 

a. 5. Sanatatea publica 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate in conditii de egalitate 

si imbunatatirea protectiei impotriva amenintărilor la adresa sanatatii. 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Imbunatatirea structurii sistemului de sanatate, a calitatii actului medical si a 

ingrijirilor furnizate in cadrul serviciilor de sanatate; ameliorarea starii de sanatate a populatiei si 

cresterea performantei sistemului de sanatate. 

 

Orizont 2020 

Obiectiv national: Atingerea unor parametri apropiati de nivelul mediu actual al starii de sanatate 

a populatiei si al calitatii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea 

aspectelor de sanatate si demografi ce in toate politicile publice ale Romaniei. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Alinierea deplina la nivelul mediu de performanta, inclusiv sub aspectul 

finantarii serviciilor de sanatate, al celorlalte state membre ale UE. 

 

a. 6. Incluziunea a demografia si migratia 

Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala prin luarea in 

considerare a solidaritatii intre generatii si in interiorul lor si asigurarea cresterii calitatii vietii 

cetatenilor ca o conditie a bunastarii individuale durabile. 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Crearea unui cadru legislativ, institutional si participativ odern pentru 

reducerea riscurilor de saracie si excluziune sociala, promovarea coeziunii sociale, egalitatii de 

sanse si diversitatii culturale, precum si pentru gestionarea responsabila a fenomenelor 

demografice si migratiei.” 

 

Orizont 2020 

Obiectiv natonal: Promovarea consecventa, in noul cadru legislativ si institutional, a normelor si 

standardelor UE cu privire la incluziunea sociala, egalitatea de sanse si sprijinirea activa a 

grupurilor defavorizate; punerea in aplicare, pe etape, a Strategiei Nationale pe termen lung 

privind populatia si fenomenele migratorii. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Apropierea semnificativa de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE in 
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privinta coeziunii sociale si calitatii serviciilor sociale. 

 

a. 7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel global si asigurarea 

punerii de acord a politicilor interne si externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltarii 

durabile si angajamentele sale in aceasta privinta. 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Implementarea instrumentelor legislative si institutionale aferente statutului 

Romaniei de tara donatoare de asistenta pentru dezvoltare, conform obligatiilor de stat membru al 

UE; stabilirea prioritatilor si modalitatilor de actiune, si alocarea in acest scop a circa 0,25% din 

venitul national brut (VNB) in 2013 si 0,33% in 2015, cu tinta intermediara de 0,17% din VNB in 

2010. 

 

Orizont 2020 

Obiectiv national: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei si resurselor 

disponibile in Romania in slujba asistentei pentru dezvoltare, si alocarea in acest scop a circa 

0,50% din venitul national brut. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Alinierea completa a Romaniei la politicile Uniunii Europene in domeniul 

cooperarii pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocarilor bugetare ca procent din 

venitul national brut. 

 

Teme inter- si trans-sectoriale 

 

Educatie si formare profesionala 

 

Orizont 2013 

Obiectiv national: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea 

educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea oportunitatii sporite 

pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva. 

 

Orizont 2020 

Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu de performantal UE in domeniul educatei si formaii 

profesionale, cu excepta serviciilor in mediul rural si pentru grupurile dezavantajate, unde tintele 

sunt cele ale UE pentru 2010. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national: Situarea sistemului de invatat si formare profesionala din Romania la nivelul 

performantelor superioare din UE; apropierea semnificativa de nivelul mediu al UE in privinta 

serviciilor educationale oferite in mediul rural si pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajate sau cu dizabilitati. 

 

Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovarea 
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Orizont 2013 

Obiectiv national general: Atingerea mediei UE la indicatorii de baza ce descriu structura si 

performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare. 

 

 

Orizont 2020 

Obiectiv national general: Incadrarea cercetarii romanesti in fluxul principal al evolutiilor 

stiintifice si tehnologice din UE; generalizarea activitatilor inovative; aparitia unor centre de 

excelenta cu impact international. 

 

Orizont 2030 

Obiectiv national general : Statornicirea principalelor elemente ale societatii si economiei bazate 

pe cunoastere; contributii esentiale ale cercetarii romanesti la realizarea obiectivelor complexe ale 

dezvoltarii durabile 

 

4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD -EST 2014-2020 

 

Prioritatea 1 -Imbunatatirea capitalului uman prin aplicarea de masuri orientate catre 

cresterea ocuparii , accesului la educatie,instruire si sanatate, promovarea incluziunii sociale 

 

Obiectivul specific 1: cresterea ocuparii in randul tinerilor si a grupurilor vulnerabile 

 

Masura 1.1: Actiuni pentru sprijinirea integrarii pe piata muncii a tinerilor care nu sunt inclusi 

intr-o forma de invatamant, formare profesionala sau nu au un loc de munca 

 

Tinta vizata 2022 

· rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional si de 

maxim 15% in mediul urban 

· rata ocuparii in randul tinerilor (15-24 ani) minim 35% 

 

Masura 1.2: Actiuni preventive si active de integrare pe piata muncii (inclusiv actiuni 

personalizate) pentru grupuri vulnerabile 

 

In cadrul acestei masuri actiunile indicative vizeaza dupa caz, identificarea si analizarea nevoilor 

existente , acordarea de consiliere, furnizarea de instruire prin programe de orientare/reorientare 

profesionala, incadrarea participantilor in intreprinderile sociale : 

· Actiuni privind evaluarea multidisciplinara a nevoilor si problemelor persoanelor 

dezavantajate, oferirea de solutii personalizate 

· Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de formare personalizate, care 

vizeaza dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute de catre piata muncii (inclusiv 

motivarea participarii la un program de formare) 

· Acordarea de indrumare consiliere in gasirea unui loc de munca. Aceasta actiune vizeaza in 

mod obligatoriu toate persoanele care urmeaza/au urmat un program de formare profesionala 

· Dezvoltarea unei scheme de grant dedicata infiintarii de intreprinderi sociale, in care sa fie 

angajate o parte dintre persoanele din grupul tinta vizat, care au participat la un program de 

formare profesionala 
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· Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor de etnie roma la servicii de informare, consiliere, 

formare profesionala si mediere pe piata munci 

 

 

Obiectivul specific 2: imbunatatirea accesului si a participarii la educatie si instruire de 

calitate 

 

Masura 2.1: Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din zonele 

rurale si comunitatile defavorizate 

 

Tinta vizata 2022: rata de parasire timpurie a scolii -maxim 12% 

 

In cadrul acestei masuri actiunile vizeaza pe de o parte sa se adreseze cauzelor de ordin 

educational astfel incat sa se previna/combateparasirea timpurie a scolii, iar pe de alta parte sa 

permita reintegrarea in procesul educational a tinerilor care deja au parasit scoala: 

· Elaborarea si implementarea la nivel local/regional a unui sistem de monitorizare a 

fenomenului de parasire timpurie a scolii (urmarire pe baza 

unui indentificator unic, identificare cauze si motive) cat si de strategii locale/regionala de 

prevenire/combatere a acestui fenomen 

· Elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in procesul 

educational a tinerilor care doresc sa isi continue studiile 

 

Masura 2.2: Imbunatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei educationale 

la cerintele pietei munci 

 

Tinta vizata 2022: Rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel 

regional si de maxim 15% in mediul urban 

 

In cadrul acestei masuri actiunile indicative vizeaza identificarea nevoilor de competente cerute 

pe piata muncii,previzionarea acestora, precum si adaptarea planurilor de actiune pentru 

invatamant la nivel regional, judetean si a planurilor de scolarizare in raport cu acestea. 

· Elaborarea de studii la nivel regional, judetean, local privind nevoile de competente si 

calificari cerute pe piata fortei de munca, precum si o previzionare a acestora pe termen 

mediu 

· Actualizarea planului regional de actiune pentru invatamant, a planurilor locale de actiune 

pentru invatamant si a planurilor de scolarizare in conformitate cu rezultatele studiilor 

realizate 

· Crearea si dezvoltarea parteneriatelor intre agentii economici si unitatile scolare 

· Realizarea observatorului regional pentru educatie 

· Monitorizarea insertiei pe piata muncii a absolventilor unitatilor de invatamant 

· Sprijin pentru crearea de parteneriate intre patronate, camerele de comert si industrie si 

furnizorii de formare initiala si continua in vederea corelarii programelor educationale cu 

necesarul de forta de munca existent, respectiv tendintele de dezvoltare a mediului economic 

· Promovarea de masuri directe si stimulative pentru calificarea la locul de munca 

· Monitorizarea rezultatelor programelor de practica, atat pentru invatamantul liceal cat si cel 

superior 
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Masura 2.3: Cresterea accesului la formare profesionala continua 

 

Principalele obstacole in calea accesarii programelor de formare profesionala sunt de ordin: 

· structural: care descurajeaza cel mai puternic participarea la programe de formare ;-lipsa 

resurselor financiare a subiectilor(situatie agravata de efectele crizei economice si financiare , 

distributia teritoriala neadecvata si/sau inflexibilitate a furnizorilor de formare profesionala) 

· individual: varsta si situatia familiala a subiectilor(programul de lucru, numarul de persoane 

aflate in intretinere) 

· psihologic: experienta educationala si/sau profesionala a subiectilor(aspecte negative traite 

care au condus la o lipsa de incredere, excluziune sociala) 

 

In general, firmele/organizatiile care incurajeaza participarea salariatilor la programele de formare 

profesionala sunt cele care desfasoara activitati inovative, cele din tehnologia informatiei si 

comunicatiei (companii caracterizate prin valoarea adaugata ridicata a produselor si serviciilor), 

cat si cele care sunt obligate prin prevederile legislative. 

 

Tinta vizata 2022: ponderea populatiei ce participa la programe de formare profesionala a 

adultilor va fi de minim 7% 

 

Masura 2.4: Crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii de educatie 

 

Din inventarul nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, rezultat in urma intalnirilor derulate de 

reprezentantii ADR Nord-Est cu reprezentantii administratiei publice locale din localitatile urbane 

si cei ai consiliilor judetene se desprind urmatoarele probleme: 

· Nefinalizarea lucrarilor de investitii demarate in cadrul Programului National de Dezvoltare 

a Infrastructurii; 

· Capacitate insuficienta a gradinitelor/numarului de locuri in raport cu populatia prescolara 

existent; 

· Starea avansata de degradare a unor scoli generale, grupuri scolare, inclusiv a salilor de 

sport aferente 

· Dotare materiala insuficienta pentru atelierele scoala 

· Mijloacele de transport insuficiente pentru elevii din satele arondate oraselor 

· Campusuri scolare insuficiente 

· In mediul rural exista scoli renovate care au fost inchise din lipsa de elevi 

· Dotari insuficiente pentru cabinetele de terapie din invatamantul special 

· Numarul insuficient de gradinite existente in mediul rural – aspect confirmat si de datele 

statistice existente (56% din totalul populatiei prescolare are domiciliul in mediul rural si este 

deservita de doar 9% din numarul total de gradinite) 

 

Tinta 2022: 

1. toate unitatile de educatie din regiune vor avea autorizatie de functionare 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABLIA A COMUNEI LIVEZI 

 

  

 
28 

2. vor fi construite … gradinite, din care in mediul rural…(de stabilit in consultari parteneriale 

 

 

 

 

Obiectivul specific 3: Cresterea accesului la servicii de sanatate de calitate 

 

Masura 3.1: Extinderea si diversificarea serviciilor de sanatate 

 

Tinta 2022: 

(1) Rata mortalitatii infantile in mediul urban maxim 5‰ 

(2) Rata mortalitatii infantile in mediul rural maxim 8‰ 

 

In cadrul acestei masuri actiunile vor viza: 

· Derularea de programe pentru cresterea nivelului de educatie in randul populatiei pentru 

mentinerea si ingrijirea sanatatii, cat si adoptarea unor comportamente sanatoase in scopul 

prevenirii imbolnavirilor 

· Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor preventive de sanatate 

· Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii si 

controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei 

· Derularea de programe pentru prevenirea complicatiilor, decesului prematur si cresterea 

calitatii vietii la pacientii cu afectiuni cronice prin accesul la servicii medicale de calitate 

· Cresterea accesului la servicii de ingrijire medicala de calitate a persoanelor vulnerabile sau 

dezavantajate social 

· Sprijinirea cresterii rolului medicului de familie ca si consilier de sanatate pentru locuitorii 

regiunii 

· Dezvoltarea resurselor umane implicate in managementul spitalelor, prin derularea de 

programe de formare 

· Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor medicale destinatei mamei si copilului 

· Sprijinirea dezvoltarii si implementarii de sisteme informatice integrare de tip e-sanatate 

 

Obiectivul specific 4: promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale si 

urbane aflate in declin 

 

Masura 4.1: Extinderea, diversificarea si imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile si a 

comunitatilor izolate la servicii de sanatate, educatie, sociale si locuire 

 

Tinta vizata 2022: reducerea numarului de persoane aflate in saracie sau excluziune cu 125.000 

(in raport cu anul 2010) 

 

In cadrul acestei masuri actiunile vor viza dupa caz: 

· Constructia de locuinte sociale, reabilitarea/modernizarea celor existente(inclusiv 

racordarea la utilitati) pentru grupurile dezavantajate(inclusive comunitatea roma) care 

locuiesc in conditii improprii – nu au alimentare cu apa potabila, canalizare, posibilitati de 

incalzire a locuintei pe perioada iernii 

· Derularea de programe orientate catre asigurarea accesului gratuit si universal al 
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copiilor/tinerilor apartinand minoritatii romilor la educatie 

· Derularea de programe pentru pentru promovarea educatiei incluzive prin eliminarea 

segregarii si combaterea discriminarii(programe tip „scoala dupa scoala”, „a doua sansa”) 

· Organizarea si derularea de cursuri de formare pentru mediatorii scolari, mediatorii sanitari, 

cadrele didactice din domeniul educatiei incluzive, educatiei interculturale care sustine 

principiile non-discriminarii 

· Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor dezavantajate(inclusiv de etnie roma) la servicii 

de informare, consiliere, formare profesionala si mediere pe piata muncii (inclusiv 

organizarea de campanii de informare, consiliere, orientare profesionala) 

· Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a persoanelor ce 

apartin grupurilor dezavantajate(inclusiv de etnie roma) 

 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure cresterea accesibilitatii, 

conectivitatii si atractivitatii Regiunii Nord-Est 
 

Obiectivul specific 1: cresterea accesibilitatii, conectivitatii si mobilitatii prin realizarea de 

investitii in infrastructura de transport 

 

Masura 1.1: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare 

 

Tinta 2022: numarul total de pasageri deserviti de cele trei aeroporturi aeroporturi regionale -

1.000.000 pasageri 

 

Realizarea de investitii in: 

· Extindere/modernizare pista de decolare/aterizare si piste de rulaj 

· Extindere/modernizare terminal de pasageri 

· Modernizare platforme de imbarcare/debarcare 

· Modernizare si dotare cu echipamente de navigatie turn de control 

· Amplasare sisteme de navigatie instrumentala 

· Extinderea platformelor in vederea asigurarii spatiilor de parcare si operare la sol a 

aeronavelor 

· Amenajare de parcari 

· Extindere/modernizare drumuri de acces aeroport 

 

Masura 1.2 : Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare 

 

Tinta 2022:(1) Numarul de gari modernizate - minim 5 statii feroviare 

 

Masura va consta in actiuni de: 

· Modernizare a garilor, inclusiv a utilitatilor aferente, dotarea cu automate de eliberare a 

legitimatiilor de calatorie(inclusiv system informatic aferent), elemente de semnalizare 

mijloace de transport in comun si de acces catre obiectivele turistice 

· Modernizarea si extinderea(dupa caz) a retelei feroviare, inclusiv consolidari pe traseele 

afectate de fenomene de panta(alunecari de teren, fenomene de eroziune) 

 

Masura 1.3: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere 
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Tinte 2022: 

(1) gradul de modernizarea a drumurilor judetene si comunale va fi de minim 60% 

(2) vor fi realizate variante ocolitoare/sosele de centura pentru minim 10 orase 

 

Prin aceasta masura se va urmari o crestere a accesibilitatii si conectivitatii, prin realizarea de 

investitii ce sa vizeze atat crearea infrastructurii de transport rutier, cat si 

reabilitarea,modernizarea si extinderea infrastructurii existente: 

· Drumuri nationale, in special a celor care asigura o crestere a accesibilitatii intre centrele 

urbane importante din regiune 

· Drumuri judetene, in special a celor care asigura o crestere a accesibilitatii sau a 

conectivitatii cu drumurile europene, cu punctele rutiere de trecere a frontierii 

· Drumuri comunale, in special a celor ce asigura o crestere a conectivitatii zonelor rurale cu 

centrele urbane 

· Soselele de centura si variante ocolitoare, in special pentru zonele urbane aglomerate sau 

care reprezinta noduri rutiere 

· Drumuri de acces catre aeroporturi, zonele de interes turistic si de afaceri ridicat 

· Treceri de nivel cale ferata 

· Consolidari, terasamente, refacere si reabilitare a drumurilor de acces afectate de calamitati 

naturale 

· Strazi urbane, in special cele care asigura o crestere a accesibilitatii sau conectivitatii cu 

drumurile nationale sau europene 

 

Masura 1.4: Dezvoltarea de sisteme de transport urban durabile 

 

In cadrul planurilor de mobilitate urbana durabile se vor avea in vedere elemente care se 

adreseaza la toate tipurile de transport, public si privat, motorizat si nemotorizat, de pasageri si de 

marfa: 

· Investitii in realizarea de retele de transport integrate, interoperabile 

· Dezvoltarea de sisteme inteligente de monitorizare a traficului 

· Dezvoltarea de solutii alternative pentru transportul public, prietenoase mediului, de genul 

vehicolelor electrice, extinderii folosirii biciletelor 

· Realizarea si/sau extinderea pistelor pentru biciclisti, inclusiv spatii de parcare publice 

pentru biciclete 

· Amenajarea de parcari in punctele terminus ale liniilor de transport in comun pentru a 

· Incuraja continuarea calatoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport in comun 

· Furnizarea de informatii in statiile si mijloacele de transport in comun privind alternativele 

si legaturile cu alte linii de transport 

· Asigura accesibilitatii in statiile si mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu 

dizabilitati 

· Introducerea de automate pentru eliberarea electronica a biletelor 

 

Obiectiv specific 2: stimularea atractivitatii si economiei locale prin cresterea accesului la 

infrastructura TIC de calitate 

 

Masura 2.1: Extinderea infrastructurii de broadband, in special in zonele rurale si comunitati 
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izolate 

 

Tinte 2022: 

(1) 70% din totalul gospodariilor vor avea acces la servicii de internet 

(2) 50% din totalul gospodariilor vor avea acces la servicii de internet tip broadband 

In cadrul acestei masuri actiunile vor viza crearea sau/si extinderea (dupa caz) a retelei de internet 

tip broadband, in special in zonele rurale si in comunitatile izolate. 

 

Masura 2.2: Dezvoltarea TIC prin crearea si dezvoltarea de produse si servicii tip e-„servicii” 

 

Tinte 2022: 

(1) 70% din populatie a accesat internetul cel putin o data 

(2) 65% din populatia peste 18 ani acceseaza internetul in ultimele trei luni 

(3) 20% din populatia peste 18 ani realizeaza cumparaturi online 

 

Prioritatea 3 - Sprijinirea unei economii competitive si a dezvoltarii locale 

 

Obiectiv specific 1: sprijinirea inovarii si competitivitatii mediului economic, promovarea 

rezultatelor obtinute 

 

Masura 1.1: Dezvoltarea inovarii si transferului de know-how, inclusiv prin crearea si 

dezvoltarea de clustere 

 

Tinte 2022: 

(1) crearea de trei noi clustere 

(2) dezvoltarea a minim 3 clustere existente 

(3) crearea de trei oficii de transfer tehnologic si a unei retele regionale 

 

Masura 1.2: Sprijin pentru domenii competitive si sisteme productive integrate, inclusiv pentru 

dezvoltarea de produse, servicii si procese tehnologice noi, cu valoare adaugata crescuta, 

„verzi” 

 

Tinte 2022: 

(1) nivelul productivitatii muncii la nivel regional va reprezenta 85% din nivelul national 

(2) 20 de intreprinderi active la mia de locuitori 

 

Obiectiv specific 2: impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, in special a celei 

aplicate 

 

Masura 2.1: Sprijinirea cercetarii publice si private, in vederea dezvoltarii si fructificarii 

solutiilor Integrate 

 

Tinte 2022: 

(1) Ponderea cheltuielilor din cercetare-dezvoltare in produsul intern brut regional va reprezenta 

1,5% 

(2) Numarul total de salariati din cercetare-dezvoltare va fi de minim 15.000 persoane 
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Obiectiv specific 3: Imbunatatirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate 

 

Masura 3.1: Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor si tinerilor antreprenori 

 

Tinte 2022: 

(1) rata de infiintare de noi intreprinderi 10% 

(2) rata de radiere/scaderea numarului de intreprinderi fata de 2010 

 

Obiectiv specific 4: Sprijinirea exporturilor si competitivitatii produselor locale la export 

 

Masura 4.1: Dezvoltarea de retele si platforme pentru sprijinirea exportatorilor locali 

 

Tinte 2022: ponderea exporturilor regiunii in total antional – minim 8% 

 

Obiectiv specific 5: Sprijinirea dezvoltarii zonelor urbane 

 

Masura 5.1: Asigurarea conditiilor de dezvoltare in mediul urban, prin realizarea de investitii in 

infrastructura locala 

 

Tinte 2022: grad de urbanizare 55% 

 

Obiectiv specific 6: Sprijinirea dezvoltarii zonelor rurale 

 

Masura 6.1: Asigurarea conditiilor de dezvoltare a mediului rural, prin realizarea de investitii in 

infrastructura locala 

Masura 6.2: Dezvoltarea de activitati economice alternative in mediul rural, inclusiv dezvoltarea 

capacitatii antreprenoriale a tinerilor 

 

Tinte 2022: 

(1) ponderea populatiei ocupate in agricultura in total populatie ocupata 30% 

(2) ponderea persoanelor din grupa de varsta 15-24 ani ocupate in agricultura 20% 

 

Obiectiv specific 7: Sprijinirea valorificarii potentialului turistic existent 

 

Masura 7.1: Dezvoltarea infrastructurii de turism si de agrement aferenta, promovarea 

potentialului Turistic 

 

Tinte 2022: 

(1) Durata medie de sedere – 3 nopti/turist 

(2) Cresterea numarului de sosiri cu 20% fata de anul 2012 
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Prioritatea 4 - Optimizarea utilizarii si protejarea resurselor si patrimoniului natural 

 

Obiectiv specific 1: promovarea eficientei energetice 

Masura 1.1: Cresterea eficientei energetice a institutiilor publice, gospodariilor si firmelor 

 

Tinte 2022: 

(1) 25% din blocuri de locuinte beneficiaza de lucrari de reabilitare termica 

(2) 60% dintre institutiile publice beneficiaza de lucrari de reabilitare termica 

 

Obiectiv specific 2: Protejarea mediului si biodiversitatii prin realizarea de investitii 

specifice aquisului comunitar si valorificarea siturilor naturale 

 

Masura 2.1: Investitii in crearea, reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei de apa potabila 

si canalizare, in sistemele de management integrat a deseurilor si sistemele de management a 

riscurilor 

 

Tinte 2022: 

(1) 80% din populatia regiunii va fi conectata la retelele de alimentare cu apa potabila 

(2) 65% din populatia regiunii va fi conectata la retelele de canalizare 

(3) 70% din populatia regiunii beneficiaza de sisteme de management integrat a deseurilor 

 

Masura 2.2: Tratarea solurilor contaminate si/sau poluate 

 

Tinte 2022: tratarea a 50% din suprafata solurilor contaminate/poluate 

 

Masura 2.3: Prezervarea biodiversitatii 

 

Tinte 2022: 

(1) realizarea de 5 studii pentru evaluarea starii de conservare a habitatelor si speciilor din ariile 

natural protejate 

(2) realizarea sau actualizarea a 5 planuri de management pentru arii naturale protejate 

 

 

5.STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA DURABILA A JUDETULUI BACAU 

PENTRU PERIOADA 2010-2020 

 

Obiective Generale – Obiective specifice - Măsuri 

 
A) Dezvoltare economică 

echilibrată 

B) Îmbunătăţirea 

competitivităţii mediului 

economic 

 

C) Crearea condiţiilor 

necesare dezvoltării 

economice durabile 

 

D) Îmbunătăţirea 

condiţiilor de trai 
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OS.1. Consolidarea 

mediului de 

afaceri județean 

OS.2. Dezvoltarea 

agriculturii şi a 

zonelor rurale 

OS.3. Creşterea volumului 

investițiilor străine şi 

autohtone 

OS.4. Creşterea 

competitivității 

economice 

OS.5. Susținerea utilizării 

tehnologiei informației 

OS.6. Asigurarea 

infrastructurii 

necesare dezvoltării 

economice a 

județului 

OS.7. Creşterea calificării 

forței 

de muncă şi adaptabilității 

la 

cerințele pieței 

OS.8. Dezvoltarea 

capacității 

administrative a 

autorităților 

publice locale 

OS.9. Dezvoltarea urbană 

durabilă 

OS.10. Dezvoltarea 

infrastructurii şi 

creşterea calității 

serviciilor publice în 

mediul rural 

OS.11. Protecția mediului 

M2.1. Crearea de noi 

întreprinderi, 

îmbunătăţirea şanselor de 

supravieţuire şi susţinerea 

dezvoltării 

IMM-urilor 

M2.2. Revitalizarea şi 

reconversia 

zonelor industriale; 

M2.3. Dezvoltarea şi 

promovarea 

sectorului turistic; 

M2.4. Diversificarea 

economiei 

rurale; 

M7.1. 

Susţinerea/promovarea 

asocierii în domeniul 

agricol 

M7.2. Utilizarea eficientă a 

resurselor piscicole; 

M7.3. Promovarea 

utilizării 

metodelor moderne în 

domeniul 

agriculturii; 

M4.1. Creşterea volumului 

investiţiilor străine şi 

autohtone la 

nivelul judeţului Bacău; 

M3.1. Susţinerea 

activităţilor de 

CDI şi promovarea, 

difuzarea 

rezultatelor obţinute; 

M3.2. Susţinerea 

producătorilor 

locali în dezvoltarea de 

parteneriate externe; 

M3.3. Susţinerea 

structurilor de 

sprijin a afacerilor 

regionale; 

M8.1. Promovarea 

utilizării şi 

adoptării tehnologiei 

informaţiei 

şi comunicaţiilor ca soluţie 

pentru dezvoltarea 

mediului de 

afaceri; 

M8.2. Susţinerea 

dezvoltării 

infrastructurii IT&C 

judeţene 

(zone rurale, micile oraşe); 

M6.1. Creşterea 

accesibilităţii 

judeţului Bacău; 

M6.2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

de utilităţi industriale; 

M6.3. Dezvoltarea 

infrastructurii 

necesare valorificării 

superioare 

a resurselor de la nivel 

judeţean; 

M7.1. Asigurarea 

echilibrului 

dintre cerere şi ofertă pe 

piaţa 

forţei de muncă; 

M7.2. Creşterea 

capabilităţilor de 

identificare şi fructificare a 

oportunităţilor de piaţa 

forţei de 

muncă; 

M7.3. Creşterea 

accesibilităţii 

serviciilor de consiliere 

profesională şi training de 

calitate; 

M8.1. Eficientizarea 

activităţii 

APL; 

M8.2. Dezvoltarea 

resurselor 

umane la nivelul APL 

(training şi 

formare profesională 

continuă); 

M8.3. Creşterea capacităţii 

APL 

în dezvoltarea şi 

implementarea 

M6.1. Dezvoltarea şi 

reabilitarea 

infrastructurii urbane; 

M6.2. Stabilirea regulilor 

judeţene de 

urbanism; 

M6.3. Îmbunătăţirea 

serviciilor publice; 

M6.4. Creşterea rolului 

centrelor urbane 

ca poli de dezvoltare 

zonali; 

M11.1. Creşterea 

accesibilităţii zonelor 

rurale; 

M11.2. Creşterea gradului 

de acoperire 

cu utilităţi de bază în 

mediul rural; 

M11.3. Creşterea calităţii 

serviciilor de 

educaţie şi medicale în 

mediul rural; 

M10.1. Promovarea şi 

susţinerea 

utilizării surselor de 

energie nepoluante, 

regenerabile; 

M10.2. Lucrări 

hidroameliorative şi de 

îmbunătăţiri funciare; 

M10.3. Îmbunătăţirea 

condiţiilor zonelor 

naturale; 

M10.4. Îmbunătăţirea 

sistemelor de 

management a deşeurilor; 

M10.5. Îmbunătţirea 

managementul 

riscurilor naturale; 

M10.6. Promovarea unui 
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de proiecte; 

M8.4. Îmbunătăţirea 

colaborării 

dintre APL şi comunităţile 

locale; 

comportament 

responsabil faţă de mediu; 

 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si Regional de 

dezvoltare, UAT comuna Livezi isi va desfasura activitatea in urmatoarele directii:         

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 

2. Protectia mediului. 

3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 

4. Regenerarea rurala 

          Conditii de implementare a strategiei: 

     ▪  acordul si sustinerea planului de catre cetateni; 

     ▪  sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a   serviciilor; 

     ▪  informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului. 
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2. PREZENTAREA GENERALA A JUDETULUI BACAU 

 

 

 2.1.Situarea geografica, forme de relief, clima, reţea hidrologica, resurse naturale 

 

       Avand o suprafata totala de 6 621 km², judetul Bacau ocupa 2,9 %  din teritoriul Romaniei si 

se situeaza printre judetele mari din tara. 

       Judetul Bacau este amplasat in estul Romaniei, este traversat de bazinele Siretului, Trotusului 

si Bistritei si cuprinde in teritoriul sau versantul estic al Carpatilor (in partea de vest) si colinele 

Tutovei (in partea de est). 

       Formele de relief se dezvolta sub forma de trepte: 27 % Lunca Siretului, 11 % Podisul 

Moldovei, 28 % Subcarpatii Orientali si 34 % regiunea montana. Siretul, cel mai important rau 

care strabate judetul Bacau de la nord la sud, constituie colectorul principal al retelei hidrografice 

ce se desfasoara pe o lungime de 145 km pentru afluenti precum Trotus, Bistrita, Tutova, Zeletin 

sau Racatau. 

       Lacurile cele mai multe din judetul Bacau au luat nastere ca urmare a amenajarilor facute pe 

raurile Bistrita (Garleni, Bacau I si II) si Uz (Poiana Uzului) si pe cale naturala, precum lacul 

Balatau, format in anul 1883. 

       Clima este continentala in est si moderata in partea de vest. Caracteristica pentru judetul 

Bacau este distributia temperaturilor pe trepte de relief cu medii ale lunii iulie (cea mai calda) cu 

valori cuprinse intre 12ºC si 20ºC si medii ale lunii ianuarie (cea mai rece) cu valori cuprinse intre 

-4ºC si -7ºC. 

       Precipitatiile variaza intre 1400 mm pe culmile muntoase si 400-500 mm anual in zonele de 

campie. 

       Judetul dispune de variate resurse naturale reprezentate de apele minerale de la Slanic, 

petrolul de la Moinesti, Darmanesti, Comanesti si Onesti, sarea de la Targu Ocna si materialele de 

constructii din abundenta (pietris, nisip, calcar). 

      Vegetatia naturala este specifica atat zonei muntoase, cat si celei deluroase cu paduri de 

conifere si foioase. 

      Fauna include specii de interes cinegetic (capra neagra, ursul brun, cerbul carpatin, rasul, 

lupul, jderul). 

 

  2.2. Populatia (numar, densitate, structura etnica, grad de urbanizare) 

 

      Populatia judetului Bacau numara 712 304 locuitori la 1 iulie 2011, in scadere fata de 1 iulie 

2007, cand avea 719 844 locuitori. Din totalul locuitorilor judetului, 45 % locuiesc in mediul 

urban si 55 %  in mediul rural, densitatea medie fiind de 107,6 locuitori/km². 

      Structura etnica (date preliminare la 20 octombrie 2011) este reprezentata de 96,1 % romani, 

urmata in procente mici de 2,6 % romi, 0,7 % maghiari şi 0,6 % alte etnii (germani, italieni, turci, 

evrei, greci etc.). Majoritatea populatiei este de religie ortodoxa (81,1%), o comunitate importanta 

este de religie romano-catolica (16,3%), iar restul populatiei apartine altor culte religioase 

(penticostala, adventista, baptista etc.). 
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   2.3.   Structura administrativa (resedinta de judet, municipii, orase, comune) 

 

     La finele anului 2011 judetul Bacau avea in componenta 3 municipii, 5 orase şi 85 de comune.  

   Orasul Bacau este municipiu si resedinta de judet, are o suprafata de 41 km² si o populatie 

stabila de 174 182 locuitori (1 iulie 2011). Din totalul locuitorilor orasului, 47,5% sunt de sex 

masculin si 52,5 % de sex feminin. 

    Orasul Bacau este atestat documentar in anul 1408. Localitatea a fost initial o concentrare de 

locuitori in zona centrala pe „Ulita Mare”, extinzandu-se ulterior ca urmare a traversarii sale de 

catre numitul „drum al sarii”. 

    Incepand cu a doua parte a secoulului al XIX-lea, Bacaul devine o asezare prospera din 

Moldova, cu importante atributii in domeniul militar si o dezvoltare puternica a retelei feroviare 

si rutiere, care vor favoriza activitatea industriala din secolul urmator. 

   Orasul Onesti este al doilea municipiu al judetului Bacau, situat in Depresiunea Tazlau-Casin, la 

intretaierea a doua drumuri comerciale: Adjud-Ghimes si Bacau-Oituz-Brasov. 

   Orasul are o populatie stabila de 48 578 locuitori (1 iulie 2011), dintre acestia 47 % sunt de sex 

masculin si 53 % de sex feminin. 

    Lucrarile arheologice efectuate in perioada 1969-1971 in perimetrul localitatii Onesti au scos la 

iveala dovezi ale existentei unei civilizatii neolitice, care apartine culturii Cucuteni. 

    Istoria localitatii este strans legata de Primul Razboi Mondial, aici fiind constituit punctul de 

debarcare, triere si repartizare a trupelor pentru fronturile de lupta, in Onesti stationand si vestita 

divizie 15 Infanterie, denumita „Divizia de foc”, comandata de generalul Erimia Grigorescu. 

    Orasul Onesti a cunoscut doua etape principale in evolutia sa: forma rurala, pana in anul 1956, 

si forma urbana, dupa acest an. Odata cu dezvoltarea industriala (petrochimia fiind cea mai 

importanta ramura), orasul a devenit al doilea centru industrial al judetului Bacau. 

   Orasul Moinesti este al treilea municipiu al judetului Bacau, situat in bazinul mijlociu al 

sistemului de rauri Trotus-Tazlau, intr-o zona cu bogate resurse naturale (petrol, carbune, ape 

minerale). 

    Orasul are o suprafaţa de 55 km² si o populatie stabila de 23 347 locuitori (1 iulie 2011); dintre 

acestia, 48,6 %  sunt de sex masculin si 51,4 % de sex feminin. 

    Prima atestare documentara a localitatii este datata din anul 1437, iar primul document prin 

care orasul Moinesti este nominalizat ca targ dateaza din anul 1832. 

    In Moinesti, in prima jumatate a secolului al XIX-lea au fost infiintate primele distilerii de 

petrol din ţara, in anul 1861 s-a forat prima sonda mecanica din Romania, iar in anul 1923 a fost 

instalata a patra mare rafinarie din ţara. Declinul activitatii petroliere in aceasta zona după anul 

1990 a facut ca o mare parte din populatia activa sa se indrepte spre alte activitati: industria 

lemnului sau turism. 

   Valoarea scazuta a investitiilor efectuate in celelalte orase ale judetului Bacau a condus la o 

reducere substantiala a activitatilor economice in toate domeniile, exceptie facand doar orasul 

Slanic Moldova, unde s-au realizat investitii in turism si orasul Targu Ocna, unde centrul minier 

de exploatare a sarii functioneaza fara intrerupere. 
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Evolutia populatiei stabile a judetului Bacau in perioada 2007-2011 
                                                        

                                                                                                                                                 numar locuitori 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 

Total populatia judetului 719 844 718 125 716 176 714 641 712 304 

Populatia urbana 329 129 326 073 324 493 323 163 320 849 

Populatia rurala 390 715 392 052 391 683 391 478 391 455 

 

procente 

Populatie urbana/populatia judetului 45,7 45,4 45,3 45,2 45,0 

Populatie rurala/populatia judetului 54,3 54,6 54,7 54,8 55,0 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau 2011 , 2012; Anuarul statistic al Romaniei 2011 , 2012 

 

    In perioada urmatoare anului 2007, populatia totala stabila a judetului a avut o evolutie 

descrescatoare, populatia urbana urmand in mod constant acest trend, in timp ce populaţia rurala 

a consemnat o crestere usoara in intervalul 2008-2011 fata de anul 2007. 

    In ceea ce priveste structura pe medii, aceasta nu a suferit modificari semnificative, numarul 

locuitorilor din mediul rural fiind mai mare decat cel al locuitorilor din mediul urban pe intreaga 

perioada analizata 

  2.4.  Obiective turistice 

 

     In judetul Bacau turismul este dezvoltat pe trei paliere importante: turismul balnear, turismul 

montan si turismul cultural-ecumenic. 

     Statiunea balneoclimaterica Slanic Moldova, situata in depresiunea Carpatilor Rasariteni, la o 

altitudine de 530 m, este renumita pentru cele 21 de izvoare de ape minerale (descoperite in anul 

1800), ale caror calitati terapeutice sunt apreciate atat de turistii din tara, cat si din strainatate. 

     Rezervatiile naturale din plaiurile Nemirei, unde cresc specii rare preum floarea de colt, pinul 

oriental si arboretul de tisa, rezervatia forestiera de la Parul Alb si Stejarul din Borzesti sunt zone 

care inregistreaza un intens flux turistic pe parcursul fiecarui an. 

     Trecutul istoric al Moldovei, reliefat prin biserici si manastiri unice prin constructie 

(manastirile Casin si Ciolpani, biserica din Borzesti), ofera numeroase oportunitati de cunoastere 

si recreere pentru vizitatori. 
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  2.5.  Monumente istorice, de arhitectura si arta, muzee si institutii culturale 

 

     In judetul Bacau sunt inregistrate 364 monumente istorice de arhitectura si arta, cele mai 

semnificative fiind:  

▪     Ansamblul Curtii Domnesti, secolele XV-XVI – Bacau; 

▪     Ansamblul palatului Ghika, azi Muzeul de etnografie si arta „Dimitrie Ghika”, secolul al 

XIX-lea – Comanesti; 

▪    Ansamblul conacului Rosetti-Tescanu, azi sectia „Dimitrie si Alice Rosetti-Tescanu – George 

Enescu” a Muzeului National „George Enescu” Bucuresti, secolele XVIII-XX – Tescani; 

▪     Biserica Adormirea Maicii Domnului, 1776 – Casin; 

▪     Biserica din lemn „Sf.Nicolae”, 1729 – Ciolpani-Buhusi; 

▪     Casa memoriala George Bacovia, secolul al XIX-lea – Bacau. 

   Pe langa muzeele amplasate in case memoriale si biserici, in judetul Bacau mai functioneaza: 

▪     Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Ion Borcea – Bacau; 

▪     Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” – Bacau; 

▪     Galeriile de arta ceramica „ Anton Ciobanu” – Bacau. 

   De asemenea, in judetul Bacau isi desfasoara activitatea doua institutii de cultura: 

▪   Directia Judeteana pentru Cultura Bacau, infiintata in anul 2001, cu atributii in domeniul 

culturii si artei, protejarea patrimoniului cultural, valorificarea si dezvoltarea elementelor ce 

definesc identitatea culturala a colectivitatii locale. 

▪     Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau, cu atributii 

in realizarea de proiecte si programe culturale, cercetarea traditiilor si creatiilor populare specifice 

fiecarei zone etnofolclorice a judetului. 

 

  2.6 Invatamant 

Unitatile de invatamant din judetul Bacau 

numar 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total, din care 284 282 270 217 206 

Gradinite 141 141 142 141 131 

Ciclul primar si gimnazial 176 175 167 136 134 

Ciclul secundar II – liceal ,profesional 163 162 159 138 139 

Institutii de invatamant universitar 2 2 2 2 2 

Populatia scolara – total, din care: 130 645 126 206 124 286 120 063 114 971 
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numar 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Copii inscrisi la gradinita  23 980 23 336 23 466 23 164 22 386 

Elevii inscrisi in ciclul primar si gimnazial 65 877 63 716 62 377 60 558 57 832 

Elevii inscrisi in ciclul secundar II 31 384 30 498 29 621 27 884 27 078 

Studentii inscrisi – total, 8 464 7 512 7 468 6 792 5 889 

Personal didactic – total, din care 8 162 8 173 8 010 7 384 7 240 

Prescolar 1 293 1 310 1 284 1 242 1 249 

Ciclul primar si gimnazial 4 143 4 151 4 146 4 071 3 903 

Ciclul secundar II 2 403 2 402 2 283  1 758 1 783 

Invatamantul universitar 317 304 297 287 285 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau  2012 

     In perioada urmatoare anului 2007, unitatile de invatamant s-au redus semnificativ, in anii 

scolari 2010/2011 si 2011/2012 numarul acestora reprezentand 76,4  respectiv 72,5% fata de anul 

scolar 2007/2008. 

     In structura, cu exceptia invatamantului universitar, reducerile au fost consemnate la toate 

nivelurile de invatamant – gradinite, ciclul primar si gimnazial si la cel secundar II. 

     In perioada 2008-2011 populatia scolara, care a influentat trendul unitatilor de invatamant, a 

consemnat o scadere continua, numarul acesteia in anul scolar 2011-2012 fiind cu 12%  mai mic 

fata de anul scolar 2007-2008. 

     In perioada 2009-2010 personalul didactic a scazut cu procente cuprinse intre 1,9 si 11,3%  

fata de anul 2007, datorita reducerilor la toate nivelurile unitatilor de invatamant. 
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2.7.  Sanatate 

                 Unitati sanitare pe categorii si forme de proprietate la sfarsitul anului 2011 

numar 

 Proprietate 

publica 

Proprietate  

privata 

Total,  din care: 533 787 

Spitale 8 5 

Policlinici 2 - 

Dispensare  medicale 5 - 

Cabinete medicale scolare (inclusiv stomatologice) 27 - 

Cabinete medicale studentesti (inclusiv stomatologice) 2 - 

Cabinete stomatologice  151 216 

Farmacii 9 161 

Sanatorii balneare 1 - 

Cabinete medicale de familie 299 15 

Cabinete medicale medicina generala 1 15 

Ambulatorii integrate 9 5 

Centrul de transfuzie sanguine 1 - 

Cabinete medicale de specialitate - 235 

Depozite farmaceutice - 7 

Laboratoare medicale 17 24 

Laboratoare de tehnica dentara 1 104 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau  2012 
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Personalul sanitar pe categorii si forme de proprietate la sfarsitul anului 2011 

 Proprietate publica Proprietate  privata 

Total,  din care: 4 019 1 244 

Medici (exclusiv  stomatologi) 887 137 

Medici de familie 316 10 

Medici stomatologi 159 177 

Personal sanitar mediu 2 640 689 

Farmacisti 17 231 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau  2012 

     Unitatile sanitare precum cabinete stomatologice, farmacii, cabinete medicale de specialitate, 

laboratoare de tehnica dentara, sunt preponderent private, in timp ce unitatile din categoria spitale, 

policlinici, dispensare medicale, cabinete medicale scolare si de familie sunt in totalitate 

sau in procent majoritar publice. 

    Din totalul personalului sanitar numai 23,6% sunt privati, respectiv medici dentisti si 

farmacişti. 

 

    2.8   Economie 

 

Indicatori sintetici ai activităţii economice 

 

    In anii 2007 si 2008, PIB la nivel de judet a inregistrat un ritm de crestere inferior mediei pe 

tara si celui aferent Regiunii nord-est in anul 2007. 

    In perioada 2009-2010, PIB real a inregistrat dinamici negative atat la nivel de judet, cat si 

pentru Regiunea nord-est si tara, in anul 2011 consemnand valori pozitive la toate nivelurile. 

    In intreaga perioada 2007-2011 PIB/locuitor la nivel de judet a fost superior celui inregistrat 

pentru Regiunea nord-est, dar inferior fata de cel inregistrat la nivel de tara. 

    In perioada analizata rata somajului s-a situat peste media pe tara si numai in intervalul 2009-

2011 peste media pe Regiunea nord-est. 
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 Agenti economici  

 

    Unitati active (industrie, constructii, comert si alte servicii) pe clase de marime, dupa 

numarul de salariati 

 

    In anul 2010 cele mai multe unitati active din judet (89,1%) functionau cu 0-9 salariati, urmate 

de cele cu 10-49 salariati (8,7 %). 

  In anul 2011 numarul unitatilor active s-a redus cu 8% fata de anul anterior, a scazut cu 0,5% la 

unitatile active cu 0-9 salariati si a crescut cu 8,3% la unitatile active cu 10-49 salariati. 

  In anii 2010 si 2011 unitatile active cu 50-249 salariati si cu 250 salariati si peste, detin ponderi 

reduse, 2 si respectiv 0,3%. 

  In structura, in anul 2011 s-au consemnat reduceri importante de unitati in industria 

prelucratoare, comertul cu ridicata si cu amanuntul, constructii, servicii administrative, 

invatamant, sanatate. 

  In anul 2009 s-a consemnat o tendinta de crestere a numarului de unitati active si o inversare a 

acesteia in perioada 2010 – 2011 fata de anul 2008. 

  In structura, numarul unitatilor din industria prelucratoare, constructii, comertul cu ridicata si 

amanuntul, transport si depozitare, sanatate si asistenta sociala, informatii si telecomunicatii s-a 

redus substantial in anii 2009-2011 fata de anul 2008. 

 

   Numărul societăţilor comerciale înmatriculate în Registrul Comerţul şi sursa de 

provenienţă a capitalului în perioada decembrie 1990 – decembrie 2011 

 

numar 

 Total Capital 

privat 

Capital 

majoritar 

de stat 

Capital mixt 

(stat+privat) 

Total Romania 1 530 545 1 519 447 2 421 8 677 

Judetul Bacau 34 000 33 728 46 226 

Pondere judetul Bacau / total tara (%) 2.2 2.2 1.9 2.6 

Sursa: Oficiul National al Registrului Comertului, 2011 

  La 31 decembrie 2011 societatile comerciale cu capital privat reprezentau 99,2 l% din numarul 

total al societatilor comerciale din judet si 2,2%  din numarul celor cu capital privat pe tara.  
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Societati comerciale cu participare de capital strain si valoarea capitalului subscris in 

perioada 1991-2011 (sold existent la 31 decembrie 2011) 

 

numar 

 Societati comerciale Valoarea capitalului subscris 

Numar % Milioane Euro % 

Total Romania 179 407 100,00 32 480,124 100,00 

Judetul Bacau 1 579 0,90 675,182 2,31 

Sursa: Oficiul National al Registrului Comertului, 2011 

   La 31 decembrie 2011 in judetul Bacau existau 1 579 societati comerciale cu capital strain, 

reprezentand 0,90% din numarul total pe tara, cu o valoare a capitalului subscris de 675,182 

milioane EUR, reprezentand 2,31%  din valoarea totala. 

 

Industrie si constructii 

 

  Ramuri industriale importante 

 

  Productia industriala a judetului Bacau este destinata atat satisfacerii cerintelor de consum ale 

pietei interne, cat si livrarii la export. Principalele societati care au contribuit la realizarea 

productiei au fost cele din cadrul industriei extractive, industriei prelucratoare si din activitatea de 

productie si furnizare de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat. 

 

 Indicii de volum ai productiei industriale in perioada 2009 – 2011 au avut urmatoarele evolutii: 

 

procente 

 2009 2010 2011 

Total, din care : 87,7 93,0 114,5 

Industria extractiva 93,6 124,6 84,5 

Industria prelucratoare 91,0 91,7 115,7 

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, 

apa calda si aer conditionat 

68,7 100,5 109,0 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 – Sectiunea CAEN Rev.2 
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    Constructii 

 

Indicii lucrarilor de constructii realizate in judetul Bacau 

 

procente 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Constructii , total , din care : 111,5 de 2,0ori 116,9 69,1 112,0 

Constructii noi 132,7 118,9 94,2 78,7 143,4 

Lucrari de reparatii capital 32,3 84,1 111,9 72,2 199,1 

Lucrari de intretinere si reparatii curente 172,7 de 2,8 ori 123,8 66,9 99,5 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

   Trendul pozitiv al lucrarilor de constructii consemnat in perioada 2007-2009, cu varfuri in anii 

2008 si 2009, si inversat semnificativ in anul 2010, a fost sustinut in structura de constructiile noi 

si reparatii curente. 

   In anul 2011 constructiile, atat pe total cat si in structura, au revenit pe trend crescator fata de 

anul precedent. 

 

   2.9.  Agricultura si silvicultura 

 

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe forme de proprietate 

 

mii hectare 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Fondul funciar, total judet, din care : 662,1 662,1 662,1 662,1 662,1 

   ̶   proprietate privata 419,6 423,8 423,4 429,8 429,4 

Suprafata  agricola, din care : 317,0 316,5 316,4 316,0 315,8 

   ̶   proprietate privata 317,0 316,5 316,4 316,0 315,8 

Suprafata arabila, din care : 186,0 186,1 186,0 185,6 185,1 

   ̶   proprietate privata 183,8 183,7 183,7 183,9 183,8 
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Pasuni, din care : 85,2 86,4 86,4 86,2 86,2 

 

 

mii hectare 

 2007 2008 2009 2010 2011 

   ̶   proprietate privata 84,4 85,3 85,3 84,3 84,2 

Fanete, din care : 39,2 39,4 39,4 39,5 39,5 

   ̶   proprietate privata 38,4 39,0 39,0 39,1 39,1 

Vii si pepiniere viticole, din care : 7,2 6,1 6,0 6,1 6,1 

   ̶   proprietate privata 7,2 6,1 6,0 6,1 6,1 

Livezi si pepiniere, din care : 2,8 2,4 2,4 2,7 2,7 

   ̶   proprietate privata 2,8 2,4 2,4 2,7 2,7 

Terenuri neagricole, din care : 341,5 341,7 341,7 342,0 342,0 

   ̶   proprietate privata 102,5 107,2 107,0 113,9 113,6 

Paduri si alta vegetatie 282,5 282,2 282,6 282,7 282,7 

   ̶   proprietate privata 75,4 79,3 79,6 84,1 83,6 

Ape si balti, din care : 14,8 15,2 14,8 15,0 15,0 

   ̶   proprietate privata 0,9 1,2 0,9 1,9 2,6 

Alte suprafete, din care : 21,5 44,3 44,3 44,3 44,3 

   ̶   proprietate privata 16,5 26,6 26,5 27,8 27,7 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

In perioada 2007-2011 suprafata fondului funciar de 662,1 mii hectare a judetului Bacau a ramas 

nemodificata. 

  Suprafaţa agricola si cea neagricola pe total si pe categorii de folosinta au avut variatii 

nesemnificative. 

  Suprafata fondului funciar aflat in proprietate privata a fost in crestere in perioada 2008-2011, 

tendinta care s-a regasit in primul rand la suprafetele private neagricole. 
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   Suprafata agricola si structura acesteia dupa modul de folosinta la sfarsitul anului 2011  

 

   Suprafata cultivata pe principalele culturi  

mii hectare 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Suprafata cultivata, total, din care : 148,9 144,3 144,6 135,5 143,1 

    ̶   sectorul privat 147,5 143,6 143,9 135,0 142,6 

Cereale pentru boabe, din care : 108,6 101,6 98,7 88,1 91,5 

    ̶   sectorul  privat 107,3 101,1 98,2 87,8 91,3 

Leguminoase pentru boabe, din care : 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 

    ̶   sectorul  privat 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 

Plante uleioase, din care : 6,8 5,5 6,9 7,8 11,2 

    ̶   sectorul  privat 6,6 5,4 6,9 7,8 11,1 

58%

27%

12%
1.9% 0.8%

suprafata arabila

pasuni

fanete

vii si pepiniere viticole

livezi si pepiniere pomicole

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012
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Cartofi, total, din care : 2,2 4,9 5,2 5,1 4,2 

    ̶   sectorul  privat 2,2 4,9 5,2 5,1 4,2 
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mii hectare 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Legume, din care : 5,1 5,5 6,2 6,0 5,9 

    ̶   sectorul  privat 5,1 5,5 6,2 6,0 5,9 

Furaje verzi din teren arabil, din care : 27,3 28,8 29,3 31,2 32,1 

    ̶   sectorul  privat 27,3 28,8 29,3 31,2 32,1 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

   In perioada 2008-2011 suprafata cultivata s-a redus semnificativ fata de anul 2007, cea mai 

mare scadere inregistrandu-se in anul 2010 (-9 %). 

   In structura reducerea suprafetelor cultivate a fost consemnata la cereale pentru boabe. 

   In intervalul 2007-2011 suprafetele cultivate apartineau sectorului privat, cu ponderi de peste 99 

% . 

 

   Productia agricola vegetala la principalele culture, pe forme de proprietate 

mii tone 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Cereale pentru boabe, din care : 144,5 335,0 297,8 342,0 426,4 

      ̶   sectorul  privat 141,7 333,4 296,5 341,0 425,4 

Leguminoase pentru boabe, din care : 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 

      ̶   sectorul  privat 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 

Plante uleioase, din care : 6,3 9,3 9,9 12,5 22,0 

      ̶   sectorul  privat 6,1 9,1 9,8 12,5 21,9 

Cartofi, din care : 24,3 74,2 81,8 72,0 63,6 

      ̶   sectorul  privat 24,1 74,0 81,7 72,0 63,6 
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Legume, din care : 58,3 74,1 91,5 84,5 85,9 

      ̶   sectorul  privat 57,9 73,9 91,3 84,4 85,9 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

 

   Productia agricola realizata in perioada 2007-2011 a apartinut aproape in totalitate sectorului 

privat. 

   In intervalul 2008-2011 productia de cereale, plante uleioase, cartofi si legume a fost superioara 

celei din anul 2007. 

 

Specii si efective de animale 

mii capete 

Specia 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovine 98,9 92,9 84,4 59,9 59,3 

Porcine 135,0 113,5 106,7 115,3 112,7 

Ovine 189,4 212,8 211,0 153,4 152,5 

Caprine 50,5 47,1 48,3 55,6 57,4 

Pasari 2 707,2 2 748,3 2 897,9 3 311,5 3 456,1 

Albine – mii familii 982,4 998,4 1 057,2 1 274,9 1 249,6 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

    Efectivele de bovine, porcine şi caprine au consemnat scăderi în intervalul 2008-2011 faţă de 

anul 2007. 

    Efectivele de păsări şi albine au înregistrat creşteri substanţiale în perioada 2008-2011 faţă de 

anul 2007. 

 

    Silvicultura 

mii hectare 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Suprafata fondului forestier 268,8 268,8 269,1 269,9 270,2 

Suprafata padurilor, din care 262,9 263,6 263,3 264,4 264,7 

      ̶    rasinoase 89,9 99,0 90,4 90,3 90,0 
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      ̶    foioase 173,1 164,6 172,9 174,1 174,7 

 

mii m³ 

Volumul de lemn exploatat 731,8 494,3 822,5 674,9 654,6 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

 

    Suprafata fondului forestier a avut o tendinta usoara de crestere in perioada 2010-2011, fiind 

sustinuta in acesti ani atat de extinderea suprafetelor ocupate de padurile de rasinoase, cat si de 

cele de foioase. 

    După o exploatare masiva de lemn in anii 2007 si 2009, aceasta a scazut considerabil in anii 

urmatori. 

 

      2.10.  Transporturi 

 

    La sfarsitul anului 2011 lungimea totala a drumurilor publice din judetul Bacau era de 2 445 

km, din care: 

      – drumuri publice nationale (inclusiv drumuri europene) = 450 km 

      – drumuri publice judetene si comunale = 1 995 km. 

    Judetul Bacau este traversat de la Nord la Sud de drumul european E85. 

    Judetul Bacau este strabatut de 221 km de cale ferata, din care 189 km sunt electrificati, rutele 

principale fiind: Bucuresti-Bacau-Iasi; Bacau-Piatra Neamt; Adjud-Onesti-Targul Ocna 

Comanesti. 

    In judetul Bacau transportul aerian este asigurat de Aeroportul International „George Enescu” 

Bacau. Aeroportul are o pista de 2 500 metri de pe care se efectueaza curse interne si externe. In 

anul 2011 traficul de pasageri a depasit numarul de 336 900 persoane. 

    Companiile care opereaza pe aeroportul Bacau sunt: Tarom, Blue Air si Carpatair. 

    De pe aeroportul din Bacau se efectueaza atat curse directe, cat si cu escala. Cursele directe 

sunt interne (Bacau-Timisoara si Bacau-Bucuresti) si externe (Bacau-Roma si Bacau-Torino). 

Cursele cu escala se efectueaza prin aeroportul Otopeni Bucuresti (26 destinatii externe) si prin 

aeroportul Timisoara (15 destinatii externe). 
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          2.11  Comert 

 

Grafic . Exporturile, importurile si soldul operatiunilor de comert international 

 pentru judetul Bacau 

 
 

 

 

         Exporturile ( FOB ) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total tara (milioane euro) 29 549 33 725 29 084 37 360 45 274 

Judetul Bacau 461,6 342,0 250,4 293,1 348,6 

% in total tara 1,5 1,0 0,8 0,8 0,7 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

         Exporturile pe principalele capitole conform Nomenclatorului combinat 

milioane euro 

 2007 2008 2009 2010 2011 
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Export total pe judetul Bacau, din care,  

pe principalele sectiuni 461,6 342,0 250,4 293,1 348,6 

Produse minerale 139,3 37,4 1,0 4,1 0,1 

Produse chimice 41,9 43,6 16,1 32,1 34,2 

Produse din lemn, exclusive mobilier 54,2 42,6 32,7 45,2 65,9 

Materii textile si articole din acestea  104,6 101,2 88,9 84,4 107,6 

Incaltaminte, pielarie, umbrele si articole 

similar 

33,7 33,0 21,2 25,4 24,8 

Masini si aparate, echipamente 33,8 30,0 30,9 36,9 25,5 

Mijloace si materiale de transport 6,1 10,7 17,6 15,9 25,9 

Produse necuprinse in alte sectiuni 44,4 43,7 42,0 49,1 64,6 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

 

Grafic. Structura exportului de marfuri in anul 2011 

 

 

 Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

    In intervalul 2007-2011 importurile la nivel de judet au fost superioare exporturilor. In aceeasi 

perioada exporturile din judetul Bacau au scazut ca pondere in total tara de la 1,5%  in anul 2007 

la 0,7 %  in anul 2011. 
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    In perioada 2007-2011 in structura exporturilor s-au constatat modificari importante. Produsele 

minerale, produsele chimice, grupa incaltaminte-pielarie, grupa masini, aparate si echipamente au 

avut scaderi accentuate in anii 2008-2011 fata de anul 2007, iar produsele din gama mijloace si 

materiale de transport, produse din lemn, materiale textile, au inregistrat cresteri semnificative in 

intreaga perioada analizata. 

 

 

 

       2.12.   Forta de munca si veniturile salariale 

 

 Populatia ocupata 

mii persoane 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total economie 8 725 8 745 8 410 8 371 8 366 

Regiunea nord – est  1 262 1 249 1 208 1 207 1 192 

Judetul Bacau 225 224 214 209 208 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

 

 

Grafic. Structura populatiei ocupate pe principalele activitati 

            procente 

 
Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 
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Numarul mediu de salariati 

mii persoane 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total economie 4 885 5 046 4 774 4 376 4 349 

Regiunea nord – est  579 592 557 499 492 

Judetul Bacau 122 122 111 101 100 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

Rata somajului 

procente 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total economie 4,0 4,4 7,8 7,0 5,2 

Regiunea nord – est  5,1 5,3 8,6 7,8 6,2 

Judetul Bacau 4,4 5,3 9,0 7,8 6,2 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

Grafic.  Rata somajului la sfarsitul anului 2011 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABLIA A COMUNEI LIVEZI 

 

  

 
55 

 

           Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

     Castigul salarial mediu brut 

lei/salariat 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total economie 1 396 1 761 1 845 1 902 1 908 

Regiunea nord – est  1 247  1 543 1 629 1 623 1 638 

Judetul Bacau 1 361 1 685 1 791 1 733 1 720 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Bacau , 2012 

     In intervalul 2008-2011 numarul populatiei ocupate si numarul de salariati s-au inscris pe o 

panta descendenta atat la nivelul judetului Bacau, cat si la nivelul Regiunii nord-est. 

     In perioada analizata populatia ocupata se regaseste intr-un procent important in sectorul 

agricol, vanatoare si silvicultura (29,9 pana la 32,3%), constructii (8,4 pana la 11,1%), cu tendinta 

continua de crestere, iar in sectorul industrial (22,9-19,4%), cu o tendinta de scadere. 

     Rata somajului la nivelul judetului a inregistrat procente apropiate fata de cele ale Regiunii 

nord-est, cu varfuri in anii 2009 si 2010 datorita crizei mai accentuate in judetele din Moldova,cu 

impact negativ asupra locurilor de munca, atat pentru femei, cat si pentru barbati. 

     Castigul salarial mediu brut, mai mare fata de cel realizat la nivelul Regiunii nord-est, a avut o 

tendinta de crestere in perioada 2008-2010 si o usoara scadere in anul 2011. 
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3.   PREZENTAREA  GENERALA COMUNEI LIVEZI 

 

      3.1 Amplasare geografica si relief 

 

                 Amplasare geografica 

            Comuna Livezi este amplasata in centrul judetului la o distanta de cca.35 km de 

municipiul Bacau si cca.19 km de municipiul Onesti. 

                 Comuna s-a dezvoltat de o parte si de alta a raului Tazlau si se compune din 

urmatoarele sate: 

- Orasa, de-a lungul paraului Orasica 

- Livezi, de-a lungul paraului Valea Rea 

- Balaneasa, de-a lungul paraului Balaneasa 

- Prajoaia, de-a lungul raului Tazlau 

- Scariga, de-a lungul paraului Berzunti 

- Poiana, de-a lungul raului Tazlau si a paraielor Saratel si Albele 

                  Vecinii comunei sunt: 

- la nord comuna Sanduleni 

- la est comuna Faraoani, Cleja, N.Balcescu 

- la sud comuna Helegiu 

- la sud- vest comuna Barsanesti 

- la vest comuna Berzunti 

Nr.  

crt. 

Teritoriul 

administrativ 
Vecini 

1. comuna Livezi Sanduleni, N.Balcescu, Faraoani, Cleja, Helegiu, Barsanesti, Berzunti 
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                   Relieful 

 

                   Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Livezi se incadreaza in 

unitatea subcarpatilor Moldovei, zona depresionara a Tazlaului. Relieful este fragmentat in coline 

cu dispunere parcelara care converg perpendicular spre cursul Tazlaului. 

                   Ca principale forme de relief intalnim: 

- versanti care se prezinta sub forma de prelungiri ale culmilor Berzunti si 

Pietricica.  

- Lunca Tazlaului care este impartita in mai multe terase : terasa inundabila si 

rar inundabila 

          „Repartiţia” unitatii administrativ teritoriale a com. Livezi din judetul Bacau pe forme 

de relief se prezinta astfel: 

 

 

 

        Conditii geologice    

 

Amplasamentul este situat zona neogenă (subcarpatică) care cuprinde cea  mai mare parte 

din avant - fosa Carpaţilor Orientali 

Pe teritoriul depresiunii Tazlăului cea mai mare răspândire o are miocenul salifer cutat. 

Lunca Tazlăului este formată din depozite  cuaternare (holocen inferior) în care domină 

pietrişurile, nisipurile şi nisipurile argiloase.  

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se incadreaza preponderent in unitatea de 

neogen, o mare raspandire avand-o sedimentul miogen, argilele si marnele care prezinta 

intercalatii lentiloforme de gipsuri, gresii cu inclinare usoara, care influenteaza foarte putin 

aspectul morfologic al zonei.   

Formatiunile cuaternare mai sunt acelea deluvio-coluviale care alcatuiesc glacisurile de 

contact de la baza versantilor.  

 

        Topografia locala 

 

  In zona comunei Livezi relieful predominant este cel de dealuri si coline cu spinari largi 

sau inguste cu orientare perpendiculara sau oblica fata de directia Tazlaului, determinata de 

directia principalilor afluenti ai acestuia, ce coboara din munti.  

Versantii sunt in general abrupti si puternic afectati de eroziunea de suprafata in alternanta 

cu straturi subtiri de gresii. Chiar si in cuprinsul vetrelor de sat terenul prezinta denivelari 

accentuate constand din dealuri si gropi etc. 

Cracterul accidentat, precum si consistenta geologica a terenurilor favorizeaza producerea 

alunecarilor de teren in special in anotimpul ploios, pe partea stanga a Tazlaului. 

Lunca Tazlaului este impartita in mai multe terase: 

Nr.  

crt. 

Teritoriul 

administrativ 

Total 

suprafaţă în 

administraţie 

Munţi 
Depresiuni 

montane 

Dealuri şi 

podişuri 

Depresiuni 

intra-colinare 

Câmpie             

luncă 

ha % ha % ha % ha % 
h

a 
% 

1. Livezi 5793     1156 20 4637 80   
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 - terasa inundabila - situata in vecinatatea albiei minore;  

 - terasa rar inundabila – in special in timpul viiturilor 

 - terasa neinundabila 

Dintre cotele maxime de inaltime mentionam culmea Berzuntului cu formatiunile 

Vf.Măgura - 982m, Dealul Praghilei - 781m, Dealul Osoi - 708m, si culmea Pietricica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.2.   Localizare 

 

Comuna LIVEZI este alcătuită din 6 sate: LIVEZI – resedinta de comuna, ORASA,  

BALANEASA, PRAJOAIA, SCARIGA si POIANA.  
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Intravilanul existent al comunei Livezi la nivelul anului 2006 – conform  avizului nr. 

16442/12.12.2006, emis de OCPI, este alcatuit din: 

 - Sat Livezi: 67,75 ha; 

 - Sat Orasa: 64,0ha;  

- Sat Balaneasa: 68,56 ha; 

- Sat Prajoaia: 55,61 ha; 

- Sat Scariga: 31,2 ha; 

- Sat Poiana: 48,0 ha;  

Pentru determinarea bilantului teritorial propus la nivelul anului 1999 si existent la nivelul 

anului 2011 s-a procedat la studiul reactualizarii datelor documentare furnizate de OCPI Bacau: 

registrul si planurile cadastrale privind structura intravilanelor si extravilanelor intregului teritoriu 

administrativ al comunei Livezi. 

Bilantul teritorial al suprafetelor din teritoriul administrativ al comunei evidentiaza 

ponderea suprafetelor terenurilor cuprinse in intravilanele localitatilor, identificate in urmatoarele 

categorii de folosinta: agricol, paduri, ape, cai de comunicatie, curti-constructii si teren 

neproductiv. 

 

 

 

 

 

 Satul LIVEZI are o suprafaţă totală a intravilanului de 67,75 ha, care conform PUG va 

ajunge la 70,49 ha. 

 
 

 Satul ORĂSA are o suprafaţă totală a intravilanului de 64,0 ha, care conform PUG va 

ajunge la 75,62 ha. 
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 Satul  BĂLĂNEASA are o suprafaţă totală a intravilanului de 68,56 ha, care conform 

PUG va ajunge la 97,23 ha. 

 

 

 
 

 

 Satul PRĂJOAIA are o suprafaţă totală a intravilanului de 55,61 ha, care conform PUG 

va ajunge la 66,30 ha. 
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 Satul SCĂRIGA are o suprafaţă totală a intravilanului de 31,20 ha, care conform PUG 

va ajunge la 40,08 ha. 

 
 

 Satul POIANA are o suprafaţă totală a intravilanului de 48,0 ha, care conform PUG va 

ajunge la 59,18 ha . 

 

 

 
      3.3.   Cadru natural 

     

      Comuna Livezi fiind o zona de contact munte-deal are ca vegetatie dominanta silvostepa si 

padure. Zona forestiera se caracterizeaza prin predominarea fagului,stejarului , carpen , paltin, 

precum si specii de rasionase in special plantatii de molid si pin,  amplasate pe zonele mai inalte.  

     Fauna specifica acestei zone este variata , predomina specia de mistret si caprior dar nu 

lipseste din peisaj nici iepurele , vulpea , bursucul , pisica salbatica , jderul , veverita  iar din 

tabloul peisajistic nu lipsesc pasarile de tot soiul.  

     In extravilanul din comuna Livezi, predomina terenurile ocupate cu pasuni si fanete  formate 

din asociatii de paius, pirul gros, trifoil rosu si alb, lucerna salbatica precum si plante medicinale 

cum ar fi   ..........in care se regasesc speciile sinantrope (adaptate mediului antropizat) 

reprezentate prin  specii de mamifere (ex. Mus musculus musculus – şoarecele de casa; Rattus 

norvegicus – şobolanul de casa), pasari diverse (vrăbii, ciori, rândunele, lăstuni), reptile si 

amfibieni (Natrix natrix – sarpele de casa, Lacerta agilis – soparla, broaşte). 

      

In zona nu exista rezervatii naturale sau specii ocrotite 
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        3.4    Scurt istoric 

 

         Din punct de vedere istoric, comuna Livezi este atestata documentar existand la data de 8 

decembrie 1774, cand Nicolae Ciota si Zaharia Vicol fixeaza hotarele satului si mosiei Poiana. 

Satul s-a numit pana in anul 1966, Valea Rea, datorita greutatilor in circulatie intampinate  

caravanele de sare in drum spre Iasi, venind de la Targu Ocna. 

        Localitatea Livezi a aparut ca Targ in jurul anului 1845 prin colonizarea cu emigranti evrei, 

adusi de mosierul Lascarche Rosetti. 

       Intre anii 1850-1970 ia fiinta in satul targului Valea Rea, satul care purta acelasi nume, 

format din cateva familii de dogari, aduse de boierul Toderascu. 

       Cu timpul satul s-a marit cu noi veniti de diferite religii (catolici si ortodoxi) din zona 

Faraoani. 

      Satul Balaneasa a aparut in perioada 1750-1780 si este situat in partea de sud a comunei si s-a 

dezvoltat de-a lungul drumului national  DN 11 care leaga comuna de Bacau si Onesti. 

       Satul Prajoaia si-a luat denumirea de la primul proprietar, al mosierului Praja Marghivale. 

Pentru a lucra pamantul , diferiti proprietari ai mosiei , aduc clacasi din satele vecine,chiar si din 

satul Balcani. In anul 1881, se face improprietarirea insurateilor si este trasat si planul satului care 

cuprindea cca. 400 de case.  Datorita conditiilor de teren, agricultura nu a putut oferii locuitorilor 

surse materiale necesare si o parte din ei au emigrat spre alte locuri de munca. 

     Satul Scariga a luat fiinta in perioada 1780-1800 in valea paraului Berzunti si este satul cel mai 

mic al comunei. 

     Satul Poiana se presupune a fi cel mai vechi sat si primul aparut pe teritoriul comunei 

Livezi,intre anii 1460-1476, in prima parte a domniei lui Stefan cel Mare, Numele satului vine de 

la primul boier, Gavrila Poiana asezat pe aceste meleaguri. Poiana este cel mai sudic sat al 

comunei.                 

     Satul Orasa poarta numele proprietarului mosier, boierul Orsanu, care si-a ridicat conacul pe 

dealul Caragea, de-a lungul caruia s-a dezvoltat comunitatea . 

      Dezvoltandu-se in timp, cele doua asezari s-au unit, formandu-se o singura localitate care a 

primit in anul 1966 numele de Livezi, datorita suprafetelor mari de pomi fructiferi de pe versantii 

dealurilor. 

 

4.  ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

 

 

    Evaluarea si examinarea comunei Livezi se va face pe sase domenii prioritare care sunt 

cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 care 

reprezinta „ documentul de planificare strategica si programare financiara multi – anuala , aprobat 

de Guvern si elaborat intr-un larg parteneriat , care va orienta dezvoltarea socio – economica a 

Romaniei in coformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene ”. 

    Pentru o analiza mai detaliata a celor sase domenii s-a  impartit fiecare in categorii, dupa cum 

urmeaza : 

 

DOMENII CATEGORII 
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1.Agricultura, silvicultura si dezvoltarea 

rurala 

Agricultura 

Productia vegetala 

Zootehnia 

Pomicultura 

2.Infrastructura si Mediu 
Infrstructura de transport 

Infrastructura de utilitati 

Sanatate 

Mediu 

3.Economic 
Economic 

Mediu de afaceri 

4.Turism Turism 

5.Educatie si cultura 
Invatamant 

Cultura 

6.Resurse Umane 
Populatia 

Piata muncii 

Servicii Sociale 

 

 

4.1 Agricultura, silvicultura si dezvoltarea rurala  

 

Suprafata 

 

Nr.  

crt. 
Teritoriul administrativ Total suprafaţă în administraţie  (ha.) 

1. comuna Livezi 5793 

 

 Suprafaţa administrativă a comunei este de 5.793 ha din care 335.12 ha formeaza 

intravilanul.   

Terenul administrativ, în funcţie de destinaţie, se împarte în: 

 teren agricol: 2.774 ha (48,9% din total teren administrativ), din care: 

 arabil – 1.518 ha   

 pasuni – 712 ha 

 fânete – 419 ha 

 vii – 24 ha 

 livezi – 71 ha 

 teren neagricol: 3.019 ha (51,1% din total teren administrativ), din care: 

 păduri: 2.312 ha  

 ape: 70 ha  

 drumuri: 68  ha  

 curţi construcţii: 113 ha  

 neproductiv: 456 ha  

Terenul agricol al comunei Livezi, respectiv cele 2744 ha, este alcatuit in majoritate din 

teren arabil folosit pentru cultura cerealelor (grau, ovaz, porumb) si legumicultura (preponderent 

sfecla de zahar), plante de nutret, fiind urmat de pasuni si fanete. 
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Terenul neagricol este situat preponderent  in extravilan fiind alcatuit in majoritate din 

paduri, teren neproductiv, curti – constructii, drumuri si ape. Suprafata mare ocupata de paduri 

ofera sansa valorificarii lemnului si a produselor secundare – ciuperci, fructe de padure, polen 

etc., precum si dezvoltarea turismului cu toate componentele sale: agroturism, turism cultural, 

etnic, istoric, religios, etc. 

Defalcarea terenului comunei Livezi pe categoriile agricol/ neagricol este cea 

caracteristica marei majoritati a judetului Bacau, respectiv predominant agricol. In intravilan 

terenul agricol este net inferior celui neagricol, fiind reprezentat de gradinile de zarzavat ale 

locuitorilor comunei.  

  

 

 
 

      Datele confirma caracterul agricol al comunei, aratand potentialul natural al acesteia si 

posibilitatea de dezvoltare, respectiv valorificarea terenului agricol prin mijloace mecanizate 

moderne si a pasunilor si fanetelor. 

 

     Comuna Livezi nu dispune de resurse naturale de materii prime si materiale deosebite, in afara 

fondului forestier care reprezinta aprox. 43,87% din suprafata.  

      Principalul profil economic al comunei Livezi este agricultura, pe baza potentialului natural al 

solului. Exploatarea si cultivarea pamantului se realizeaza in sistem gospodaresc individual, 

folosindu-se munca manuala, forta animala si forta mecanica pusa la dispozitie de tractoare 

proprietate privata . 

      Zootehnia reprezinta a doua latura a activitatii economice a populatie din zona. Cresterea 

animalelor si a pasarilor se realizeaza tot in sistem gospodaresc individual. 

 

Cresterea animalelor in gospodariile cetatenilor 

 

Nr.ctr Satul Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline 

1. Balaneasa 85 116 51 210 77 

2. Livezi 134 66 110 148 40 

3. Orasa 362 214 51 267 41 
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4. Poiana 141 849 83 192 38 

5. Prajoaia 199 478 17 273 30 

6 Scariga 197 397 17 350 37 

Total com.Livezi 1118 2120 329 1440 263 

 

      In comuna Livezi există 4 societati comerciale si 65 agenţi economici cu domenii de activitate 

in alimentatia publica.  

     Agricultura constituie un profil important al comunei. Aceasta activitate se desfăşoară 

predominant în cadrul gospodăririlor individuale sau pe suprafete mari de teren, in asociatii. 

Agricultura si zootehnia constituie principalele surse de venit pentru populatie. La nivelul 

comunei se observa o crestere a numarului de animale si pasari in gospodarii precum si a 

numarului de gospodarii care abordeaza aceasta activitate. Se preconizeaza pe acesta perspectiva 

o restrangere a suprafetelor de teren arabil cultivate cu cereale si plante tehnice in favoarea 

culturilor de furaje, pasuni, fanete. De asemenea in perspectiva se vor dezvolta suprafetele 

cultivate cu vita de vie si pomi fructiferi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.1  Infrastuctura si mediu 

 

      4.2 .1 Infrastructura de transport 

  

    Comuna Livezi este strabatuta de DN 11, acesta facand legatura intre municipiul Bacau si 

municipiul Onesti. 
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     Comuna Livezi se afla pozitionata in apropiere de orase importante ceea ce poate creste 

potentialul economic. 

     ▪ Bacau – 35 km 

     ▪ Onesti – 18 km 

     ▪ Tg. Ocna – 40 km 

     ▪ Moinesti pe DJ 117 – 40 km 

     De asemenea comuna Livezi este strabatuta de DJ 117 care face legatura cu localitatile din 

comunele Berzunti si Albele. 

     Prin proiectul „Modernizarea drumurilor de interes local “ in comuna Livezi , judetul Bacau , 

proiect implementat prin PNDR, masura 3.2.2. s-au modernizat 10 km de drumuri comunale din 

totalul de 28 km. 

      In perioada 2014 – 2020 se urmareste modernizarea drumurilor comunale pe tronsoanele de 

drumri neasfaltate. Comuna Livezi beneficiaza numai de cai de transport rutiere. 

       Principalele drumuri sunt: 

     -drumul national DN 11 care strabate comuna pe traseul Bacau-Onesti, este asfaltat in totalitate 

si are doua benzi de circulatie. 

     -drumul judetean DJ 117, porneste din DN 11 si face legatura cu comuna Berzunti si orasul 

Moinesti.Strabate intravilanul satului Prajoaia . Este realizat dintr-o imbracaminte asfaltica de tip 

usor si are doua benzi de circulatie. 

     

                                                      

    -drumul comunal DC 157 strabate intravilanul satului Orasa spre Stufu, este asfaltat cca 2 km si 

1,5 km din pamant compact si are doua benzi de circulatie.   
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     -drumul comunal DC 155 strabate intravilanul satelor Scariga si Poiana , are o singura banda 

de circulatie, iar partea carosabila este realizata din asfalt cu doua benzi de circulatie.  

 

 

     - drum comunal DC 154A strabate satul Poiana spre satul Albele,com. Barsanesti, are doua 

benzi de circulatie, si este realizat din asfalt. 
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     - drum  local Balaneasa strabate intravilanul satului Balaneasa, 0,5 km asfaltat si 4km  sunt din 

balast si pamant compact.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - drum local Livezi-V.Rea strabate intravilanul satului Livezi, 0,5 km asfaltat si 4km  sunt din 

balast si pamant compact . 
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  In afara acestor drumuri, toate satele sunt strabatute de drumuri locale, cu o singura banda de 

circulatie si cu terasament din pamant batut sau partial din balast-pietris. 

      

4.2.2  Infrastructura de utilitati 

 

      Localitatile din comuna Livezi dispun de un sistem propriu de alimentare cu apa care ar 

asigura cca 70% din necesarul comunei . 

      Localitatile nu dispun de retele de canalizare, apele uzate menajere fiind preluate de fose 

special vidanjabile , iar scurgerea apelor meteorice facandu-se prin santuri care marginesc 

drumurile. Exista proiect pentru infiitarea retelei de canalizare. 

      In prezent locuitorii comunei Livezi nu dispun de alimentare cu gaze naturale, insa exista 

statie SRM amplasata in incinta sediului Primariei Livezi construita in anul 2013, urmand ca 

firma castigatoare a licitatiei E-ON GAZ Distributie sa realizeze lucrarile de bransare catre 

populatie conform proiectului. 

 

 

         Statie SRM 

         
 

   Gospodariile din comuna sunt racordate la sistemul national energetic in proportie de 100%. 

   Reteaua Romtelecom este utilizata in proportie de cca 60% din locuitori. 
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   Centrul zonal S.V.S.U. Livezi ( Livezi , Barsanesti , Berzunti , Sanduleni) infiintat in cadrul 

proiectului "4 Centre S.V.S.U. pentru patru zone din Romania” asigura locuitorilor din cele patru 

comune interventie primara in situatii de urgenta . 

 
 

Proiectul "4 Centre S.V.S.U. pentru patru zone din Romania” presupune infiintarea a patru centre 

pentru interventie in situatii de urgenta in patru zone din tara (Gherla – judetul Cluj, Deda – 

judetul Mures, Livezi – judetul Bacau, si Oltina – judetul Constanta). Fiecare centru reprezinta o 

colaborare intre comunele aferente fiecarei localitati amintite, in domeniul situatiilor de urgenta si 

dotarea cu tehnica si echipament de interventie si protectie a personalului. 

     Cu aceasta ocazie s-a inaugurat implementarea proiectului in data de …….. la care au 

participat reprezentantii OVR Romania – Elvetia. 

     Evenimentul s-a bucurat de prezenta unui public numeros si a unor oaspeti alesi: presedintele 

OVR Romania Francisc Giurgiu, Pascal Praz - presedintele OVR Elvetia si al Asociatiei de 

Prietenie Nendaz-Livezi , generalul de brigada Simionescu ………., sef al ISU Bacau, 

reprezentanti ai departamentului de pompieri Onesti , reprezentanti ai ISU Mures, Cluj , 

Constanta, primarii din localitatile Oltina, Deda, Adjud, subprefectul Bacaului Tudorita Lungu , 

reprezentanti ai Consiliului din Nendaz, reprezentanti ai primariilor din Berzunti, Barsanesti, 

Sanduleni, reprezentanti ai clerului, ai autoritatilor locale, ai institutiilor publice. 
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       4.2.3  Sanatate 

 

        Asigurarea serviciilor medicale din comuna Livezi se face de catre un dispensar medical 

uman , proprietatea comunei Livezi , care a fost reabilitat si modernizat in anul 2011 din bugetul 

local al comunei si care cuprinde : 

    ▪  un cabinet medical uman individual 

    ▪  un cabinet stomatologic individual 

    ▪  un punct farmaceutic individual 

 

 
 

 

         4.2.4 Mediu 

     Defrisarile irationale practicate in paduri transforma dramatic mediul natural atat din punct de 

vedere peisagistic, cat si din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-climatic, fondul forestier 

avand un rol foarte important in pastrarea acestui echilibru. 
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    Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate da un aspect dezolant, adaugandu-se toxicitatea 

unora dintre materialele aruncate. Interventia omului are efecte negative prin faptul ca se 

accelereaza procesul de eroziune, surpari, prabusiri, prin defrisarea vegetatiei subarboricole si 

erbacee,  in special in padurile proprietate privata care nu sunt constituite in asociatii si nici nu au 

asigurata paza printr-o firma specializata .                  

        4.3. Economic 

 

    Principalele activitati economice : 

 

       - comertul cu amanuntul in magazinele din comuna precum si comertul cu produse  in cadrul 

Targului saptamanal amenajat in centrul comunei Livezi 

       - asociatii agricole si zootehnice; 

       - fabrica de mobila; 

       - fabrica de prelucrare a lemnului ( parchet stratificat); 

       - exploatatii de agregate de pe raul Tazlau (pietris, nisip, balast). 

       - morarit si panificatie 

 

          Activitatea industriala este reprezentata de servicii de prelucrare a lemnului, fabricare 

mobilier, morărit grâu şi porumb, constructii cladiri, de societati specializate in produse de 

panificatie si prelucrare a laptelui.   

        Ramura de prestari servicii este reprezentata prin:  

                   - Of. Postal, amplasat  in cladire proprie in zona centrala a satului Livezi 

                   - moara cereale din satul Prajoaia 

                   - spatii destinate comertului  

                   - meseriasi si liberi profesionisti  
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                   - targ saptamanal amenajat si administrat de Consiliul Local Livezi amplasat in satul 

resedinta de comuna avand o suprafata de aproximativ 3,7 ha  

 

Targ saptamanal ( duminica) sat. Livezi , comuna Livezi 

 
 

 

            4.4. Turism 

 

     Datorita organizarii regionale, facilitatilor  fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista 

posibilitati multiple de a se investi in turism. Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza 

dezvoltarea turismului de agreement. De asemenea se poate dezvolta si agroturismul. 

       

 

 

 

            4.5.Educatie , cultura si sport  

 

4.5.1 Invatamant 

    In comuna Livezi functioneaza opt scoli generale si gradinite  

 
Date generale privind scolile din comuna Livezi-jud. Bacau 

Scolile din comuna Livezi, judetul Bacau                                                    
Număr km.  

de centrul localităţii 
Număr cadre didactice Număr elevi 

Satul Livezi Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 0 18 200 

Scoala cu clasele I-IV, nr. 2 3 2 24 

Satul Orasa     Scoala cu clasele I-IV 3 3 30 

Satul Balaneasa 

 
Scoala cu clasele I-IV nr .1 2 4 35 

Scoala cu clasele I-IV nr. 2 4 1 15 

Satul Prajoaia Scoala cu clasele I-IV  3 7 69 

Satul Scariga Scoala cu clasele I-IV  7 3 30 

Satul Poiana Scoala cu clasele I-VIII 10 12 112 

Total - (cele opt scoli de mai sus) - 50 515 
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Scoala primara Balaneasa  

 
 

Scoala primara Orasa  
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Scoala primara Scariga 

 
 

 

Scoala primara Prajoaia 

 
 

Scoala gimnaziala Poiana 
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     4.5.2  Cultura    

 

      Localitatea Livezi reprezinta un important centru de mostenire culturala prin pastrarea 

traditiilor , a obiceiurilor , arta mestesugarilor  si alte valori culturale.Aceste activitati contribuie 

la cresterea atractivitatii modului de viata de la sat si ajuta la pastrarea identitatii locale. 

        Incepand din anul 2008 s-a reluat Sarbatoarea Traditionala  „Ziua Bradului” care se 

sarbatoreste anual in ultima duminica a lunii august, manifestare ce dateaza de peste 40 ani. 

 

 
      

     Traditiile locale „ Datini si obiceiuri de iarna” reprezinta un alt element al mostenirii culturale 

care face din acasta manifestare o adevarata sarbatoare in care alaiul de datini si obiceiuri sa-si 

prezinte specificul din fiecare sat. 
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     Biblioteca Comunala functioneza in sediul Primariei Livezi si dispune de un fond de carte de 

peste 6200 volume. 

     In cadrul Bibliotecii Comunale functioneaza Centrul de Calculatoare cu Internet pentru public, 

care are in dotare 4 calculatoare conectate la internet, imprimanta si scaner. 

    Existenta unui Camin Cultural construit in anul 1950, care necesita reparatii capitale. 

    Existenta unor spatii amenajate cu destinatie parc pentru petrecerea timpului liber si nevoia de 

recreere pentru copiii si tineretul din comuna. 

Parc de joaca pentru copii , sat. Livezi , com. Livezi 

 
   Baza sportiva multifunctionala tip II in curs de finalizare , sat. Livezi ,com. Livezi

 
 

 

     Existenta unor monumente de arhitectura incluse pe lista patrimoniului judetului Bacau: „ 

Adormirea Maicii Domnului” , Biserica „ Cuvioasa Parascheva”, Biserica de lemn „Sfantul 

Dumitru” , doua situri arheologice din epoca cucuteni – Siliste ( Balaneasa). 
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Biserici   

 

Biserica ortodoxa  din lemn "Sf. Dumitru", construita  in anul 1814, sat Poiana, comuna Livezi 

 
 

 

Biserica ortodoxa  „Cuvioasa Parascheva”sat. Scariga , com. Livezi 

 
 

Biserica adventista construita in anul 1992 , sat. Scariga , com Livezi 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABLIA A COMUNEI LIVEZI 

 

  

 
79 

Biserica ortodoxa „Izvorul Tamaduirii”,construita in anul 1853 ,  sat Balaneasa , comuna Livezi 

 
 

 

Biserica ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” construita in 1793 , sat Orasa , com. Livezi 

 
 

 
Biserica ortodoxa „Intrarea Maicii Domnului in Biserica”,in constructie , sat.Prajoaia ,com.Livezi 
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   Alte institutii importante din comuna 

   Primaria  

   Posta  

   Politia 

 

 

       4.6. Resurse umane 

 

                                                              Populatia 

Nr. crt. Structura populatiei Numar persoane 

1.  Copii 1209 

2.  Populatie activa 2967 

3.  Pensionari 423 

4.  Populatie inactiva 711 

5.  Total 5310 

Nr. crt. Categorii de calificari  

1. Industrie  400 

2. Agricultura 2567 

      3. Total  2967 

 

Infrastrucuri locale 

Nr. crt. Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-administrative Localitatea 

6.  Unitatea Administrativ Teritoriala - com. Livezi (sediu) Com. Livezi, sat Livezi 

7.  Baza sportiva multifunctionala tip II (in constructie Com. Livezi sat Livezi 

8.  Camin cultural Com Livezi ,sat Livezi 

9.  Remiza PSI (inchiriat) Com.Livezi, sat Livezi 

10.  Scoala cu cl.I-VIII nr. 1 Livezi Com.Livezi, sat Livezi 

11.  Scoala  cu cl.I-IV nr.2 Livezi (Valea Rea) Com.Livezi, sat Livezi 

12.  Biserica Romano Catolica Valea.Rea Com.Livezi, sat Livezi 

13.  Biserica Adventista Com.Livezi, sat Livezi 

14.  Casa de adunare (cultul crestin dupa evanghelie) Com.Livezi, sat Livezi 

15.  Oficiul postal  Com.Livezi, sat Livezi 

16.  
Bloc de locuinte+alte institutii: cec, coop. de 
credit,coop.de consum,4 spatii comerciale, o farmacie 

Com.Livezi, sat Livezi 

17.  Sediu fost CAP (inchiriat partial) Com.Livezi, sat Livezi 

18.  Sediu cladire primaria veche (inchiriat) Com.Livezi, sat Livezi 

19.  Post politie rurala Com.Livezi, sat Livezi 

20.  Dispensar uman+farmacie+cabinet stomatologic Com.Livezi, sat Livezi 

21.  Dispensar sanitar veterinar Com.Livezi, sat Livezi 

22.  SC SILUX COMIXT SRL – mobila, constructii Com.Livezi, sat Livezi 

23.  Altele (gospodarii ) Com.Livezi, sat Livezi 

24.  Scoala cu clasele I-IV Com.Livezi, sat Orasa 

25.  Biserica ortodoxa Com.Livezi, sat Orasa 
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Nr. crt. Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-administrative Localitatea 

26.  Altele (gospodarii) Com.Livezi, sat Orasa 

27.  Scoala cu clasele I-IV  Com.Livezi, sat Prajoaia 

28.  Biserica ortodoxa  Com.Livezi, sat Prajoaia 

29.  Biserica baptista Com.Livezi, sat Prajoaia 

30.  -moara cereale Com.Livezi, sat Prajoaia 

31.  Altele (gospodarii) Com.Livezi, sat Prajoaia 

32.  Scoala  cu clasele I-IV Com.Livezi, sat Scariga 

33.  Biserica adventista  Com.Livezi, sat Scariga 

34.  Biserica ortodoxa  Com.Livezi, sat Scariga 

35.  
District drumuri si poduri -directia judeteana drumuri si 
poduri 

Com.Livezi, sat Scariga 

36.  Altele (gospodarii) Com.Livezi, sat Scariga 

37.  Scoala cu clasele I-VIII Com.Livezi, sat Poiana 

38.  Biserica ortodoxa -monument istoric Com.Livezi, sat Poiana 

39.  Biserica penticostala Com.Livezi, sat Poiana 

40.  Altele (gospodarii) Com.Livezi, sat Poiana 

41.  Scoala cu clasele I-IV nr.1 Com.Livezi, sat Balaneasa 

42.  Scoala cu clasele I-IV nr.2 Com.Livezi, sat Balaneasa 

43.  Biserica ortodoxa Com.Livezi, sat Balaneasa 

44.  Biserica romano-catolica Com.Livezi, sat Balaneasa 

45.  Ocolul silvic Livezi Com.Livezi, sat Balaneasa  

46.  Altele (gospodarii) Com.Livezi, sat Balaneasa 

47.  Targ saptamanal  Com.Livezi, sat Livezi 

 

 

Asistenta sociala 

  

Serviciul de asistenta sociala  este organizat in cadrul primariei. Exista infiintat serviciul AFTER 

SCHOOL ( scoala dupa scoala ) prin programul PNDR ( masura 322 ) in cadrul proiectului 

integrat component sociala. 
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V.  ANALIZA   SWOT 

 

 

 

       Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste 

dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in 

cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irrational resurse pretioase. Experienta 

internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci 

cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

      Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunitatii pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost 

urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a 

comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului 

strategic.  

 

      Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 

comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

 

     Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul 

administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa 

identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. 

 

     Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). 

 

     Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de 

dezvoltare a comunei Livezi in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru 

accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a 

impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020. 

 

    Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum se 

compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia 

concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control.            

Analiza SWOT ia în considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si 

pietele strategice. 

 

    Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii 

(presupuneri) în zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. În urma acestei analize 

se poate decide daca zona îsi poate îndeplini planul, si în ce conditii. 

 

 

      Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale 

comunei. 
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      Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

      Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza 

elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele slabe) 

XX 

CE AM PUTEA FACE 

( Oportunitati si amenintari ) 

STRATEGIE 

CE VREM SA FACEM? 

( Valorile comunei si locuitorilor ei ) 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI  SA FACEM? 

( dorintele locuitorilor comunei ) 

Rafinare ulterioara 

CE RESURSE SI POTENTIAL 

VREM SA DEZVOLTAM ? 

CE OPORTUNITATI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE 

LOCUITORILOR COMUNEI? 

COMUNA LIVEZI 

1. Dezvoltare 

economica 

2. Dezvoltare 

infrastructura 

3. Cresterea 

atractivitatii 

Creare locuri de munca 

Programe de formare 

profesionala 

Competitii vitale 

Confort social 

Cultural 

Agrement 
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1. Viata economica a comunei Livezi , trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale: 

agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. 

       Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii economice a comunei, 

trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice. 

 

 2.  Infrastructura necesita imbunatatiri continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite 

criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

 

     - siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

     - raportul valoarea investitiei/ efecte economico-financiare produse; 

     - raportul valoare investitiei/numarul beneficiarilor. 

 

 3.  Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il 

constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere 

comuna Livezi ,  astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar 

acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 

 

 

    5.1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, POMICULTURA SI DEZVOLTAREA 

RURALA 

 

 

P
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• Ocolul Silvic Livezi pe teritoriul comunei; 

• Populatia detine: pasari: 9270, bovine: 1118, caprine: 329, ovine: 2120, porcine: 1440, cabaline: 

263, familii de albine: 400 si altele 150; 

•  Existenta culturilor de grau: 200 ha se pot extinde pe 1000 ha, porumb: 1700 ha, viticultura 50 

ha se poate extinde pe 400 ha  si legumicultura 10 ha se poate extinde pe 20 ha; 

• Suprafata teritorial administrativa  a comunei Livei (5793 ha) este impartita in: teren arabil 

4566 ha, pasune: 930 ha, padure 174 ha, vii: 50 ha, luciu de apa 70 ha 

• Existenta solurilor fertile; 

• Conditii favorabile pentru productia agricola; 

• Prezenta fondurilor europene ce pot fi absorbite in vederea impulsionarii afacerilor in 

agricultura. 
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• Slaba dotare tehnica a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura; 

• Promovarea insuficienta a zonei rurale si a produselor specifice;        

• Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala; 

• Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea si popularea infrastructurii zootehnice; 

• Insuficienta activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale. 

• Fragmentarea suprafetelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi traditionale slab  

competitive economic; 

• Existenta unor suprafete cu destinatie agricola necultivate timp de mai multi ani consecutiv; 

• Investitii insuficiente in agricultura; 

• Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole; 

• Temerile producatorilor in ceea ce priveste piata de desfacere a produselor agricole din 

gospodarie; 

• Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrarilor agricole; 

• Imbatranirea fortei de munca in agricultura; 

• Pensii mici pentru agricultori. 
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• Infiintarea asociatiilor agricole; 

• Infiintarea de ferme zootehnice pentru cresterea bovinelor, ovinelor si caprinelor; 

• Infiintarea culturilor de: rapita,grau,orz,floarea soarelui etc. pe suprafete compacte in cadrul 

societatilor cu profil agricol; 

• Construirea unei piete agroalimentare in cadrul Targului saptamanal; 

• Crearea de noi locuri de munca; 

• Cresterea veniturilor populatiei din agricultura; 

• Valorificarea potentialului traditional; 

• Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole; 

• Aprobarea Programului National - Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de 

profil zootehnic si din industria alimentara; 

• Conditii favorabile de obtinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate in conditii 

deosebit de avantajoase; 

• Infiintarea de sere de legume si flori precum si o amenajare piscicola; 

• Facilitati legislative privind arendarea suprafetelor agricole; 

• Existenta unor asociatii profesionale si a unor organisme de sprijin a producatorilor; 

• Accesarea fondurilor europene pentru finantarea agriculturii; 

• Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Bacau cu 

privirea la accesarea fondurilor europene; 

• Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala. 
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• Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE;   

• Cadrul legislativ instabil;    

• Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne;  

• Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; 

• Eroziunea si degradarea calitatii solurilor ce poate conduce la scaderea randamentului; 

• Frecventa ridicata a perioadelor secetoase in agricultura; 

• Numar insuficient de tractoare si masini agricole care determina imposibilitatea incadrarii in 

perioadele optime de executare a lucrarilor; 

• Degradarea solurilor; 

• Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile 

Structurale FEADR      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  INFRASTRUCTURA SI MEDIU 
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• Orase importante apropiate : Onesti – 19 km, Bacau – 35 km, Moinesti – 40 km, Tg. Ocna – 

40km; 

• Cai de acces : DN 11 , DJ 117; 

• Reteaua de electricitate de care dispun toate gospodariile;  

• Reteaua de alimentare cu apa; 

• Reteaua de iluminat public; 

• Reteaua de telefonie fixa si mobila; 

• Televiziune prin cablu si internet; 

• Existenta unui dispensar medical uman, cabinet stomatologic, farmacie umana si un dispensar 

veterinar; 

• Eforturi ale autoritatilor locale de aplicare riguroasa a legislatiei privind protectia mediului; 

• Aeroport international „ George Enescu” Bacau la o distanta de 40 km; 

• Existenta a doua unitati bancare in comuna. 
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• Infrastructura de transport relativ slab dezvoltata, fata de exigentele si cerintele actuale concrete 

ale aderariila U.E. ; 

• Colectarea neselectionata a deseurilor, in vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii sau 

valorificarii lor; 

• Inexistenta retelei de canalizare si a retelei de gaz; 

• Inexistenta statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 

• Educatia ecologica este superficiala; 

• Drumuri comunale de interes local modernizate partial; 

• Comuna duce lipsa de spatii verzi amenajate si plantatii de protectie; 

• Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator; 

• Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari de teren;  

• Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor. 
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• Modernizarea drumurilor comunale ; 

• Extinderea retelei de alimentare cu apa; 

• Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare; 

• Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan; 

• Organizarea sistemului de colectare selective, a spatiului de depozitare si transportul deseurilor; 

• Realizarea de alei pietonale in comuna; 

• Realizarea lucrarilor de cadastru imobiliar intravilan si extravilan, reactualizare PUG; 

• Accesare de fonduri destinate dezvoltarii infrastructurii rurale; 

• Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol; 

• Regenerarea comunitatii rurale; 
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•  Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului. 

• Lipsa resurselor materiale pentru indeplinirea obiectivelor de investitii propuse; 

• Imbatranirea populatiei care ar putea lucra in cadrul firmelor din comuna; 

• Migratia fortei de munca spre zone atractive din punct de vedere economic; 

• Riscul ca firmele din comuna sa nu faca fata competitiei de pe piata unica; 

• Fenomenul economiei subterane; 

• Lipsa capitatului de sustinere a activitatilor economice migratia tinerilor cu potential in zonele 

urbane.   

• Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri   

Structurale;  

• Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor intreprinzatori; 

• Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile 

Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu; 
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5.3.  ECONOMIC 
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noi locuri de munca; 

• Obtinerea produselor ecologice prin existenta potentialului; 

• Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi si pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 

• Traditii locale in cresterea animalelor;  

• Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna. 
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• Absenta implementarii sistemului de calitate in cadrul proceselor de productie si a produselor; 

• Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole; 

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

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

• Inexistenta intreprinderilor  in domeniile industriei usoare  si alimentare; 

• Nu exista acces la reteaua de gaze si canalizare; 

• Ponderea inexistenta a investitiilor straine; 

• Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing; 

• Slaba informare, cu privire la normele europene. 
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• Cresterea capacitatii anteprenoriale; 

• Atragerea unor noi investitori in comuna prin facilitatile pe care administratia locala le pune la 

dispozitie; 

• Dezvoltarea cooperarii locale; 

• Diversificarea activitatilor economice; 

• Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in prezent, reprezentate prin 

suprafete importante de teren arabil si pasuni; 

• Programe guvernamentale pentru srijinirea initiativelor locale, in special in domeniul 

dezvoltarii agriculturii, zootehniei si a infrastructurii aferente;  

• Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate adaptate conditiilor 

locale; 

• Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile 

Structurale; 

• Diversificarea programelor nationale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi; 

• Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi locuri de 

munca in mediul rural; 

• Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM; 

• Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau 

straini; 

• Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizatii 

neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare. 
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•  Legislatia in continua schimbare; 

• Oferte de creditare greu accesibile; 

• Datorita infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potentialul comunei investitorii au un 

interes scazut pentru inceperea afacerilor in comuna; 

• Receptivitate si flexibilitate scazuta a populatiei locale la cerintele noi ale pietei care determina 

in timp decalaje economice mari. 

• Instabilitatea cursului valutar; 

• Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei care determina 

decalaje economice mari, greu de recuperat; 

• Rata ridicata a dobanzii la credite;  

• Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale;  

• Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia; 

• Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii; 

• Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si 

asistentei sociale in perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.  TURISM 
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• Cadru natural deosebit; 

• Existenta obiceiurilor populare; 

• Potential de dezvoltarea a agroturismului 
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 • Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine insuficiente; 

• Insuficienta locurilor de cazare, deoarece pe raza comunei nu exista nicio pensiune; 

• Lipsa de preocupare a cetatenilor si autoritatilor locale privind conservarea mediului; 

• Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe 

teritoriul acesteia. 
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• Se poate dezvolta agroturismul si turismul de week-end; 

• Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de 

finantare ale Uniunii Europene. 
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scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor teritorii, considerate mai 

interesante de catre turisti si investitorii in turism; 

• Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor; 

• Migrarea turistica catre alte regiuni. 

 

 

 

 

5.5.  EDUCATIE SI CULTURA 
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• Existenta in comuna a doua scoli gimnaziale, sase scoli primare si sase gradinite cu program 

normal; 

• Existenta unui camin cultural; 

• Comuna mai detine si cinci biserici ortodoxe, doua biserici catolice, trei biserici adventiste si o 

biserica evanghelista; 

•  Existenta unor monumente de arhitectura incluse pe lista patrimoniului judetului Bacau: „ 

Adormirea Maicii Domnului” , Biserica „ Cuvioasa Parascheva”, Biserica de lemn „Sfantul 

Dumitru” , doua situri arheologice din epoca cucuteni – Siliste ( Balaneasa); 

• Management scolar adecvat in unitatile de invatamant public; 

• Implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie in unitatile invatamantului 

obligatoriu; 

•  Existenta a doua microbuze de transport detinute la nivel local pentru scolari; 

• Existenta unui centru „ After school” ( scoala dupa scoala ) in satul Livezi; 

• Exitenta unei biblioteci comunale si biblionet. 
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• Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din scoli cu cadre suplinitoare; 

• Procentajul relativ ridicat de elevi scolarizati in invatamantul cu clase simultane; 

• Dezvoltarea relativ slaba a bazei materiale pentru desfasurarea activitatilor de educatie fizica; 

• Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in scadere datorita 

scaderii demografice a populatiei; 

• Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, deoarece in comuna nu exista liceu; 

• Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a majoritatii locuitorilor 

comunei. 
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•  Organizarea de cursuri de formare si reconversie profesionala in comuna; 

• Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesionala a persoanelor active din 

comuna; 

• Cresterea nivelului de pregatire profesionala a fortei de munca; 

• Implementarea unor poiecte care sa stimuleze implicare rromilor in activitati aducatoare de 

venituri; 

• Monitorizarea starii ocupationale a populatiei; 

• Reabilitarea si modernizarea caminului cultural; 

• Construirea unor sali de sport pentru elevi in scolile din comuna 

• Extinderea spatiului scolar la scoala gimnaziala nr.1 Livezi 
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I • Tendinta de reducere a exigentei in procesul de evaluare didactica; 

• Buget inca insuficient alocat invatamantului public generand fenomene de dotare materiala la 

limita necesarului unitatilor sau recurgerea la finantare paralela prin aportul familiilor; 

• Scaderea gradului de instruire scolara a populatiei tinere; 

• Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine; 

• Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei 
 

 

5.6.   RESURSE UMANE – PIATA MUNCII 
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• Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor; 

• Populatia comunei in numar de 5310 persoane, din care: copii 1209, populatie activa : 2967; 

• Rata infractionalitatii redusa; 

• Disponibilitatea de a munci in conditii de motivare adecvata; 

• Se acorda mare atentie seviciilor sociale; 
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• Insuficienta informare a populatiei cu privire la programele de calificare si reconversie 

existente in judet; 

• Existenta somajului de lunga durata, care conduce la descalificarea si descurajarea 

fostilor angajati; 

• Numar mare al persoanelor care nu au ocupatie; 

• Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a celor cu 

pregatire profesionala inalta; 

• Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre urbane); 

• Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si provocarile lumii 

actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in special; 

• Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei. 
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• Atragerea de programe cu finantare europeana pentru stimularea ocuparii fortei de munca; 

• Adaptarea programelor de invatamant la cerintele economiei de piata; 

• Existenta unor reglementari ce acorda facilitati angajatorilor care creeaza noi locuri de munca 

pentru someri, tineri absolventi etc. 

• Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru reconversie 

profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri; 

• Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul social; 

• Existenta strategiei nationale antisaracie; 

• Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa; 

• Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de munca locale, la salarii 

competitive la nivel regional (fata de polii de crestere); 

• Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; 

•  Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii. 

 

 

 

A
M

E
N

IN
T

A
R

I 

• Declinul demografic si imbatranirea populatiei comunitatii; 

• Migrarea fortei de munca; 

• Amplificarea pregatirii teoretice a fortei de munca in detrimentul aspectelor aplicative. 

• Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si 

asistentei sociale in perspectiva 

• Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata activa; 

• Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi; 

• Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului. 
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VI.  OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA 

 

 

    Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa stabileasca cu 

claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si in functie de aceasta, sa se stabileasca structura 

cursurilor de calificare. 

    Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele rezultate. 

Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile 

neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. 

    Principiile strategiei de dezvoltare durabila : 

 

    ●   durabilitate - conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un minim 

de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor ; 

    ●  competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar 

international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

    ●  sprijin financiar - facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface 

nevoile de investitii si dezvoltare ; 

    ● o buna administrare - reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

     

  Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 

1.    sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de 

munca; 

2.    sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, strategia si 

actiunile sale; 

3.    sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; 

4.    sa determine eficientizarea managementului. 

    Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se 

recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. 

      

    Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, 

activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig viabil. 

    

 Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul pentru 

obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea prin 

chestionar a locuitorilor comunei. 

 

      Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Livezi constau in: 

 1.dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; 

 2. protectia mediului; 

 3.intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; 

 4. regenerare rurala. 

 

    Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

   →  sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la 

standarde europene); 
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   → sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al imaginii 

in general; 

   →  sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub 

forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor 

permanente intre parteneri; 

   →  sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. 

De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. 

 

         Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei 

Livezi, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa 

asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, cresterea bazei de 

impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. 

        Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata 

pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. 

In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei 

(prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a 

firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, 

facilitati fiscale, etc.) 

       Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci 

obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare 

si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor 

si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 

 →  dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si 

atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata; 

 →  intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in 

raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele 

populatiei; 

 →  twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la 

utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect); 

 →  realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; 

 →  realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 →  integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre 

sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a 

comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte; 

 →  managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, 

financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu 

natural; 

 → utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respective emiterea de 

reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea 

investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea 

bugetului local; 

 →  descentralizarea managementului in sectorul energetic; 

 →  design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de 

constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea 

spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica; 
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 →  realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera 

mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; 

 →  interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; 

fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; 

 →  analiza capacitatii tehnice de executie; 

 →  evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute; 

 →  identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; 

 →  corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

 → evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul 

acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

 →  protectia mediului; 

 → realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 

program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista 

oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

 →  asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii 

statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism 

general si planurile de urbanism zonal). 

 

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de urbanism 

general, sunt : 

 

▪   planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit 

(individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), cladiri cu destinatie 

comerciala, parcari, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor;   

▪      zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; 

▪      in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national cultural), 

acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit. In 

nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate sau demolate; 

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

si de agrement; 

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

▪     spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si pentru a intari 

relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona functionala; 

▪     vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. Acestea vor fi 

exclusive in sait-ul istoric al comunei; 

▪      terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi pastrate pe cat 

posibil sau integrate in parcuri; 

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

▪      comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; 

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

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

        Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Livezi sunt: 
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●     Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura; 

●    Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

●     Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

●   Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura 

(apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 

●     Reabilitarea si modernizarea scolilor conform standardelor europene; 

●    Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea 

ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale. 

 

    OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. Agricultura si dezvoltare rurala 

Agricultura 

▪     Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme 

pentru adaptabilitatea la conditile climatice; 

▪      Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice, agricole si piscicole generatoare de venit la 

bugetul local; 

▪   Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitatile care decurg din acestea; 

▪      Infiintare de ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor rezultate din 

domeniu; 

▪    Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe 

terenurilor agricole. 

 

2. Infrastructura si Mediu 

▪     Conservarea si intretinerea mediului natural. 

 

Transport 

▪   Modernizarea drumurilor comunale; 

▪   Realizarea de alei pietonale in comuna; 

 

Utilitati 

▪    Extinderea retelei de alimentare cu apa; 

▪    Realizarea retelei de canalizare; 

▪    Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan; 

▪    Lucrari de regularizare a albiei paraielor  si aparari de maluri; 

▪    Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 

▪  Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de 

urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; 

▪    Finalizarea lucrarilor la centrul zonal SVSU prin amenajarea spatiilor destinate personalului si 

a echipamentelor din dotare; 

▪    Finalizarea bazei sportive multifunctionale. 
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Sanatate 

▪      Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; 

▪     Informarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor de 

sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de  urgenta prin sustinerea si 

promovarea modului de viata sanatos; 

▪     Construirea unui dispensar medical in satul Scariga. 

 

 

Mediu 

▪    Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului; 

▪    Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri 

neamenajate; 

▪    Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; 

▪    Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; 

▪    Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor; 

▪    Infiintare serviciului de canalizare si statie de epurare in comuna Livezi. 

 

3. Economie 

▪  Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de 

implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Livezi; 

▪    Economie productiva  de venit la bugetul local; 

▪    Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. 

Comert si Servicii 

▪  Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Livezi, prin marirea  numarului 

societatilor comerciale; 

▪  Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor  in 

comuna. 

Mediu de afaceri 

▪  Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la  dezvoltarea 

zonei. 

 

4. Turism 

▪   Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor; 

▪   Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; 

▪    Promovarea de masuri eficiente de marketing. 

 

5. Educatie si cultura 

Invatamant 

 ▪   Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; 

 ▪    Modernizarea si dotarea scolilor si gradinitelor din comuna ; 

 ▪   Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; 

 ▪   Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul educational; 

 ▪   Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; 

Cultura 

▪   Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; 

▪   Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; 
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▪   Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si 

mijloacele moderne; 

▪   Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Livezi; 

▪   Construirea caminului cultural; 

▪   Construirea bisericii din satul Livezi „Sfantul Gheorghe”; 

▪   Sprijinirea bisericilor pentru construirea unor capele mortuare  si case praznicale; 

▪   Construirea unor sali de sport in scolile din comuna. 

 

   6. Resurse Umane 

Populatia 

 ▪   Organizarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru  cei din 

exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna; 

 ▪   Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. 

Piata muncii 

 ▪   Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru  satisfacerea 

nevoilor de trai; 

 ▪  Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe  piata 

fortei de munca. 

 

 

7. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA 

 

 

 

7.1. CONSIDERATII GENERALE 

 

        Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine 

un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul 

realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de 

actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale 

de Dezvoltare Durabila (SLDD). 

        Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care 

utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. 

        Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia 

macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de 

opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale 

mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, 

avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in 

calcul la o prognoza economica se multiplica. 

        Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 

comunei Livezi reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale 

pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina 

punctul forte al acesteia. 

        Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost 

analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar tintele 

obiectiv-strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile 
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ulterioare. 

         “Planul Local de Actiune”, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de 

planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi 

evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin 

indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru 

comuna Livezi. Utilitatea unui plan de acţiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor 

ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare 

Durabila a comunei. 

        Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele 

necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: 

        1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Actiune (planificarea activitatilor); 

        2. Planul de executare al Planului Local de Actiune (implementarea activitatilor); 

        3. Planul de monitorizare al Planului Local de Actiune (evaluarea activitatilor). 

        Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Livezi, suportul necesar trebuie sa fie 

asigurat de catre: 

1.    Administraţia Locala (primaria) si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea 

institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 

2.  Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin 

atitudine si participare activa; 

3.    Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii 

si tehnologii moderne). 

 

7.2. PRINCIPII SI CONDITII 

 

       Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Livezi, ca autoritate publica 

locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, 

aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor 

umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului 

administrativ de alocare a responsabilitatilor. 

       Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor de ce vor apare in viitor depinde in foarte mare 

masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

       Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica 

trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul 

cetatenilor la activitatea administratiei. 

       In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Livezi a fost de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

       In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu proces de 

consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2014-2020. 

 

7.3. OBIECTIVE GENERALE 

 

        Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Livezi sunt: 

•   Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, distributie gaze si canalizare) a tuturor 

locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; 

•    Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor; 

•    Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 
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•  Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

•    Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura; 

•    Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati investitionale. 

 

7.4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 

 

       Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si 

participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si 

implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. 

       Primaria, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa 

dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea 

cadrului institutional. 

 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

→       Sprijinirea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; 

→     Sustinerea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, 

gaze naturale, energie electrica, etc.) ; 

→     Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor 

stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

→       Controlarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

→   Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

→     Organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru necesitatile 

institutiilor bugetare din banii publici; 

→   Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera 

privata. 

 

Consolidarea finantelor publice: 

→    Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social- economice 

si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 

→  Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea 

echilibrului bugetar; 

→     Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 

→      Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. 

 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

→     Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

→   Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, 

cultural si de mediu. 

 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 
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      a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

→   Preocuparea primariei comunei Livezi  pentru pregatirea continua a functionarilor  publici pe 

domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

      b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

→   Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

→   Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

→   Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

      c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

→   Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a  regulamentului de 

ordine interioara; 

→   Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

      d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

→   Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

→   Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

→   Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

→   Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor 

depuse. 

      e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

→   Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

→   Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; 

→   Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

→   Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

→   Implementarea unui sistem de management al calitatii. 

      f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

→   Administrarea eficienta a banilor publici; 

→   Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare  nerambursabila; 

→   Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

      g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

→   Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

→   Analizarea nevoilor in domeniul software. 

 

 

 

 

   7.5.  PROIECTIA FINANCIARA 

 

       Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este interesat, in 

cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest motiv, trebuie 

acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate 

prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si 

cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii cativa ani, indicatori de 

rentabilitate etc.). 

       Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii 

locale. 

         Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii 

proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABLIA A COMUNEI LIVEZI 

 

  

 
102 

avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii 

ale resurselor de care dispune primaria. 

         O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate 

pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii effective a proiectului. 

         Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata 

de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic. 

         Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se 

determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze. 

         In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, s-ar 

putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza 

cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare. 

         Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea 

redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata 

justifica nivelul pentru care s-a optat. 

         Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata 

rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute. 

         De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de 

realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se 

poate exprima exact. 

         Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si 

necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare. 

 

 


