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6.1.  Viziune  

Declaraţia Comunităţii Şimnicu de Sus  pentru orizontul de timp 2020 este directă, simplă şi concisă, fiind bazată pe o 
analiză critică a situaţiei actuale: se doreşte realizarea problemelor identificate în prezent şi susţinerea unui viitor mai bun 
generaţiilor viitoare. 

 

În anul 2020, Comuna Şimnicu de Sus va fi o comuna  care s-a dezvoltat durabil în sensul:  
 valorificării durabile a poziţiei geo-strategice si resurselor naturale, în scopul asigurării echilibrului între sistemele 

socio-economice si potenţialul natural; 
 existenţei unei forţe de muncă calificate pentru care există un număr suficient de locuri de muncă bine plătite; 
 menţinerii competitivităţii prin desfăsurarea unor activităţi economice prospere, introducerea de noi tehnologii si 

investiţii în cunoastere si inovare; 
 îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii oamenilor, asigurându-le acces egal la utilităţi, servicii de asistenţă socială si 

sănătate, educaţie; 
 implicării active a instituţiilor pentru dezvoltarea economică si socială echilibrată a comunei, consultând democratic 

comunitatea, partenerii sociali si mediul de afaceri în procesul decizional” 
 

Obiectivul major al Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Şimnicu de Sus pentru perioada 2014- 2020: „ 
Îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor Comunei  Şimnicu de Sus, generaţiilor prezente şi viitoare, prin crearea 
unei comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient si eficace asigurând prosperitatea, 
protecţia mediului si coeziunea socială.” 

Siguranţa se va regăsi în mediul de afaceri în care cetăţenii vor crea şi lucra, în unitatea de învăţământ în care elevii acumulează 
cunoştinţe, în spaţiile publice ce deservesc cetăţenii şi oamenii de afaceri şi nu numai . Prosperitatea va fi atât o consecinţă a proiectelor 
şi politicilor publice promovate de autoritatea publică locală, de mediul de afaceri stimulat către investire dar şi un ţel al familiilor 
rezidente în Şimnicu de Sus. 
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În formularea acestei viziuni privind ţinta localităţii pe termen lung, au fost respectate următoarele principii: 

 Corelaţia directă între strategiile generale naţionale şi regionale şi între strategiile generale, priorităţile şi proiectele prioritare 
identificate în funcţie de nevoile comunităţii; 

 Asigurarea nivelului participativ al tuturor factorilor locali prin mecanisme de consultare publică, implicarea tuturor părţilor 
interesate la realizarea strategiei generale şi selectarea proiectelor; 

 Caracterul limitat al surselor umane şi financiare de care dispune comunitatea 
 Identificarea problematicilor critice şi formularea obiectivelor strategice care răspund viziunii. 

 

În cadrul general al staregiei, sprijinul pentru dezvoltare rurală, contribuie la atingerea următoarelor obiective: 

I. competitivitatea agriculturii; 
II. gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 
III. o dezvoltare teritorială echilibrată a comunei. 

 

6.2. Obiective generale şi strategice 
 

 În vederea realizării conceptului strategic pentru comuna Şimnicu de Sus, s-au formulat patru obiective generale, compuse din 
obiective strategice, după cum urmează: 

 
 O.G. 1 Dezvoltarea si modernizarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de 

management al capitalului natural si de prevenire si gestionare a riscurilor naturale (Obiectivul general cod O.G.1) 
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O.G.1. 1 : Inventariere rurala (spaţii comerciale, terenuri, fond construit) 
 

PROPUNERI DE PROIECTE :  

 Actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situaţiei tuturor terenurilor şi spaţiilor din domeniul public şi 
privat 

 Spaţii comerciale şi publice – Inventarierea spaţiilor comerciale şi clarificarea situaţiei spaţiilor publice. 
 

O.G.1. 2 : Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri  
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 Modernizarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale – modernizarea zonelor de circulaţie şi transport, 

consolidări şi refaceri drumuri, realizarea de spaţii pietonale în toate localitatile componente şi modernizarea celor 
existente. 

 Modernizarea si reabilitarea drumurilor locale si satesti 
 Modernizarea si reabilitareac drumurilor agricole şi a altor căi de acces 

 

O.G.1. 3 : Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii hidro-edilitare  
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a utilităților publice;  

 Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare, tratare şi distribuţie a 
apei potabile;  

 Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor 
uzate; 
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O.G.1. 4: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de comunicaţii 
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Investiții în rețele de internet în bandă largă;  
 Investiții pentru informatizarea completă a instituțiilor publice din domeniul administrației, educației, sănătății, 

protecției sociale, culturii, etc. (conexiuni de mare viteză);  
 Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și aplicații online pentru cetățeni (în 

domeniul administrației, educației, sănătății, protecției sociale, culturii, etc.); 
 Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și aplicații online pentru sectorul 

IMM-urilor (comerț și tranzacții electronice). 
 

O.G.1.  5: Refacerea şi protecţia mediului natural 
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru colectare selectivă;  
 Investiții pentru modernizarea şi eficientizarea managementului integrat al deşeurilor la nivel local, (se includ aici şi 

deşeurile ce solicită măsuri specifice, cum ar fi cele de ambalaje, periculoase, de echipamente electrice şi electronice, din 
construcţii şi demolări); 

 Campanii de informare, educare și conștientizare a populației privind necesitatea racordării la sistemul de apă și 
canalizare, consumul rațional de apă potabilă, protecția mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste normele 
impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alți solvenți, necesitatea selectării și reciclării deșeurilor, campanii privind 
normele legislative în domeniul mediului înconjurător și respectarea principiului „poluatorul plătește”, 

 Acţiuni de informare, educare și conştientizare a populaţiei referitor la importanţa şi necesitatea protecției mediului 
înconjurător şi conservarea biodiversităţii;  

 Măsuri de îmbunătățire a calității apei, solului și a aerului;  
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 Reconstrucția ecologică a zonelor degradate (afectate de activități industriale și agricole poluante), terenuri degradate 

din cauza fenomenelor naturale și antropice;  
 Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și habitatelor (inclusiv regenerări și amenajări 

silvice, refacerea fondului faunistic) 
 Amenajarea, reabilitarea şi promovarea obiectivelor naturale cu potențial turistic; 

 

O.G.1.  6: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport  
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului;  
 Investiții pentru modernizarea transportului public rutier și de mărfuri și călători;  
 Investiții pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente şi ecologice 

 

O.G.1. 7: Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile  
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 

 Investiții în programe de informare și conștientizare a populației privind necesitatea eficientizării consumului de 
energie și a utilizării resurselor regenerabile;  

 Investiții pentru crearea de centrale de cogenerare pentru energie electrică și termică folosind deșeuri;  
 Sprijin pentru investiţii în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă energetică ridicată (inclusiv 

reabilitări şi retehnologizări);  
 Realizarea infrastructurii de generare şi distribuire de energie alternativă;  
 Sprijinirea sectorului IMM pentru creșterea eficienței energetice atât în producție, cât și în sfera serviciilor;  
 Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidențiale;  
 Investiții în eficientizarea iluminatului public;  
 Sprijin pentru achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie;   
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 Investiții privind eficientizarea consumului energetic în instituțiile publice. 

 

 O.G.2.  Creșterea competitivității economiei comunei pe termen lung.  Dezvoltarea rurală și agricultura (Obiectivul 
general cod O.G.2.) 
 

Prin urmărirea acestor obiective strategice se doreşte îmbunătăţirea mediului economic al localităţii, atragerea de investiţii 

în special în tehnologii şi activităţi prietenoase mediului şi relansarea agriculturii. În acest fel se va obţine o creştere a nivelului 

de trai şi ridicarea nivelului de retenţie a tinerilor care, în condiţiile situaţiei actuale a comunei, optează pentru stabilirea în alte 

comunae sau zone, fapt ce contribuie la îmbătrânirea populaţiei. 
 

Obiective strategice: 
 

O.G.2. 1: Infiinţarea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Realizarea de analize obiective ale situaţiei prezente a mediului de afaceri, înlăturarea barierelor birocratice şi crearea 
unui cadru legal pentru sprijinirea şi dezvoltarea economiei locale. 

 Iniţierea şi dezvoltarea serviciilor de asistenta şi sprijin pentru afaceri – Crearea unui cadru legal de sprijinire şi 
dezvoltare a economiei locale prin structuri de asistenţă şi sprijin pentru afaceri. 
 

O.G.2. 2: Atragerea investiţiilor din afara regiunii/ţării 
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Măsuri active de promovare a posibilităţilor de investiţii în zonă - sunt vizate acele măsuri care au ca efect promovarea 
posibilităţilor pe care investitorii le au în zonă, facilităţile oferite, chiar ideile de afaceri şi parteneriate viabile pe plan 
local. 
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 Măsuri active de sprijinire şi încurajare a investiţiilor în zonă - sunt vizate acele măsuri care au ca efect atragerea de 

investiţii în comuna, în special în domeniile de activitate prietenoase mediului şi a celor deficitare la nivel local 
 

O.G.2. 3: Diversificarea domeniilor de activitate economică 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 

 Programe de promovare de noi activităţi, cu accent pe activităţile economice prietenoase mediului – este o prioritate ce 
vizează direct relansarea echilibrată a activităţii economice, accesul la informaţie fiind, în esenţa, cheia obţinerii 
rezultatelor propuse. Este absolut necesară informarea şi constientizarea atât a populaţiei cât şi a agenţilor economici 
privind necesitatea protecţiei mediului şi a încurajării activităţilor cu impact redus asupra acestuia. 

 Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării de noi ramuri economice – cu accent pe activităţile prietenoase mediului . 
Sprijinirea dezvoltării de noi ramuri economice vizează crearea unui cadru legal solid şi coerent de încurajare a 
activităţilor economice noi şi inovative, în special a celor conexe celor existente şi a celor cu impact redus asupra 
mediului, cu efect asupra creşterii economice locale. Astfel, este de dorit să se pună accent pe sfera serviciilor, a 
tehnologiilor inovative şi pe sursele de energie neconvenţională, prin valorificarea potenţialului natural şi prezervarea 
acestuia. 
 

O.G.2. 4: Relansarea şi dezvoltarea agriculturii şi a domeniilor conexe acesteia 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 

 Programe şi campanii de conştientizare şi informare asupra oportunităţilor de dezvoltare în domeniul agricol şi 
zootehnic – este o prioritate ce vizează direct relansarea echilibrată agriculturii prin informarea grupului ţintă – agenţi 
economici din domeniu şi persoane fizice deţinătoare de terenuri agricole – asupra oportunităţilor de dezvoltare. 

 Exploatarea eficientă a terenurilor agricole, valorificarea elementelor naturale specifice şi procesarea locală a 
produselor primare 
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 O.G.3.  Sănătate, cultură şi tineret: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a coeziunii şi incluziunii sociale (Obiectivul general 

cod O.G.3.) 
 

Obiective strategice: 
 

O.G.3. 1: Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin pentru categoriile defavorizate sau vulnerabile 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 

 Creşterea asisţentei sociale şi a serviciului de asigurare a sănătăţii publice 
 Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii faţă de persoanele defavorizate 
 Încurajarea şi facilitarea investiţiilor în infrastructura de sănătate şi asistenţă socială 

 

O.G.3. 2 : Dezvoltarea activităţilor culturale şi de agrement pentru toate categoriile de vârstă 
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 

 Activităţi culturale, de sport şi agrement – vizează dezvoltarea activităţilor specifice de petrecere a timpului liber în 

vederea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, pe de o parte, şi a atractivităţii Comunei, pe de alta parte. 

 Investiţii în infrastructura de cultură, sport şi agrement 
 

O.G.3. 3 : Educarea şi formarea continuă a tinerilor şi adultilor, reducerea şomajului  
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 
 

 Realizarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale, precum şi dotarea cu echipamente şi materiale didactice de 
ultimă generaţie (a tuturor scolilor si gradinitelor din comuna); 

 Educaţia formală 
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 Educaţia informală 
 Măsuri active de sprijinire a învăţământului 
 Întărirea capacităţii instituţionale a APL 
 Reducerea şomajului 

 

O.G.3. 4 : Siguranţa cetăţeanului 
 

O.G.3. 5 : Societatea civilă 
 

 O.G.4.  Dezvoltarea turismului şi protejarea patrimoniului specific: dezvoltare de nişă (Obiectivul general cod O.G.4.) 
 

Obiective strategice: 
 

O.G.4. 1: Dezvoltarea infrastructurii specifice de turism 
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Restaurarea, protecția și valorificarea siturilor, monumentelor şi ansamblurilor culturale, istorice şi de artă, inclusiv infrastructura 
de acces la acestea. 

 Realizarea infrastructurii de cazare la standarde europene 
 

O.G.4. 2: Dezvoltarea tipurilor de turism prietenoase mediului (cicloturism, agoturism, turism cultural şi ecumenic etc.) 
 

PROPUNERI DE PROIECTE : 

 Marketingul turistic 

 Conturarea unei oferte turistice reale, adaptate specificului local 
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6.3. Planul de acţiune 
 

Pentru îmbunătăţirea procesului de planificare la nivel local, propunem următorul plan de acţiune, structurat pe trei 

intervale de timp:  
 

Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2014-2020)  

 

Responsabili  

Aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Şimnicu de 

Sus 2014-2020 în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în 

acest sens  

Comuna Şimnicu de Sus 

Susţinerea şi finalizarea proiectelor aflate în implementare în actuala 

perioadă de programare  

Beneficiarii proiectelor aflate în derulare  

Identificarea investițiilor prioritare și a partenerilor publici şi privaţi pentru 

dezvoltarea şi implementarea acestora  

Comuna Şimnicu de Sus 

Beneficiarii proiectelor prioritare  

Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare pentru 

proiectele propuse spre implementare în următoarea perioadă de 

programare (parteneriate public-privat, credite, alte resurse financiare 

externe, finanţări din fonduri europene, fonduri de la bugetele de stat şi 

local, etc.)  

Comuna Şimnicu de Sus 

Beneficiarii proiectelor propuse a fi realizate  
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Elaborare documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor propuse a 

fi realizate în următoarea perioadă de programare (identificare 

terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste regimul juridic al 

terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate, studii de impact, planuri de 

afaceri, documentaţii urbanistice, etc.)  

Comuna Şimnicu de Sus 

Alte categorii de beneficiari din localitate  

Firme de consultanţă  

Parteneri din alte judeţe din România sau din alte 

ţări  

Promovarea comunei ca destinaţie turistică şi de afaceri, în vederea 

atragerii de investiţii şi a creşterii gradului de ocupare a infrastructurilor 

turistice şi de sprijinire a afacerilor existente sau în curs de realizare  

Comuna Şimnicu de Sus 

Camera de Comerţ şi Industrie  

Asociaţii patronale  

Administratorii structurilor turistice şi de 

sprijinire a afacerilor  

Realizarea de acorduri de parteneriate între Comuna Şimnicu de Sus şi 

actorii relevanţi de la nivel local, judeţean şi naţional pentru realizarea 

proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare  

Comuna Şimnicu de Sus 

Consiliul Judeţean Dolj 

Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari publici si privati asupra 

surselor de finanţare complementare existente pentru creşterea gradului de 

absorbţie al fondurilor europene  

Comuna Şimnicu de Sus 

Autorităţi de Management / Organisme 

Intermediare  

Instituţia Prefectului Dolj 

Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele necesare 

pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea graficului de 

derulare/implementare a strategiei (includerea în bugetul multianual a 

investiţiilor propuse ca fiind prioritare în vederea pregătirii lor)  

Comuna Şimnicu de Sus 



      VIZIUNE, OBIECTIVE, PLAN DE ACŢIUNE, MONITORIZARE   

 

 
 

217 
 

Capitolul VI: VIZIUNE 
 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru 

implementarea cu succes a proiectelor prioritare  

Comuna Şimnicu de Sus 

Alte categorii de beneficiari de la nivel local  

 

Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2014-2017) Responsabili  

Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au fost finalizate (acţiunile 

noi şi diferite faţă de cele anterioare)  

Aceiaşi responsabili ca şi pe termen scurt  

Realizarea de parteneriate public private pentru dezvoltarea proiectelor 

majore de la nivel local  

Comuna Şimnicu de Sus 

Mediul de afaceri  

Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare terenuri, 

facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de producţie, 

reducerea/înlăturarea barierelor administrative, etc.)  

Comuna Şimnicu de Sus 

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare şi 

complementare proiectelor prioritare  

Comuna Şimnicu de Sus 

Mediul de afaceri  

Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii publice, executare 

lucrări, etc.)  

Beneficiarii proiectelor  

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional 

(materiale promoţionale, participare la manifestări internaţionale, site-uri, 

etc.)  

Comuna Şimnicu de Sus împreună cu responsabilii 

de proiecte  

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de proiecte 

prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres  

Comuna Şimnicu de Sus 

Evaluarea intermediară a strategiei locale de dezvoltare durabilă a Comuna Şimnicu de Sus 
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municipiului pentru perioada 2014-2020  Evaluator independent  

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2018-2020)  Responsabili  

Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu au fost finalizate 

(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare)  

Aceeaşi responsabili ca şi pe termen mediu  

Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective (dacă 

este cazul)  

Comuna Şimnicu de Sus 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare  Beneficiarii proiectelor  

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional  Comuna Şimnicu de Sus împreună cu responsabilii 

de proiecte  

Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile prioritare şi 

complementare proiectelor prioritare  

Comuna Şimnicu de Sus 

Revizuirea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Şimnicu de 

Sus pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027)  

Comuna Şimnicu de Sus 

Structurile parteneriale formate la nivelul 

localităţii pentru planificare strategică (de ex. 

grupuri de lucru sectoriale)  
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6.4. Proiecte strategice pentru perioada 2014-2020 
 

Nr. 

crt. Titlul proiectului Descriere Activităţi Parteneri 
Buget 

estimat 

Oportunităţi 

de finanţare 
Durata 

Perioada 

de imple-

mentare 

1. Actualizarea 

Planului Urbanistic 

General 

Descriere: PUG 

constituie cadrul legal 

pentru realizarea 

programelor şi 

acţiunilor de 

dezvoltare conform 

Legii 350/2001, 

modificată şi 

completată prin Legea 

289/2006. El cuprinde 

analiza, reglementările 

şi Regulamentul Local 

de Urbanism pentru 

întreg teritoriul 

administrativ al 

unităţii de bază. 

Obiectivul 

proiectului este de 

Etapa 1:  

Etapa de 

documentare 

Etapa 2:  

Studii de 

fundamentare şi 

concepţie 

Etapa 3:  

Elaborarea strategiei 

de dezvoltare-viziune, 

politici, programe, 

proiecte 

Etapa 4:  

Elaborarea PUG-ului  

propriu-zis 

Etapa 5: Predarea 

şi integrarea PUG 

digital în GIS 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

126 mii Ron - Bugetul 

Local 

6 luni 2015 
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realizare a PUG-

Comuna Şimnicu de 

Sus în perioadele 

convenite şi în 

conformitate cu 

obligaţiile asumate 

prin contract. 

2. Remăsurarea 

tarlalelor, 

verificarea 

titlurilor de 

proprietate, 

bornarea tarlalelor 

şi intabularea 

tuturor parcelelor 

Identificări de teren 

pentru confirmarea 

corectitudinii şi 

descifrarea 

elementelor 

topografice neclare 

Obiectiv: Executarea 

de servicii de realizare 

a planurilor parcelare 

la nivel de tarla pentru 

UAT Şimnicu de Sus 

Etapa 1:  

Întocmirea planurilor 

parcelare în vederea 

intabulării 

proprietăţilor   

Etapa 2:  

Integrare în tarla pe 

planul digital a 

planului de 

amplasament şi 

delimitare ale 

proprietăţilor 

înscrise în cartea 

funciară  

Etapa 3: 

 Actualizarea bazei de 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

110 mii Ron - Bugetul 

Local - Alte 

surse atrase 

24 

luni 

2014 – 

2016 
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date în ceea ce 

priveşte cadastrul 

UAT Şimnicu de Sus 

şi finalizarea aplicării 

legii fondului funciar 

la nivelul UAT 

3. Reabilitarea 

termică a cladirilor 

publice - PC 

- - Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

- - Bugetul 

Local - Alte 

surse atrase 

24 

luni 

2016 - 

2018 

4. Identificarea 

clădirilor şi 

spaţiilor ce ar 

putea servi drept 

sedii de firme şi 

amenajarea 

acestora în 

vederea închirierii 

- - Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

Parteneri 

privaţi 

- - Bugetul 

Local - Alte 

surse atrase 

24 

luni 

2015-

2017 

5 Realizarea de 

campanii de 

conştientizare şi 

motivare a 

- - Consilul 

Local 

Şimnicu de 

Sus  

- - Bugetul 

Local  

- Alte surse 

atrase 

12 

luni 

2017-

2018 
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populaţiei şi 

agenţilor 

economici privind 

necesitatea 

menţinerii unui 

aspect curat şi 

îngrijit atât în 

interiorul cât şi în 

exteriorul spaţiilor 

comerciale şi a 

altor spaţii publice 

Parteneri 

privaţi 

6 Modernizarea 

drumurilor 

agricole şi a altor 

căi de acces 

Obiectivul proiectului 

este de crestere a 

competitivitatii 

sectorului agricol prin 

modernizarea 

infrastructurii agricole. 

Etapa 1: 

Realizarea studiului 

de fezabilitate pentru 

identificarea 

soluțiilor tehnice (ex: 

corectarea zestrei 

existente, asfaltare, 

semnalizare rutieră)  

Etapa 2:  

Întocmirea 

documentaţiei de 

atribuire şi 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

1.000 mii 

Euro 

FEADR, 

PNDR, 

Îmbunătăţire

a şi 

dezvoltarea 

infrastructur

ii legate de 

dezvoltarea 

şi adaptarea 

agriculturii şi 

silviculturii;  

36 

luni 

2017- 

2020 
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organizarea 

procedurilor de 

atribuire pentru 

diriginte de șantier şi 

pentru constructor, 

urmat de contractare 

Etapa 3:  

Modernizarea 

drumurilor: 

scarificare platformă 

drum, așternere 

straturi piatră , 

preparare asfalt, 

nivelare, finisare 

Etapa 4:  

Asigurarea 

publicității 

obiectivelor realizate 

 

7. Modernizarea şi 

extinderea 

reţelelor de apă şi 

canalizare 

Scopul proiectului este 

de reabilitare şi 

extindere a rețelei 

secundare de 

distribuție a apei în 

Comuna Şimnicu de 

Etapa 1:  

Amenajare teren 

Etapa 2: 

 Achiziții utilități 

necesare obiectivului 

Etapa 3:  

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

6.318 mii lei FEADR, 

PNDR 

24 

luni 

2016-

2018 
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Sus. 

Obiectul proiectului 

este de urbanizare a 

localității prin 

realizarea unei 

infrastructuri de 

captare şi transport a 

apei potabile şi retelei 

de canalizare ape 

uzate, menajere şi 

pluviale în Comuna 

Şimnicu de Sus care să 

corespundă normelor 

şi reglementărilor în 

vigoare. 

Obținerea de avize, 

acorduri şi autorizații 

Etapa 4:  

Lucrări de construcții 

Etapa 5:  

Diverse studii 

8. Reabilitare şi 

extindere sisteme 

de alimentare cu 

apă şi canalizare în 

comuna Şimnicu de 

Sus şi în satele 

aparţinătoare 

Scopul proiectului este 

de reabilitare şi 

extindere a sistemelor 

de alimentare cu apă şi 

de canalizare în 

Comuna Şimnicu de 

Sus şi în localitatile 

aparținătoare. 

Etapa 1:  

Realizarea studiului 

de fezabilitate pentru 

identificarea 

soluțiilor tehnice 

Etapa 2:  

Întocmirea 

documentaţiei de 

atribuire şi 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

126.780 mii 

lei 

FEADR, 

PNDR 

48 

luni 

2016 - 

2020 
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organizarea 

procedurilor de 

atribuire pentru 

diriginte de șantier şi 

pentru constructor, 

urmat de contractare 

Etapa 3:  

Asigurarea 

publicității 

obiectivelor realizate 

9. Iniţierea de 

parteneriate cu 

localităţi cu 

specific similar şi 

demararea de 

activităţi bazate pe 

schimbul de 

experienţă şi de 

bune practici 

Prin intermediul unui 

astfel de proiect se va 

derula un schimb de 

bune practici privind 

rezolvarea 

problemelor critice ale 

localității (relansarea 

economică, 

ecologizarea 

terenurilor, relansarea 

turismului etc.). 

Obiectivul proiectului 

este crearea relațiilor 

şi schimburilor de 

Etapa 1:  

Identificarea de 

localități similare (ca 

şi relief, specific 

industrial, nivel de 

dezvoltare);  

Etapa 2:  

Derularea de 

corespondență şi 

tratative în vederea 

stabilirii de 

parteneriate;  

Etapa 3:  

Organizarea de 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

20 mii Euro Europe for 

Citizens, 

Bugetul 

local 

24 

luni 

2016-

2018 
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experiență cu localități 

similare din Europa 

pentru dezvoltare şi 

relansare economică. 

deplasări, schimburi 

de experiență, 

simpozioane; 

Organizarea de 

tabere bilaterale 

(schimburi de copii şi 

tineri). 

10. Sprijinirea şi 

încurajarea 

dezvoltării de noi 

ramuri economice 

– cu accent pe 

activităţile 

prietenoase 

(Înfiinţarea unor 

ateliere 

meşteşugăreşti) 

Proiectul răspunde 

necesității relansării 

activității economice şi 

încurajarea micilor 

întreprinzători, în 

special prin 

revigorarea unor 

activități economice 

traditionale. În acest 

sens, se vor indentifica 

potențialii parteneri 

(în special structuri 

asociative din 

domeniul economic) şi 

se vor stabili 

modalitățile de 

înființare a acestor 

Etapa1:  

Identificarea 

indivizilor, potențiali 

antreprenori;  

Etapa 2:  

Identificarea de 

potențialii parteneri;  

Etapa 3:  

Organizarea de 

întâlniri şi schimburi 

de experiență pentru 

dezvoltarea 

activităților lucrative 

şi a piețelor de 

desfacere. 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus; 

Agenţi 

economici; 

Parteneri 

privaţi; 

50 mii Euro Fonduri 

private, 

Bugetul 

local 

24 

luni 

2015 - 

2017 
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ateliere. Pentru 

început, vor fi adresate 

activitățile care dispun, 

deja, de o piață de 

desfacere, astfel încât 

dezvoltarea acestor 

mici unități econo- 

mice să fie una 

durabilă. Unul dintre 

principalele beneficii 

aduse de proiect va fi 

crearea de noi locuri 

de muncă. 

11. Relansarea şi 

dezvoltarea 

agriculturii şi a 

domeniilor conexe 

acesteia 

Proiectul răspunde 

necesității relansării 

activităților agricole în 

zonă. Una dintre cele 

mai importante 

probleme, în prezent, 

este fărâmițarea 

terenurilor agricole şi 

puterea economică 

redusă a 

proprietarilor, care nu 

Etapa 1:  

Campanii de 

conștientizare 

privind necesitatea 

structurilor 

asociative; 

 

Etapa 2:  

Sprijin şi consultanță 

gratuită pentru 

constituirea acestor 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus; 

Parteneri 

privaţi 

(ONG-uri) 

40 mii Euro Bugetul 

local; 

Fonduri 

private 

12 

luni 

2015 - 

2016 



      VIZIUNE, OBIECTIVE, PLAN DE ACŢIUNE, MONITORIZARE   

 

 
 

228 
 

Capitolul VI: VIZIUNE 
 

dețin mijloacele 

necesare pentru 

valorificarea acestor 

terenuri. Astfel, 

proprietarii de 

terenuri vor fi 

conștientizați asupra 

utilității şi beneficiilor 

structurilor asociative 

şi sprijiniți, atât la 

înființare, cât şi pe 

parcursul activității, în 

vederea derulării unor 

activități agricole 

eficiente. 

structuri şi sprijin în 

functionare 

 

12. Exploatarea 

eficientă a 

terenurilor 

agricole, 

valorificarea 

elementelor 

naturale specifice 

şi procesarea 

Proiectul răspunde 

necesității relansării 

activităților economice 

în cadrul UAT Şimnicu 

de Sus, în special a 

activităților de 

producție şi prelucrare 

a produselor agricole 

ecologice. 

Etapa 1:  

În primă fază, vor fi 

realizate studii de 

specialitate necesare 

identificării tipurilor 

de culturi adecvate 

caracteristicilor 

pedo-climatice.  

 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

1.000 mii 

Euro (3 ferme 

x Suprafaţa 

construită 

2000 mp, 4-

8ha teren 

aferent fermă, 

echipamente) 

PNDR, 

masura 4.1, 

măsura 6.1, 

fonduri 

private 

36 

luni 

2016 - 

2019 
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locală a produselor 

primare 

Etapa 2:  

Ulterior, va fi 

sprijinită înființarea 

de micro-ferme de 

producție pentru 

aceste culturi prin 

acordarea de 

consultanță gratuită, 

instituirea unui 

sistem de facilități 

fiscale etc. 

13. Sprijin pentru 

înfiinţarea unei 

mini fabrici de 

procesare a 

legumelor 

Proiectul raspunde 

necesității relansării 

activităților economice 

în zonă, pe de o parte, 

dar şi problemei critice 

legate de lipsa pietelor 

de desfacere pentru 

producătorii agricoli. 

Etapa 1:  

Realizarea unor 

studii de oportunitate 

pentru a determina 

culturile 

preponderente/pro- 

ducătorii din zonă, în 

masură să asigure 

materia primă 

necesară unor 

asemenea fabrici;  

Etapa 2:  

Stabilirea de 

Parteneri 

privaţi, PO 

Şimnicu de 

Sus 

2.000 mii 

Euro (2 

fabrici x 

Suprafaţa 

construită 

2000 mp, hală 

prelucrare, 

4ha teren 

aferent, 

echipamente, 

depozit fără 

frig) 

PNDR, 

Masura 4.1, 

fonduri 

private 

24 

luni 

2016 – 

2018 
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parteneriate cu 

agenți economici 

interesați să 

investească în zonă;  

Etapa 3: Acordarea 

de facilități fiscale, în 

special pentru 

angajarea de șomeri 

înregistrați pe raza 

Comunei Şimnicu de 

Sus. 

14. Modernizarea 

infrastructurii 

dispensarului 

uman  existent şi a 

utilităţilor acestuia 

Obiectivul proiectului: 

Finantare obiective de 

modernizare,  

extindere si dotare a 

dispensarului comunal 

Etapa 1:  

Întocmirea 

documentaţiei de 

atribuire şi 

organizarea 

procedurilor de 

atribuire pentru 

dotare  

Etapa 2:  

Dotare cu aparatură 

medicală: monitor 

funcții vitale, ecograf 

doppler, scaun orl,  

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus; 

ONG-uri cu 

activitate 

în 

domeniul 

social 

1.500 mii 

Euro 

Bugetul 

Local, POR, 

Axa 

Prioritara 8 

„Îmbunătă-

țirea 

infrastruc-

turii 

sociale”, 

Compania 

Naţională 

36 

luni 

2015-

2018 
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Etapa 3:  

Asigurarea 

publicității 

obiectivelor realizate 

de Investiţii 

– 

Reabilitare 

termică 

pentru 

clădiri din 

domeniul 

public 

15. Organizarea zilelor 

specifice 

aniversare – Ziua 

Copilului, Ziua 

Naţionala, Ziua 

Vârstnicilor 

Proiectul vizează 

continuarea 

organizării zilelor 

specifice aniversare 

(ex: Ziua Copilului, 

Ziua Națională, Ziua 

Vârstnicilor, Ziua 

Mamei etc.) ce 

contribuie la 

diversificarea 

mijloacelor de 

agrement şi scad riscul 

excluziunii sociale, în 

special în cazul 

vârstnicilor. 

Etapa 1: 

Manifestarile vor 

include reprezentații 

de cântece şi dansuri 

specifice 

momentului, 

concursuri cu premii, 

tombole etc.  

Etapa 2:  

Asigurarea 

publicității 

obiectivelor realizate 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus, Camin 

Cultural, 

Alţi 

parteneri 

din 

domeniul 

privat 

20 mii 

Euro/an 

Bugetul 

Local, 

Fonduri 

private 

36 

luni 

2014 – 

2017 
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16. Reabilitarea, 

modernizarea şi 

dotarea Caminului 

Cultural 

Proiectul va 

îmbunătăți standarde 

funcționale ale 

Caminului Cultural, 

găzduind şi producând 

astfel, evenimente 

complete şi necesare 

vieții culturale din 

comuna Şimnicu de 

Sus. 

Etapa 1:  

Realizarea expertizei 

energetice a clădirii 

Caminului Cultural 

Etapa 2:  

Întocmirea 

documentaţiei de 

atribuire şi 

organizarea 

procedurilor de 

atribuire pentru 

reabilitarea 

facilităților  

Etapa 3:  

Activitățile de 

construcție 

Etapa 4:  

Asigurarea 

publicității 

obiectivelor realizate 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

3.000 mii Ron Programul 

prioritar 

Naţional 

pentru 

reabilitare, 

moderniza-

rea 

infrastruc-

turii 

culturale şi 

dotarea 

aşezămin-

telor 

culturale 

din mediul 

rural 

12 

luni 

2016 

17. Iniţierea de 

proiecte, în 

parteneriat public 

Proiectul răspunde 

problemei critice 

legate de necorelarea 

specializărilor din 

Etapa 1:  

Realizarea de studii 

privind necesitățile 

pieței muncii;  

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

60 mii Euro Fonduri 

private, 

Bugetul 

36 

luni 

2015 - 

2018 
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privat, la nivel 

local şi regional, cu 

impact asupra 

materiilor studiate 

şi a conţinutului 

curricular – 

promovarea ideii 

de învăţare 

practică şi 

includere în 

programă a 

materiilor ce aduc 

un plus de valoare 

în educaţia 

tinerilor. 

cadrul unităților de 

învățământ cu 

necesitățile pieței 

muncii, precum şi lipsa 

pregătirii practice. 

Etapa 2: 

 Stabilirea de 

parteneriate - cu 

Ministerul Educației, 

Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj şi ONG-

uri din domeniul 

educației;  

Etapa 3: 

Organizarea de 

programe şi burse de 

specializare, cu 

accent pe pregătirea 

practică; 

Etapa 4:  

Derularea de 

programe de 

consiliere 

profesională a 

tinerilor pentru  

creșterea șanselor pe 

piața muncii. 

Sus; 

Inspecto-

ratul Școlar 

Judeţean 

Dolj;  

ONG-uri 

din 

domeniul 

educaţiei; 

local 

18. Modernizare, Obiectivul proiectului 

este de îmbunătățire a 

Etapa 1:  

Realizarea studiului 

Consiliul 3.204 mii Lei POR Axa 9  24 2016 – 
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extindere şi 

reabilitare a 

scolilor din 

comuna 

calității infrastructurii 

de educație în vederea 

asigurării unui proces 

educațional la 

standardele europene 

pentru populația 

școlară din localitățile 

rurale. 

de fezabilitate. 

Etapa 2:  

Întocmirea 

documentaţiei de 

atribuire şi 

organizarea 

procedurilor de 

atribuire pentru 

diriginte de șantier şi 

pentru constructor, 

urmat de contractare. 

Etapa 3: 

 Realizarea 

obiectivelor de 

investiție. 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

Îmbunătă-

ţirea 

infrastruc-

turii sociale, 

FEADR, 

PNDR 

luni 2018 

19. Completarea 

sistemului clasic de 

producerea apei 

calde menajere cu 

sisteme care 

utilizează energie 

solara la cladiri ale 

institutiilor 

Scopul proiectului este 

de sprijinire a 

investițiilor în 

modernizarea şi 

realizarea de noi 

capacități de 

producere a energiei 

electrice şi termice, 

prin valorificarea 

Etapa 1: 

 Modernizare pentru 

prepararea apei calde 

menajere 

Etapa 2:  

Reabilitare 

constructiv 

arhitecturală a 

anvelopei punctului 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

1.003 mii Ron Bugetul 

Local, 

POR 

6 luni 2016 
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publice din  

Comuna Şimnicu 

de Sus, Judeţul Dolj 

resurselor energetice 

regenerabile. Proiectul 

va reducere gradul de 

poluare cauzată de 

arderea 

combustibililor fosili 

utilizați pentru 

producerea energiei 

termice folosite pentru 

încălzire şi obținerea 

de apă caldă menajeră 

termic 

Etapa 3:  

Instalare panouri 

solare 

Etapa 4:  

Inlocuirea retelei 

termice existente 

20. Înfiinţarea 

grădiniţei cu 

program prelungit, 

comuna Şimnicu de 

Sus 

Proiectul vine în 

întâmpinarea nevoii 

crescânde din partea 

generațiilor de tineri, 

în special 

absolvenților, care 

doresc să rămână în 

localitate şi nu au 

posibilități suficiente 

financiare. 

Etapa 1: 

Întocmirea 

documentaţiei de 

atribuire şi 

organizarea 

procedurilor de 

atribuire pentru 

reabilitarea 

facilităților. 

Etapa 2: 

Activitățile de 

construcție 

Etapa 3: 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

500 mii Euro PNDR, POR 24 

luni 

2016 – 

2018 
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Asigurarea 

publicității 

obiectivelor realizate 

21. Sprijinirea şi 

stimularea 

cadrelor didactice 

în a urma 

programe de 

perfecţionare şi 

reciclare 

Proiectul raspunde 

necesității menținerii 

unui standard ridicat 

al educației tinerilor, 

aceasta reprezentând o 

investiție de valoare 

pentru prosperitatea 

generațiilor viitoare. În 

plus, participarea 

cadrelor didactice la 

programele de 

perfecționare şi 

reciclare este 

percepută de acestea 

ca o investiție în 

carieră, ceea ce crește 

gradul de retenție a 

cadrelor calificate în 

comuna. 

Etapa 1: 

Proiectul va consta în 

alocarea,  unor sume 

fixe pentru cadrele 

didactice care doresc 

sa participe la 

programe de 

perfecționare şi 

reciclare, în anumite 

condiții stabilite de 

comun acord, astfel 

încât să se asigure şi 

eficiența cheltuirii 

acestor sume. 

Alternativ (sau în 

completare) se vor 

atrage fonduri prin 

programe UE de 

perfecționare. 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

40 mii Euro 

(2 activităţi 

de 

perfecţionare, 

reciclare) 

Bugetul 

local Surse 

atrase – 

POCU 

24 

luni 

2016 – 

2018 

22. Formarea continuă Obiectivul proiectului 

este de participare a 

Etapa 1: 

Realizarea unei 

Consiliul 100 mii Euro Bugetul 48 2016 – 
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a funcţionarilor 

publici, pentru 

creşterea 

permanentă a 

calităţii şi 

eficienţei 

serviciilor publice 

oferite 

funcționarilor publici 

la programe de 

formare continuă, în 

vederea creșterii 

permanente a 

calificării acestora şi 

eficienței serviciilor 

publice oferite. 

analize a nevoilor de 

instruire pentru 

stabilirea exactă a 

domeniilor targetate. 

Etapa 2: 

Proiectul va include 

organizarea de 

module de pregătire 

şi deplasări pentru 

schimb de 

experiență,  

Etapa 3:  

Asigurarea 

publicității 

activităților realizate 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

local, PO 

„Dezvolta-

rea 

Capacităţii 

Adminis-

trative” 

luni 2020 

23. Derularea de 

campanii de 

informare a 

cetăţenilor privind 

planul strategic şi 

stadiul 

implementării 

acestuia şi 

Odată adoptată 

Strategia de Dezvoltare 

Locală Durabilă a 

Comunei, ea va 

constitui un document 

programatic, egal 

asumat de Consiliul 

Local şi de comunitate. 

Este imperios necesară 

Etapa 1: 

Postarea pe site-ul 

instituției a strategiei 

în varianta finală și, 

ulterior, actualizarea 

stadiului 

implementării;   

Etapa 2: 

Menținerea 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

20 mii Euro Bugetul 

local 

60 

luni 

2015 – 

2020 



      VIZIUNE, OBIECTIVE, PLAN DE ACŢIUNE, MONITORIZARE   

 

 
 

238 
 

Capitolul VI: VIZIUNE 
 

stimularea 

acestora în 

creşterea nivelului 

de implicare 

cetăţenească 

informarea continuă a 

cetățenilor privind 

stadiul implementării 

planului strategic 

astfel încât proiectele 

derulate să se bucure 

de girul comunității. 

Nu în ultimul rand, 

aceasta informare 

continuă şi 

transparentă vor duce 

la creșterea gradului 

de implicare 

cetățenească 

comunicării 

permanente cu 

cetățenii prin 

intermediul site-ului, 

eventual înființarea 

unei noi secțiuni de 

tip forum; Acțiuni de 

promovare a 

strategiei în mass 

media locală;  

Etapa 3: 

Diseminarea de 

materiale informative 

în instituțiile publice 

sau prin dialogul 

direct cu cetățenii; 

Organizarea 

periodică de sesiuni 

de consultare 

publică; Înființarea 

unui departament 

specializat care să 

continue activitățile 

în privința 
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comunicării 

permanentă cu 

cetățenii 

24. Stimularea 

agentilor 

economici de pe 

raza Comunei să 

ofere tinerilor 

programe de tip 

“practică” pentru 

facilitarea 

orientării 

profesionale 

(promovare) 

Una dintre problemele 

care contribuie la 

creșterea șomajului, nu 

numai la nivelul 

Comunei Şimnicu de 

Sus, este lipsa 

pregătirii practice a 

tinerilor absolvenți. 

Astfel, odată terminat 

ultimul nivel de 

învățământ, aceștia 

sunt, de cele mai multe 

ori, puși în dificultate 

în găsirea unui loc de 

muncă. În acest mod va 

fi ușurată, pentru 

acești tineri, şi găsirea 

unui loc de muncă 

după absolvire, dat 

fiind faptul că în mare 

parte dintre aceste 

Etapa 1: 

stabilirea de 

parteneriate cu 

firmele de profil care 

să ofere programe de 

tip practică. 

Etapa 2: 

Identificarea tinerilor 

din comuna care 

urmează 

licee/facultăți din 

afara comunaului şi 

crearea condițiilor 

pentru ca ei să-și 

desfășoare 

programele de 

pregătire practică 

impuse de unitățile 

de învățământ în 

cadrul unor firme din 

comuna.  

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus, 

Reprezen-

tanţii 

mediului 

de afaceri, 

Ong-uri din 

domeniu 

20 mii Euro Bugetul 

local, 

PODCU 

48 

luni 

2016 – 

2020 
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situații, tinerii își 

găsesc un loc de muncă 

în cadrul firmelor ce 

le-au oferit pregătirea 

practică. Nu în ultimul 

rând, aceste programe 

ar putea crește gradul 

de retenție al tinerilor 

care vor avea motive în 

plus de a se stabili în 

comuna după 

absolvire. 

Etapa 3: 

Asigurarea 

publicității 

activităților realizate 

25. Instalarea de 

sisteme de 

supraveghere 

video a celor mai 

importante artere 

şi intersecţii din 

comuna, a 

obiectivelor 

culturale 

importante şi a 

unităţilor de 

Prin monitorizare 

video va crește gradul 

de siguranță al 

drumurilor publice, 

unităților de 

învățământ şi 

obiectivelor culturale, 

în primul rand prin 

efectul de intimidare 

pe care-l au astfel de 

sisteme. 

Etapa 1: 

În parteneriat cu 

Poliția, se vor 

determina cele mai 

bune locații de 

amplasare a acestor 

sisteme şi 

procedurile de 

supraveghere şi 

monitorizare 

aferente.  

 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus, Poliţia 

rutieră 

100 mii Euro Bugetul 

local, Surse 

atrase 

14 

luni 

2015 – 

2017 
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învăţământ Etapa 2:  

Întocmirea 

documentatie de 

atribuire şi 

contractare 

consultant .  

Etapa 3: 

Întocmire studiu de 

fezabilitate  

Etapa 4: 

Activități de 

conștientizare 

publică 

26. Realizarea şi 

instalarea unui 

sistem de 

semnalizare 

adecvată a 

obiectivelor 

turistice pentru a 

facilita accesul 

turiştilor 

Una dintre problemele 

legate de afluxul de 

turiști la obiectivele 

turistice, semnalată pe 

parcursul discuțiilor cu 

grupele de lucru, a fost 

cea legată de lipsa 

semnalizării adecvate. 

Etapa 1:  

În parteneriat cu 

Consiliul Județean, să 

se identifice locațiile 

de amplasare a 

indicatoarelor de 

direcționare către 

obiectivele turistice 

din zonă şi către 

mijloacele de 

agrement local.  

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus, 

Consiliul 

Judeţean 

Dolj 

20 mii Euro Bugetul 

local 

12 

luni 

2015-

2016 
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Etapa 2:  

Întocmirea 

documentație de 

atribuire şi 

contractare furnizor.   

Etapa 3: 

Activități de 

conștientizare 

publică 

27. Acordarea de 

facilităţi fiscale la 

infiinţare pentru 

firmele cu 

activitate în 

domeniul turistic 

Pentru relansarea 

turismului, este 

necesară, în primul 

rand, realizarea unei 

infrastructuri de 

cazare. Proiectul 

vizează încurajarea 

înființării agenților 

economici cu activitate 

în domeniul turismului 

prin instituirea unui 

sistem de facilități 

fiscale acordate la 

înființare. 

Etapa 1: 

Alcătuirea unei 

scheme de deducere 

fiscală, în baza 

legislației în vigoare.  

Etapa 2: 

Realizarea de pliante 

şi brosuri.  

Etapa 3: 

Organizarea de 

activități de 

conștientizare 

publică 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

30 mii Euro Bugetul 

local 

36 

luni 

2017-  

2020 
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28. Crearea strategiei 

de dezvoltare 

locală durabilă a 

Comunei Şimnicu 

de Sus 

Scopul principal al 

acestui proiect îl 

reprezintă elaborarea 

strategiei de 

dezvoltare locală a 

comunei Şimnicu de 

Sus, ce constituie 

cadrul de referință 

pentru o viziune pe 

termen lung asupra 

dezvoltării locale. 

Etapa 1: 

Întocmirea 

documentație de 

atribuire şi 

contractare 

consultanți  

Etapa 2: 

Dezvoltarea planului 

strategic şi 

documentele aferente 

Etapa 3: 

Instruirea personalul 

din cadrul Primariei 

cu atribuții în 

domeniul 

managementului de 

proiecte Organizarea 

de activități de 

conștientizare 

publică 

Consiliul 

Local 

Şimnicu de 

Sus 

30 mii Ron Bugetul 

local 

5 luni 2015  

 

 

 



      VIZIUNE, OBIECTIVE, PLAN DE ACŢIUNE, MONITORIZARE   

 

 
 

244 
 

Capitolul VI: VIZIUNE 
 

    6.5. Implementarea și monitorizarea aplicării „Strategiei de dezvoltare 2014 – 2020 a Comunei  

Şimnicu de Sus”  
 

 În scopul implementării cu succes a Strategiei de dezvoltare 2014 – 2020 a Comunei Şimnicu de Sus, prin realizarea 

proiectelor cuprinse în Portofoliul de proiecte pentru perioada programatică avută în vedere și susținerea obiectivelor 

strategice stabilite pentru îndeplinirea viziunii și misiunii Comunei Şimnicu de Sus, au fost identificate o serie de activități, 

care pot fi clasificate după cum urmează:  

 Acțiuni pregătitoare de implementare a strategiei  

 Acțiuni necesare pentru implementarea proiectelor  

 Acțiuni de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei  

 Acțiuni corective în vederea actualizării strategiei în funcție de situația existentă la momentul respectiv  

 Acțiuni de pregătire a strategiei pentru următoarea perioadă programatică  

 

Mai sus  sunt prezentate activitățile care trebuie întreprinse, pe termen scurt, mediu și lung, în scopul atingerii obiectivului 

general al strategiei și al realizării acțiunilor prioritare identificate pentru fiecare domeniu de intervenție menționat în cadrul 

strategiei. De asemenea, în tabel sunt prezentate structurile responsabile pentru realizarea acțiunilor respective.  

 Trebuie specificat că structurile respective sunt responsabile în primul rând cu asigurarea demarării acțiunilor respective 

și cu monitorizarea realizării acestora, dar în faza de implementare a acțiunii se recomandă atragerea și colaborarea și cu alte 

entități, în scopul obținerii expertizei profesionale specifice necesare, cum ar fi: reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri din 

alte municipii, instituții de învățământ și cercetare, consultanți externi, evaluatori independenți etc.  
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 După cum se observă, se propune înființarea unei „Comisii de monitorizare şi actualizare a Strategiei de dezvoltare a 

Comunei Şimnicu de Sus, 2014 – 2020”, care va avea un rol principal în implementarea, monitorizarea gradului de implementare, 

planificarea și eventuala modificare a strategiei. Comisia respectivă trebuie să includă, alături de primar și viceprimar, membri 

ai compartimentelor și direcțiilor de specialitate din Primărie, a căror contribuție este absolut necesară pentru evaluarea 

strategiei și stabilirea nivelului de prioritate al proiectelor, un rol important avându-l, bineînțeles, și Biroul Proiecte cu Finanțare 

Europeană. 

Evaluările intermediare și finală ale succesului înregistrat în implementarea strategiei se vor face conform unor criterii 

clare, de către comisia amintită mai sus. Criteriile respective au un caracter dinamic, în sensul că pot fi modificate în cazul în care 

se constată că cele stabilite inițial nu oferă o imagine clară asupra stadiului de implementare.  

Un set inițial de astfel de criterii de evaluare va conține cel puțin următoarele puncte:  

 Valoarea procentuală a totalului bugetelor proiectelor implementate sau în curs de implementare, în raport cu bugetul 

planificat inițial.  

 Evaluarea impactului proiectelor implementate în raport cu rezultatele preconizate (succesul proiectelor individuale).  

 Valoarea procentuală a fondurilor atrase din surse nerambursabile, în raport cu valoarea totală a proiectelor.  

 Valoarea procentuală a fondurilor atrase din surse nerambursabile, în raport cu valoarea estimată a fi atrasă din astfel de 

surse.  

Evaluarea stadiului de implementare a strategiei va fi făcută cel puțin anual (așa cum rezultă și din tabelul de mai jos). O 

evaluare corectă și obiectivă va permite generarea de măsuri corective asupra eventualelor rezultate nesatisfăcătoare, precum și 

de măsuri care să preîntâmpine apariția unor astfel de situații în perioada următoare. 
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Consideraţii finale  
 

Strategia de dezvoltare a Comunei Şimnicu de Sus are rolul de a oferi o imagine completă și clară a obiectivelor strategice 

și a căilor de punere în aplicare a acestora, asumate de administrația locală pentru orizontul de timp 2014 – 2020, reprezentând 

un instrument util autorității publice locale din mai multe puncte de vedere, cum ar fi:  

 Realizează o analiză amănunțită a situației de la care se pornește, corespunzătoare momentului de început al perioadei 

programatice, care oferă atât o bază pentru identificarea oportunităților de dezvoltare și a deficiențelor care trebuie 

corectate, cât și posibilitatea evaluării progresului obținut prin aplicarea strategiei.  

 Permite identificarea resurselor existente și modalități de utilizare eficientă a acestora, prin direcționarea lor către 

prioritățile de dezvoltare stabilite.  

 Permite identificarea surselor de finanțare existente și creează premisele atragerii fondurilor din surse rambursabile și 

nerambursabile.  

 Permite transparența decizională, prin consultările publice realizate în timpul elaborării strategiei.  

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea participă la crearea unei imagini a 

viitorului propriu în cadrul nou care va fi conferit localităţii lor, pornind de la condiţiile prezente, cu identificarea şi definirea 

căilor de realizare a acelui viitor. Se realizează astfel imaginea trecerii de la condiţiile actuale socio-economice la noul set de 

condiţii, conform proiecţiei de perspectivă, care să corespundă aşteptărilor comunităţii şi a altor factori interesaţi de dezvoltarea 

localităţii.  

Documentul final rezultat, strategia de dezvoltare pe termen mediu a comunităţii respective, deţine valenţe multiple:  

 

 Constituie un document programatic privind direcţiile strategice de dezvoltare în perioada de planificare vizată;  
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 Este un document de cercetare privind contextul şi potenţialul de dezvoltare calitativă a sistemului complex al localităţii;  

 Reprezintă un ghid de orientare unitară a liderilor administraţiei publice locale, a comunităţii de afaceri, investitorilor, 

dar şi a comunităţii civile în ansamblu;.  

 Prin punerea în aplicare acţionează ca un instrument de lucru performant la dispoziţia autorităţilor locale pentru a întări 

potenţialul economic al localităţii, a îmbunătăţi climatul investiţional şi a creşte nivelul general de competitivitate;  

 Reprezintă un mijloc de coeziune al instituţiilor şi întreprinderilor locale, precum şi a antreprenorilor şi forţei de muncă;  

 Acţionează ca un garant al dezvoltării optimale prin care se sporeşte încrederea mediului de afaceri în eficienţa 

administraţiei publice locale şi contribuie astfel la stimularea opţiunilor de a investi în zonă;  

 Reprezintă un document de analiză detaliată a principalilor parametri de stare ai ariei administrative care constituie 

obiectul de referinţă al strategiei elaborate.  

Oferirea unui răspuns adecvat acestui demers complex, cu actori care aparţin unor categorii multiple şi animaţi de interese 

diverse, este posibilă numai în condiţiile definirii şi executării unui proces complex, care presupune parcurgerea iterativă a mai 

multor etape.  

Principalele etape parcurse în vederea fundamentării şi elaborării „Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a Comunei 

Şimnicu de Sus în perioada 2014-2020” sunt:  

 Analiza socio-economică;  

 Analiza documentelor strategice anterioare;  

 Analiza SWOT pe domenii de interes;  

 Definirea coordonatelor de context strategic;  

 Stabilirea portofoliului de proiecte;  
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 Consultarea publică.  

Prima etapă a procesului de planificare, analiza socio-economică, a constat în determinarea parametrilor de stare şi a 

nivelului de dezvoltare al acestora, pentru domeniile majore prin care se configurează mediul de manifestare al tuturor factorilor 

de interes din cadrul Comunei Şimnicu de Sus. 

Rezultatele analizei socio-economice au fost utilizate pentru evidenţierea pe fiecare problematică în parte a punctelor tari, 

punctelor slabe, oportunităţilor de dezvoltare care trebuiesc exploatate, precum şi a posibilelor riscuri/ameninţări care trebuie 

eliminate/evitate (analiza SWOT).  

Analiza strategiilor anterioare și a stadiului de implementare a proiectelor a fost impusă de satisfacerea cerinţei de 

continuitate a planificării, cu evitarea momentelor de discontinuitate care ar fi putut apare prin trecerea la implementarea noii 

strategii. A fost posibilă astfel adoptarea unei atitudini constructive, de continuare a traiectoriei de dezvoltare identificate către o 

direcţie rezultantă a noului mediul socio-economic de manifestare, atât intern cât şi extern.Datele obţinute au constituit elemente 

de analiză şi evaluare a opiniei cetăţenilor şi au fost inserate în conţinutul strategiei. Per ansamblu, interesul populaţiei în urma 

strategiei este de a avea condiţii mai bune de viaţă, locuri de muncă diversificate şi bine remunerate şi servicii publice de calitate.  

Elaborarea efectivă a strategiei de dezvoltare durabilă și a portofolului de proiecte a fost precedată de fixarea contextului 

strategic actual. 

Definirea strategiei Comunei Şimnicu de Sus pe traiectoria vizată de Regiunea Sud- Vest a constituit un obiectiv imperativ 

al strategiei elaborate. S-a urmărit în acest mod crearea condiţiilor de maximizare a atragerii de fonduri europene, concomitent 

cu asigurarea conformităţii la cerinţele documentelor programatice strategice.  

Prin stabilirea obiectivului general și a obiectivelor specifice s-a urmărit îndeplinirea misiunii asumate prin actuala strategie, în 

scopul realizării viziunii pentru anul 2020.  
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Un aspect deosebit de important în această etapă a fost reprezentat de elaborarea obiectivelor strategice, a domeniilor și 

acțiunilor prioritare și sublinirea corelării dintre acestea și obiectivele Europa 2020 și ale Strategiei de dezvolare a Regiunii Sud- 

Vest. Acțiunile au fost concretizate apoi într-un portofoliu de proiecte cuprinzător. 

Proiectele şi acţiunile incluse în Strategia pentru dezvoltare durabilă a Comunei Şimnicu de Sus în perioada 2014÷2020 

sunt adresate întregii comunităţi, ele implicând deopotrivă instituţiile şi administraţia publică, mediul de afaceri, societatea 

civilă şi, mai ales, beneficiarii finali ai rezultatelor implementării Strategiei, cetăţenii municipiului.  

Stabilirea priorităţilor la nivel de proiecte a avut în vedere în primul rând importanţa acestora pentru comunitatea locală, aşa 

cum a rezultat din consultările publice care au avut loc. În acest mod, se creează premisele unui impact favorabil cât mai larg în 

rândul populaţiei, prin situarea pe traiectoria de dezvoltare dorită de cetăţeni şi luarea în considerare, cât de mult posibil, a 

doleanţelor şi aşteptărilor acestora.  

În continuare, a fost urmărit gradul de complexitate al proiectelor prin prisma efortului presupus de implementarea 

acestora, referitor la sursele şi modalitatea de finanţare, instituţiile implicate, necesitatea aplicării unor proceduri specifice, etc. 

De asemenea, pentru proiectele prioritare s-a definit şi succesiunea de abordare a acestora, ceea ce presupune consolidarea 

caracterului ferm, de aplicabilitate imediată şi lipsită de ambiguităţi, al strategiei elaborate.  

Setul de proiecte astfel definit corespunde viziunii şi cerinţelor strategice vizate, precum şi imaginii viitoare a localităţii 

conform cerinţelor exprimate de cetăţeni, instituţiile publice şi mediul de afaceri, cu luarea în considerare a condiţiilor socio-

economice care sunt expresia resurselor potenţiale de care dispune municipiul la momentul elaborării strategiei şi maximizarea 

şanselor de atragere a unui volum cât mai mare de fonduri europene. Ansamblul acestor proiecte constituie Portofoliul de 

proiecte al Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Comunei Şimnicu de Sus în perioada 2014-2020. Transpunerea în realitate a 

acestui portofoliu este posibilă numai în condiţiile unui parteneriat puternic cu instituţiile publice, mediul de afaceri şi societatea 

civilă.  
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Portofoliul de proiecte va constitui un element fundamental în realizarea bugetelor anuale, pentru fiecare interval din 

cadrul perioadei programatice. Prin propunerea unor documente de fundamentare pentru fiecare domeniu de intervenție s-a 

avut în vedere oferirea instrumentelor necesare pentru optimizarea investițiilor, prin identificarea situației existente și a 

deficiențelor ce trebuie remediate, precum și pentru evaluarea duratei de implementare și a investiției necesare pentru fiecare 

proiect în parte, inclusiv a surselor posibile de finanțare.  

În scopul obținerii unor rezultate optime la finalul perioadei programatice și a îndeplinirii obiectivelor asumate, va fi 

necesară respectarea metodologiei de implementare și de monitorizare a aplicării strategiei de dezvoltare, respectiv a acțiunilor 

pe termen scurt, mediu și lung prezentate în cadrul documentului de față.  

Succesul implementării Strategiei de dezvoltare a Comunei Şimnicu de Sus pentru perioada 2014 – 2020 va conduce la 

realizarea viziunii strategice a comunei, și anume: 
 

„La orizontul anului 2020 , viziunea noastra este aceea a unei colectivitati rurale curate, sanatoase si prospere, ai carei 

locuitori se bucura de comfortul si siguranta specifice societatii moderne, de oportunitatile variate de realizare a aspiratiilor lor 

de viata . Comuna Şimnicu de Sus va deveni o alternativa atractiva in raport cu viata la oras, cu institutii viabile, economie 

sustenabila, acces universal la servicii publice esentiale, capabilesa genereze, sa retina si sa atraga oameni instruiti talentati si 

intreprinzatori ce vor contribui la randul lor la crestere si dezvoltare. ” 

Primar, 

      Jana Fulga 


