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1. INTRODUCERE

1.1 ABORDĂRIALEDEZVOLTĂRII DURABILE
Incomunitateaeuropeană,aplicareaprincipiilordezvoltăriidurabiles-afăcutdupăConferințaEcologica
aNațiunilorUnite(Stockholm),inanul1972.Maiexact,in1973s-aluatdeciziaaplicăriiprimului
ProgramdeAcțiunedeMediu.Conformacestuiprogramdezvoltareaeconomica,prosperitateasi
protecțiamediuluierauconsiderateinterdependente.
Celemaiimportanteobiectivedeacțiuneinacestsens au foststabiliteca fiindurmătoarele:


prevenireasireducereapagubelorecologice;



conservareaunuiechilibruecologic;



folosirearaționalăaresurselornaturale.

Pentruprimadatasesublinianecesitateauneievaluăriamănunțiteaimpactuluipecareîlaualtepolitici
asupramediului,urmărindu-seinprincipalevitareaoricăreiactivitățidăunătoareacestuia.
Oschimbarestrategicasemnificativaa fostreprezentatadeal cincileaProgramdeAcțiunedeMediu
(1992-1999)careaduceamaimulteelementeperformantesiinovative:



Dezvoltareadurabila,conformdefinițieiComisieiBrundtland(ConferințadelaRio)devenea
obiectivulprincipalalprogramului;



Programulseorientapesectoare-ceeacepermiteaintegrareaproblemelordemediuin
sectoarelecelemaipoluante(transporturi,energie,agriculturaetc.);sepuneaaccentulpe
transportulincomun,eficientaenergetica(inclusivprevenirearisipeideenergie)siutilizarea
resurselordeenergieregenerabilă-solara,eolianaetc.;



Orientarebazatapeconsensceluainconsiderarerolulcrucialalorganizațiilor
neguvernamentalesialautoritățilorlocaleinreprezentareainteresuluigeneralalmediului.

Celde-alşaseleaProgramdeAcțiunedeMediu(2001-2010)-conformacestuiprogram
strategiade
dezvoltaredurabilaaUEseconcentreazăpepatrudomenii:schimbăriclimatice,transporturi,sănătate
publicasiresursenaturale.Elafostelaboratplecânddelapremisacaunmediusănătosesteesențial
pentruprosperitateasicalitateaviețiisisebazeazăpedorințacetățeniloruniuniideatraiintrunmediumaisănătos(seobservadejaschimbareasensuluideacțiunefatadecelelaltecinciprograme,
coborându-seadresabilitateaprogramuluipanalanivelulcetățeanului).Programulafostdurcriticatsi
contestatdeoseriedeorganizațiineguvernamentale"radicale" deprotecțieamediului.
ReferitorlaRomânia,acestalşaseleaprogramareoimplicațieimportantaasupraprocesuluieide
integrareeuropeana, fiindcăafost gânditincontextuluneiEuropelărgitesibazat peimplicarealărgita
apublicului(inclusivdin tarilecandidate),subdeviza"Mediu2010:Viitorulnostru,alegereanoastră".
LaRiodeJaneiro,in1992,peste170destatesiunnumărimpresionantdeorganizații
neguvernamentaleaususținutunplandeacțiunepentrudezvoltareaglobalaasecoluluiStrategia
Uniunii
EuropenedeDezvoltareDurabilăafost
realizată,
pentruprimaoarăînanul2001,
şirelansatăîn
anul2006decătreConsiliulEuropean.Aceastaprevedeabordareaintegratăatreidirecțiidelucru,şi
anume:dezvoltareaeconomică,protecțiamediuluişiincluziuneasocială.
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1.2 PRINCIPIIDELUCRU
Înceeacepriveşteelaborareauneiamenajăridurabilevortrebuisafieluateîn considerareprincipiile
următoare,carevizeazăodezvoltaredurabilăşiechilibratădinpunctdevedereregional.
1 Promovarea coeziuniiteritorialeprinintermediuluneidezvoltărisocio-

economiceechilibratesi de îmbunătățireacompetitivității

Deciziilesiinvestițiilecuefecteteritorialeseorienteazăprinraportarelaunmodeldedezvoltare
policentrică,atâtlaniveleuropeancâtsilanivelnaționalsiregional.
2 Promovareaîncurajăriidezvoltării

generatedefuncțiunileurbanesideîmbunătățirearelațiilor dintreoraşesisate
Sistemeleurbanesifuncțiunileurbane,
inclusivcentreleurbanedemărimemicaşimijlociedinregiunile
rurale,trebuiesafiedezvoltateînaşafelîncâtaccesulregiunilorruralelafuncțiunileurbanesafie
înlesnite.Parteneriateleoraş-sataudejucatunroldinceîncemaiimportant,maialesîndomeniul
uneistructuriechilibrateaarmaturiiurbane,aldezvoltăriirețelelordetransporturipublice,alrevitalizării
sidiversificăriieconomieizonelorrurale,alcreşteriiproductivitățiiinfrastructurilor,aldezvoltăriispatiilor
deagrementpentrupopulațiileurbane,al protecției si valorificăriipatrimoniului natural si cultural.
Condițiilepentruunparteneriatoraş-sateficientrezidaîntr-obunacolaborareîntrecolectivitățile
teritoriale,pepiciordeegalitate.
3 Promovareaunorcondițiide accesibilitatemai echilibrate
Opoliticadeamenajaremaiechilibratadinpunctdevedereregionaltrebuiesaasigureomaibuna
interconexiuneaoraselor
micisimijlocii,caşiaspatiilor
ruraleşiaregiunilorinsulare,laprincipaleleaxe
sicentredetransport(caiferate,autostrăzi,porturi,aeroporturi,centreintermodale)sieliminarea
carențelorînmateriedelegăturiintra-regionale.Accesibilitatearegionalatrebuiesafieridicataprin
eliminareaverigilorlipsaintra-regionale.
4 Facilitareaaccesuluilainformațiesicunoaştere
Aparițiasocietățiiinformaționaleesteastăzifenomenulcelmaisemnificativalremodelăriisocietății
globalesiastructurilorsaleteritoriale.Oatențiedeosebitatrebuieacordatătuturorregiunilorpentruca
accesullainformațiesanufielimitatdeconstrângerifizicesaudealtanatura.Artrebuirealizate
îmbunătățirialerețelelorde telecomunicațiiiartarifelenuartrebuisa fieprohibitive.
5 Reducereadegradăriimediului
Problemeledemediu
caredecurgdintr-ocoordonareinsuficientaapoliticilorsectorialesaudindeciziile
localetrebuiesafieanticipatesicontracarate.Înaceastaperspectiva,politicadeamenajaretrebuiesa
acordeoatențiedeosebitapracticiloragricolesisilvicolemaipuțindistrugătoare,promovăriisistemelor
detransportsideenergiecaresafavorizezemaimultmediulambiental,regenerareazonelorurbane
degradatesireabilitareaacestora,regenerareamediuluidinzoneleafectatedeactivitățiindustriale
poluantesidevechilezonemilitare,casicontroluluisub-urbanizării.
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6 Valorificareasiprotecțiaresurselorşipatrimoniuluinatural
Resurselenaturalecontribuienunumailaechilibrulecosistemelor,darşilaatractivitatearegiunilor,la
valoarealor recreativasilacalitateageneralaavieții.
Acesteatrebuie,înconsecință,safieprotejatesivalorificate.ConvențiaprivindConservareaVieții
SălbaticesiaMediuluiNaturalalEuropei(1979)
Strategiileintegratepentrugestiunearesurselordeapatrebuiesaincludăprotecțiaapelordesuprafață
siaapelorsubterane,controlulactivitățiloragricoleînmateriedefertilizaresiirigare,tratamentulapelor
uzateetc.Alimentareacuapaauneiregiuniîndepărtateartrebuisafieavutaînvederedoaratunci
cândresurselelocalesuntinsuficientesauinexploatabilesicândposibilitățilelocaledepăstrareaapei
fostepuizate.

au

7 Valorificareapatrimoniuluiculturalcafactordedezvoltare
Valorificareapatrimoniuluicultural,carecresteatractivitatearegionalasilocalapentruinvestitori,pentru
turismsi
populație,esteunfactorimportantdedezvoltareeconomicăşi
contribuieastfel
înmod
semnificativlaîntărireaidentitățiiregionale.Amenajarea teritoriului vatrebui sacontribuielaogestiune
integrataapatrimoniuluiculturalînțeleasăcaunprocesevolutivcareprotejeazăsi conservapatrimoniul luând
înconsiderarenevoilesocietățiimoderne
8 Dezvoltarearesurselorenergetice în menținereasecurității
Amenajareateritoriuluisusținepromovarearesurselordeenergieregenerabilecasistemecoerenteîn
teritoriusirespectuoasecumediul,câtsicompletarearețelelorde transportalenergiei.
9 Promovareaunuiturismdecalitateşidurabil
Amenajareateritoriuluitrebuiesaaibăînvedereutilizareaocaziilordedezvoltarecaredecurgdin
turism,maialesîncazulregiunilordefavorizate.Vortrebuipromovate,cuprioritate,formedeturismde
calitatesidurabil. Inacest context, unroldeosebit revinepoliticilordedezvoltareteritorialăşiurbană. O
cunoaştereaprofundatăaecosistemelorşilocurilorcupotențialturisticesteîngeneralnecesara,lafel
casiutilizareaunornoiinstrumentesiprocedurideghidaj
sidecontrolpublic(verificareacompatibilității
teritoriale).
10 Limitareapreventivaaefectelorcatastrofelornaturale
Catastrofelenaturale,cumarficutremureledepământ,uraganele,inundațiile,avalanşele,alunecările
deterenetc.suntcauza,înfiecareanînEuropa,aunorpagubeconsiderabilecuconsecințegrave
pentruviațasisănătateapersoanelor,pentrueconomie,pentrustructurileurbanesipentrupeisaje.Artrebuiluate
masuripreventiveîncadrulamenajăriiteritoriului
cuscopuldealimitaamploareapagubelor
siafacearmaturaurbanamaipuținvulnerabila.Asemeneamasuriprivesc,deexemplu,destinația
terenurilorsiaconstrucțiilor.
Dezvoltareadurabilăse fundamenteazăpe treiprincipiimajoreceocaracterizează:


preocupareapentruechitateşicorectitudineîntrețări,regiunişigenerații;



viziuneadelungăduratăasupraprocesuluidezvoltării;
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gândireasistemică,interconexiunea întreeconomie,societateşimediu.

Interpretarea abordărilor dezvoltării durabile într-o viziune globală reliefează interdependențele
complexeşidinamicedintreeconomie,ecologieşisocial-uman.Specificullorconstădindiferențierea punctelor
devedereprincareesteabordatădurabilitatea,şianume:
Economic

bazatpeprincipiulgenerăriiunuivenitmaximîncondițiilemențineriicapitalului
(fizic,natural,uman),dezvoltareadurabilăsereferălavaloareacapitalului (natural
şiuman).
Peplancontabil,
dezvoltareadurabilăconstăînacumulările
caretrebuiesădepăşeascăconsumurile,adicăabordatăsubaspectul
eficiențeieconomice;

Ecologic

bazatpesusținereasistemelorbiologicenaturaleşiantropizate,dezvoltarea
durabilăesteabordatăsubformauneipopulațiiîncontinuăcreştereşiaunui
consumderesursecediminueazăstocurileşipotențialulderefacere,cu
consecințenedoriteasupraechilibruluiecologicgeneral.Întendințadeaoferi
câtmaimulteoportunitățigenerațiilorviitoare,seînscrieşiconservarea
biodiversitățiiglobale,indiferentdeavantajelecunoscute,înprezent,pentru
unelespecii;

Socio-cultural

bazatpemenținereastabilitățiisistemelorsociale,educaționaleşiculturale
pentrudeterminareaechitățiiintraşiintergeneraționale,prinpăstrarea
diversitățiiculturaleşiîncurajareapluralismuluideidei,efectaluneieducații
permanenteşicarevizeazăamplificareapotențialuluiuman,îmbunătățirea
acestuiacunoivalențe,asigurându-seastfelutilizareamaieficientăa
factorilor
materialiaiproducției;

Moralşispiritual

durabilitateaestepusăînrelațiecuvalorileeticealecomportamentuluiuman, ca
factordesporireaeficiențeimunciisociale;

Temporal

esteabordatăînsensulperfecționăriimăsurăriidurabilitățiiprinintermediul
unuisistemdeindicatoriprinintermediulcărorasăseevidențiezemărimea
proceselordeînlocuireşireînnoireînraport
cucelededepreciere,
primelesă
depăşeascăsaucelmult săfieegale,petermenscurt, comparativcucealaltă
parteaecuației.

Înesență,diferiteledefinițiiprivitoareladurabilitatesuntabordate„înviziuneareconcilieriidintreeconomieşi
mediulînconjurătorpeonouăcalecaresăsusținăprogresuluman,nunumaiîncâtevalocurişipentrucâți
vaani,cipentruîntreagaplanetăşipentruunviitorîndelungat”,
ceea
ce
înseamnăşirealizareaunuisetdeobiectiveeconomiceşisociale,şicaresereferălaasigurarea:


creşteriieconomiceculuareaînconsiderareaconservăriişiprotejăriiresurselornaturale;
cerințeloresențialedemuncă,hrană,energie,apă,locuințeşiasistențămedicalăpentru oameni;



uneinoicalitățiaproceselordecreştereeconomică;



creşteriicontrolateapopulației;



conservăriişispoririirezerveideresurse;



restructurăriitehnologiceşimențineriisubcontrolaposibilelor riscuri;
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abordăriintegrate a protecției mediului înconjurător,creşteriieconomice şi necesarului de
energie.

1.3 DEZVOLTAREADURABILĂACOMUNEI M Ă G I R E Ş T I
Inițiativaunuidocumentdeplanificarestrategicălanivelulcomuneiapornitdinnecesitateaabordăriiprocesuluid
edezvoltaredurabilălanivellocalîntr-unmodconcertat,cuprinzândatâtviațasocio-economică,culturaleducaționalăşiinfrastructură,curespectareaprincipiilordetransparențăşi
dezbaterilepublicăapoliticilorlocale.
Demersulautoritățilorpublicelocalenuestesingular,astfeldeproceseexistândlanivelullocalității.
Strategiadedezvoltaredurabilăacomuneisevreaa
seconstitui
întrundocumentcaresădeacoerențăpoliticilorlocale.Astfel,seîncearcăotrecereînrevistăaproblemelorlanivelloc
alşi propunereadesoluțiicaresăreducăacțiuneaacestoraasupraviețiilocaleşisăo îmbunătățească.
Demersulmetodologic,înelaborareadocumentuluiprogramatic,presupuneanalizadomeniiloridentificatecad
omeniimajoredestudiu(infrastructură,economie,mediu,educațieşi
cultură,
guvernare
locală,social)şipropunereadepoliticipubliceşiproiectecuidentificareasurselordefinanțarenecesare
realizăriiacestora.Deasemenea,seareînvedereparticipareacomunitățiilocaleînprocesul
de
elaborareadocumentului,pentruca,înfinal,StrategiadeDezvoltareDurabilăaComuneiMăgireştisăfie
însuşităcadocumentdeguvernarelocală.
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2. METODOLOGIEDELUCRU
Necesitateaelaborăriiuneistrategiidedezvoltaredurabilalocaladerivădinroluleihotărâtorînstabilirea
uneidirecțiiunitarepentrucomunitateşiinfurnizareacontextuluipentrualocareaeficientăaresurselor
necesareatingeriiobiectiveloroperaționale.Particularitateastrategieidedezvoltarelocală,raportatăla
planuristrategicedealtanatură,estedatădecaracterulparticipativalacesteia,princare,întreaga
comunitateesteimplicată.
Principaleleetapeinrealizarea StrategieideDezvoltareDurabilăacomuneiMăgireşti:


Analizadepotențialazonei



AnalizaSWOTpedomeniideinteresmajor–cuscopuldeastabilidirecțiilestrategicesidea
prioritizaintervențiile;



Formulareaviziunii,menitasaorientezeplanificareasidezvoltareaunuisistemdeobiectivesi
masuriadecvate



Etapadeconsultare/validareastrategiei



ImplementareasimonitorizareaStrategieideDezvoltareDurabilaacomunei

2.1 ANALIZADEPOTENȚIALAZONEI
Acestpunctdeanalizăsevaconcretizaîntr-odescriereacomunei,peniveledeinteresaviețiisocioeconomice.Secțiuneadefațăesteconceputăînscopulrealizăriiunuirezumatalpunctelordereferință
delanivelulcomunei,înaintedeaconstruiabordareastrategicăpebazaanalizeiSWOT.




Analizadocumentelorrealizatelaniveldecomuna:monografii,PUG,altestrategii,planuri,
proiecte,etc.;
Analizadocumentelorstrategice,realizatelanivelestrategicesuperioare(județean,regional,
național);
Culegereainformațilordesprecomuna-inacestsensaufostconcepute chestionaresifise tematice
care cuprind principalii indicatori urmăriți in elaborarea strategiilor de dezvoltare
durabilalanivelrural-acesteaseregăsesc anexate.

2.2 ANALIZASWOTPEDOMENIIDEINTERESMAJOR–
CUSCOPULDEASTABILIDIRECȚIILESTRATEGICESIDEAPRIORITIZAINTERVENȚIILE
Aplicatainplanificare,analizaSWOTaredreptscopidentificareapunctelortari,apunctelorslabe,darsiaoportun
ităților,respectivaamenințărilordeterminatedemediulextern.Inelaborareaanalizelors-a
păstrat
atitudineaparticipativăaactorilorlocali, acărorcontribuțiedeterminarealismuldatelorcuprinse si,maimult
decâtatât, elocventaoportunităților.
AnalizaSWOTesteometodologiedelucru,carepedeoparteoferăuncadrucoerentalsituațieide
pedealtăpartesusțineimplementareastrategiilor menitesăproducăschimbări.

analizatiar

Analiza
SWOT
afostutilizată,cuprecădere,înanalizaorganizațională
devenind,întretimp,un
instrumentpentruplanificareateritorială.AnalizaSWOT
estebazatăpeundemersprincarese
creeazăuncadruceobligăplanificatorulsăurmezepaşiprecişidelaanalizastrategieipânăla
evaluareaimpactuluialegerii.Înconcluzie,analizaSWOTesteuncadruutilizatînanalizaalegerilor.
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Intern
Punctetari

Pozitiv

Ceesteunpuncttare?Aceastaesteîntrebareafundamentalălacaretrebuiesăserăspundă.
ostrategieîntr-undomeniuspecifictrebuiesă
fiejudecată,întrebareatrebuiesăfie:caresunt
tarialezonei încadrulstrategieipecaresuntem pecalesăoadoptăm?

Odatăce
punctele

Lanivelmacro,oratămareacreşteriiprodusuluiinternbrut,lanivelulzonei,poateficonsideratun
puncttarealzonei şi,înacelaşi timp, osursădesuccesastrategiei.
Resurselocalesaucapacitatecarearputeafiactivateinvedereaatingeriiobiectivelorlocale

Negativ

Puncteslabe
Aldoileaparametrualanalizeiestereprezentatdepuncteleslabe.Contrarpunctelortari,descrise
anterior,suntpuncteleslabealecontextuluizoneisaustrategiei.Dacăozonăarerelațiislabede
comerțbazatepeoinfrastructurăprecară,acestaesteunpunctslab.
Porninddelaacestaspect,sepot
dezvoltaaltepuncteslabecolaterale,legatedeinfrastructuraşicomerțulzonei,cumarfilipsa
cunoştințelorînceeacepriveştedistribuțiaşipromovareaproduselorlocale,încontextulactivitățilorde
comerț.Calitatearesurselorumane,estedeseoriprivităcaunpunctslabcarenuesteidentificat
imediat,darimportant înexplicarea fenomenului.
Neajunsuriînregistratelanivel local,care împedimeazăatingereaobiectivelor.

Extern
Oportunități
Altreileaparametrudeanalizăpriveşteariaoportunităților.Puncteletarişipuncteleslabesunt
conceptestatice,descriindparametricaresuntraportațilaunanumitnivel–punct.Oportunitățileşi
amenințărilesuntconceptecareprivescviitorulşialegerilecarestaulaîndemânademersuluide planificare.

Pozitiv

Înlogicademersuluianalitic,oportunitățilepotfistudiateşidiscutatedoarînsituațiaîncareoalegere preliminarăa
fostfăcută.
Situațiifavorabileidentificateinafaralocalitățiicare,printransformare,aduceunplusdevaloaresi
contribuielaatingereaobiectivelordedezvoltare.
Amenințări

Negativ

Amenințărilesuntimplicațiilenegativeasupraprocesuluideplanificareşiimplementareastrategiei.
Analizaoportunitățilorşiamenințărilorimplicăluareaînconsiderareaefectelorpecarelepotproduce
tarişi puncteleslabeasuprapoliticilorpropuse.

punctele

Dincolodeconsiderentelemenționatemaisus,trebuieprecizatfaptulcănusepoatestabilio
corespondențăexclusivăîntrepuncteletarişioportunități,pedeoparte,şipuncteleslabeşi
amenințărilepedealtăparte.Câteodată, elementeconsiderateafi punctetari sepot dovedi afi puncte
slabeînperioadadedupăimplementareapoliticii.
Situațiinefavorabiledinmediulexterncare îngreunează transformareaoportunitățilorin rezultate.

ÎnanalizapoliticilorpubliceşiînutilizareaanalizeiSWOTpentruformulareaacestora,sevastabilio
legăturămetodologicăîntreanalizadepotențialazonei,analizaSWOTşiprocesuldeplanificare.În
acestsens,domeniiledeanalizăvorfistructurate,dupăcumurmează:
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AnalizaSWOT-social;
AnalizaSWOT-economialocala
AnalizaSWOT-mediu
AnalizaSWOT-educațiesicultura
AnalizaSWOT-infrastructura
AnalizaSWOT-guvernarelocala
AnalizaSWOT- managementulsituațiilor deurgențășisiguranțatraficuluirutier

MesajultransmisdeanalizeleSWOTvafiacelaca,indiferentdeacțiunilestabilite,procesuldecizional
artrebuisaaibăurmătoarelecoordonate:


construieştepepuncte tari;



eliminapuncteleslabe;



exploateazăoportunitățile



înlăturaamenințările.

2.3 FORMULAREAVIZIUNII,MENITASAORIENTEZE
PLANIFICAREASIDEZVOLTAREAUNUISISTEMDEOBIECTIVESIMASURIA
DECVATE

Viziuneareprezintăaspirațiacomunitățiicătreviitorsi,deoarecearecaprincipalscopalegereaunui
obiectivcomun,ea trebuiesaasigureunitateaaceleicomunități.
Viziuneacomunității(misiuneastrategiei)seformuleazăpebazaprocesăriidatelorculesesia
analizelorSWOTefectuate. Ulterior, seformuleazădirecțiededezvoltare, dincaresedesprinddomenii
deintervenție.Fiecareastfeldedomeniudeintervențieidentificat genereazăunset deproiecte, cevor
reprezentaindicatoriiderealizareastrategiei.Structuralogicaastrategieidedezvoltaredurabilaa
comunei
Magirestiseprezintăschematicastfel:

VIZIUNE

SECTOAREPRIORITARE

DOMENIIDEINTERVENȚIE

PROIECTE

2.4 ETAPADECONSULTARE/VALIDAREASTRATEGIEI
Supunereaspredezbaterepublicăadocumentuluiarebeneficiidenaturadiferită;estevorba,pedeo
parte,despreavantajecederivădinimportanțaprocesuluideconsultare:legăturastrânsacu
beneficiariistrategiei,colaboraretransparentă,intervențiieficiente,iarpedealtaparte,deplusulde
informațiicarepoate ficumulatladiferitecapitole,noiproblemesisoluțiiidentificate,conştientizare.
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Dupădezbatereapublica,proiectulesteasumatsisemnatdecătreConsiliulLocalalcomuneiMagiresti;aceasta
esteocondițieesențialapentrucastrategiasaaibăefectepractice.PotrivitLegii215/2001
privindautoritateapublicalocala,hotărâreaprivindadoptareastrategiilor
siaprogramelordedezvoltare
trebuiesa fievalidataprinvotuladoua treimidinnumărultotalal consilierilorlocali.

2.5 IMPLEMENTAREASIMONITORIZAREASTRATEGIEIDEDEZVOLTAREDURABILA
SuccesuluneiStrategiideDezvoltareDurabiladepindenemijlocitdecapacitateacomunitățiideao
implementa.
Lamomentulasumăriistrategieidecătreconsilieriilocali,vafiprezentatasitransformareaplanului
strategicinplanurioperaționalecare,estededorit,sa fierevizuiteodatala6luni.
Maimultdecâtatât,consilieriilocali,vorprioritizaproiecteleținândcontdeimportantaacestora,de
resursele(materiale,financiaresiumane)pecarelepresupuneimplementarealorsi, nuinultimulrând,
termeneleimpusedeprogramelede finanțaredin fondurieuropene,carearputea fiaccesate.

de

Monitorizareaimplementăriistrategieivaaveauncaracterperiodicsiobligatoriusivapresupune
întocmireaderapoarteperiodiceprivindgraduldeîndeplinireaobiectivelorgeneralesispecifice.
Monitorizareasevaefectuaatâtpeperioadadeimplementareastrategiei,catsiulterioracestui
moment.Comitetulconsultativvaacoperisiatribuțiileunuicomitetdemonitorizareaimplementării
strategiei,organizândşedințebianuale,carevizează:
 Evaluareaderulăriiactivitățilorconformplanuluideacțiune;
 Evaluareaeficienței
şieconomiei(dacărezultateleimplementăriistrategieiaufost
obținutelauncost
rezonabilşicâtdebineaufostresurseletransformateînactivitățidinpunctdevederealcalității,
cantitățiişiduratei de timp)
 Evaluareaeficacității(evaluareacontribuțieirezultatelorlaîndeplinireaobiectivuluigeneralal strategiei);
 Formulareaderecomandăripentru îmbunătățireademersuriloradoptateinimplementareastrategiei;

2.6 INSTRUMENTEDELUCRU




Instrumentedecolectareadatelor:documentedereferința,sursestatisticenaționalesijudețene;
Prelucrareadatelor;
Elaborareasieditareadocumentelordelucrusiadocumentului final.
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3. PREZENTAREGENERALĂ

3.1 JUDEȚULBACĂU
JudețulBacăuseregăseşte
înregiuneaistoricăMoldovaşise
învecineazălanordcujud.Neamț,însudcujud.Vrancea,la
estcujud.Vasluişilavestcujud.Harghitaşijud.Covasna.
Totodată,județulBacăufacepartedinRegiuneade
Dezvoltare
NordEst,împreunăcujudețeleBotoşani,laşi,
Neamț,SuceavaşiVaslui.
Bacăul,caașezareomenească,estefoartevechi,
începuturileluipierzându-seînneguratimpului.Înceeace
priveșteorigineanumeluiBacău,istoriciisusțincadenumirea
arprovenidelaunoarecareBako,delazeulBachos,
saude
labaca,fructulviteidevie,cesecultivamultinacestepărți.
IndocumentelestrăineBacăulapareșiinformele:Bacovia,
Bacova,BacowsauBachkowka.
Încădinperioadaneoliticuluiexistadoveziconvingătoareca
Fig.1StemaJudețuluiBacău
teritoriul municipiului Bacău a fost locuit. Fragmentele
ceramicedescoperitepestrada
IonLucaconstituiedovezialeexistenteiaiciauneiașezăriomeneștidin
secoleleVI-Vi.e.n.SăpăturilearheologicedelaBacău,Izvoare-Bahna,Berești-Bistrițaatestalegăturile
deaiciculumeabizantinaîncădinsecolele IIdH.panainsec.VIII-IX.
Din1408dateazăprimaatestaredocumentara,sianumeprivilegiulcomercialpecareAlexandrucel
Bun,DomnulMoldovei,l-aacordatnegustorilordinLiov.
Începândcusec.alXV-leaorașulBacăuafostreședințaținutuluicuacelașinume,careindocumente
esteamintitpentruprimaoarala14decembrie1458.Dinsec.alXV-leasipanalaînceputulsec.alXIXleaBacăulaavutmaidegrabăoimportantacomerciala,decâtculturala.
IndustriaorașuluiBacăuinanul1832eraformatadintr-unatelierdelumânări,unuldepălării,10de
pielărie,ovelnițăsi8fierarii,ajungândlasfârșitulsec.alXIX-lea,începutulveaculuialXX-lea,in
condițiilefavorabilecreatedeUnireaPrincipatelorlaconstruireauneifabricidebere(1867),unade
cheresteapeCâmpulPoștei(1881),fabricadehârtieLetea(1881),ofabricademezeluri(1890),o
moaramoderna(1892),fabricadeCosanciGloria(1913),fabricademașini,turnatoriedefontasi
metale(1916)sialtele.
DinpunctdevedrealîmpărțiriiadministrativteritorialejudețulBacăuareunnumărde5oraşe,3
municipii(Bacău,Oneşti,Moineşti),85decomunesi491desate.Aceastaorganizareasuferit
modificăriînultimiianiprinînființareaa6comunenoi:Sărata(prindesprindereasatelorSărataşi
BălțatadincomunaNicolaeBălcescu),Buciumi(prindesprindereasatelorBuciumişiRăcăuțidin
comunaŞtefancelMare),Gioseni(prindesprindereasatuluiGiosenidincomunaTamaşi),Odobeşti(
prindesprindereasatelorOdobeşti,Băluşa,Ciutureşti,Tisa-SilvestridincomunaSecuieni),Prăjeşti(
prindesprindereasatuluiPrăjeştidincomunaTraian),Iteşti(prindesprindereasatelorIteşti,Ciumaşi,
DumbravaşiFăgețeldincomuna BereştiBistrița).
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2000

2001

2002

2003

2004

2005-2012

Nr. oraşe şi
municipii

8

8

8

8

8

8

Din
care:
municipii

2

3

3

3

3

3

79

79

79

79

80

85

490

490

490

491

491

491

Numărul
comunelor
Numărul
satelor

Sursa: DirecțiaJudețeanădeStatisticăBacău
Tab.1OrganizareaadministrativăajudețuluiBacău

Potrivitstatisticilorla1ianuarie2010populațiajudețuluiBacăuerade716.260locuitori,dincareaproximativ50%f
emeişi
50%bărbați.PopulațiajudețuluiBacăutrăieşteînproporțiede55%înmediulruralşi45%înmediulurban,rezultău
ngrad
deurbanizaremultmaiscăzutdecâtmediapețarăcareestede52,7%,darmairidicatdecâtmediaregiuniiNordEstcare estede40,5%.
Județul
Bacăua
nii

Total(numă
rpersoane)
Ambele
sexe

Urban(num
ărpersoane)

Masculin

Feminin

Ambele
sexe

Masculin

Rural(num
ărpersoane)
Feminin

Ambele
sexe

Locuitori/
km2

Masculin

Feminin

2001

754788

374817

379971

374429

182354

192075

380359

192463

187896

114.0

2002

727230

361238

365992

341858

166311

175547

385372

194927

190445

109.8

2003

725005

359981

365024

339377

164754

174623

385628

195227

190401

109.5

2004

722961

358649

364312

335586

162562

173024

387375

196087

191288

109.2

2005

723518

358735

364783

334080

161569

172511

389438

197166

192272

109.3

2006

721411

357473

363938

331666

160144

171522

389745

197329

192416

109.0

2007

719844

356547

363297

329129

158658

170471

390715

197889

192826

108.7

2008

718125

355303

362822

326073

156909

169164

392052

198394

193658

108,5

2009

716176

354113

362061

324493

155950

168543

391683

198165

193518

108,2

2010

714641

353089

361552

323163

155034

168129+

391478

198055

193423

107,9

2011*

583590

288635

294955

248066

119659

128407

335524

168976

166548

88.1

Sursa: DirecțiaJudețeanadeStatisticăBacău,* DatepreliminareRecensamantulPopulatieisiLocuintelor 2011
Tab.2Evoluțiapopulației JudețuluiBacău

MigrațiaesteunuldintrefactoriicarecontribuieladeclinulpopulațieijudețuluiBacău.Deşijudețul
reprezintăodestinațieatractivăpentrumigranțiiinterni(înspecialprovenițidinaltejudețealeregiunii)şi
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pentruimigranți(provenițiînspecialdințărileaflateîncursdedezvoltare),soldulmigratoriueste
negativ,fărăapunelasocotealălipsadeacuratețeadatelor privind migrațiainternațională.

PopulatiaJudetuluiBacau
Urban

Rural

377894380359385372385628387375389438
389745390715392052391683391478
335524
374867374429341858339377335586334080331666329129326073324493323163

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

248066
2010

2011

Fig.2PopulațiaJudețuluiBacău

Distribuțiapopulațieipegrupedevârsta:
 121386persoanecuvârstaintre0şi14ani
 461809persoanecuvârstaintre15si59ani
 132981persoanecuvârstapeste60deani.
La data recensământului din 18 martie 2002,
populațiatotalăajudețuluiBacăuînsemna706.623
persoane,reprezentând3,2%dinpopulația
Românieişi19,2%dinpopulațiaregiuniiNord–Est,
făcânddinacestaunuldintrecelemaimarijudețe
alețării,situându-sepeloculcinci,dupămunicipiul
BucureştişijudețelePrahova,laşişiDolj.

Distributiapopulatieipegruped
e varsta
0-14ani

15-59ani
19
%

peste 60ani

17%
64%

Fig.3Distribuțiapopulației pegrupede vârstă
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3.1.1 ALIMENTAREACUAPĂ,CANALIZAREAŞIEPURAREAAPELORUZATE
Toatecele8orașeși45dincele85decomuneruraleauserviciidealimentarecuapăpotabilă.
Sistemeleorășenești cât sicele8comunalesunt înceamaimareparteîmbătrânite,întimpcecelelalte
sistemeaufostrealizateînultimiiani.PrincipalelesursedealimentarecuapăsuntrâulUzului,prin
LaculPoianaUzului,pentruorașulBacăusipentruorașeledinvaleaTrotușuluiMoinești,Dărmănești,
TârguOcna,Onești),RâulCiobănușpentruorașulComănești,fronturiledecaptareGherăeștisi
MărginenipentruorașulBacăusifrontuldecaptare PoianaMoriipentruorașulBuhuși.
Există2Uzinedetratareaapei(UTA)înoperare:UzinadetratareaapeiCărăboia(Dărmănești)ce
alimenteazăsistemulorașuluiBacăusiorașeledinvaleaTrotușului;UzinadeTratareaApeiCiobănușfurnizează
apăpentruComăneștisiAsău.
Lungimeatotalăarețeleidedistribuțieestede1.100km,dincare50%înzonaurbană.Mediarateide
conectareestede47%,cu340.000dincei722.000delocuitorifiindconectațilasistemedealimentare cuapă.
Problemelegeneralesuntidentificate,situațiaexistentăasistemelordeapăesteprezentată,iar
proiecteleînderularesuntevaluate.Aufostdeterminateperformanteleoperaționalecurenteale
captărilor,uzinelordetratareaapei,conductelordeaducțiune,rezervoarelor,stațiilordepomparesi
rețelelordedistribuție,siaufostpropusemăsurilenecesareîmbunătățiriisituațieiactuale,învederea
realizăriicelor maipotrivitesistemedealimentarecuapă.
Toateorașeledispunpreponderentderețelededistribuțieîmbătrânite,cupierderideapămaricare
atingcirca50%dinproducție.
Noilerețelecareaufostconstruiteînultimiianisunt
îngeneralîncondiții
corespunzătoare.Existăoconductădeaducțiunedeaproximativ8,5kmlungimeîntresursaUzuluisi
UTACărăboaia,sistemedetransportalapeideaproximativ53kmîntreUTAsiorașulBacău,sisteme
detransportalapeide10,1kmîntreUTAsiComănești,sisistemedetransportalapeide29kmîntre
UTAsiOnești.SeaflăîncursdeimplementareproiectulISPApentruorașulBacău,proiectcare
cuprindereînnoireasistemuluidetransportdelaLaculUzuluisinouaUTABarațisituatăînapropierea orașului.
În55dincele85decomuneruralenivelulparametrilordecalitateînsurselepublicedeapădepășește
limitelelegale(pentrumajoritateanivelulazotatuluiseaflălaunnivelcritic).Învedereaconformăriila
directiveleprivindalimentareacuapăpotabilă,toateacestelocalitățitrebuiesădispunădesisteme adecvatede
furnizareaapeipână înanul2015.
PrincipaliifurnizorisioperatorideserviciidealimentarecuapăaijudețuluiBacăusuntS.C.Compania Regională
de Apă BacăusiRAGCBacău.RAGCBacăuestedeținutădeConsiliulLocalBacăusifurnizeazăserviciide
apăsicanalizarenumaiînorașulBacău.S.C.APASERVBACĂUpresteazăserviciideapăsi
canalizarepentru4orașesi35decomune.Numărultotaldeangajațiînanul2007afostde578
persoanepentruRAGC,iartarifelesuntdiferitepentruapăsicanalizare,respectiv2,21/0,84RON/m³
pentruapă/canal.
Colectareasiepurareaapeloruzate
InjudețulBacăuexistain total545kmderețeadecanalizare.Ceamaimarepartea Stațiilorde Epurare
aApelorUzateînjudețulBacăusuntvechicupârtistructuralesielectromecaniceîntr-ostareprecară
dinpunctdevederealreparațiilor.Stațiileevacueazăapeuzateinsuficienttratate
înemisari.Acestlucru
estecauzatînprincipaldefaptulcălucrărileexistentesuntdejavechisidepășite,investițiilenecesare
nuaufostfăcuteîntrecut,dincauzalipseidefonduri
sipentrucănivelulcunoștințelorexistentedespre
operareaeficientă tehnicăsifinanciarăastațiilor deepurareestelimitată.
Treaptaterțiarănuafostimplementatăpentruniciostațiedeepurare,procesdetratareobligatoriu
pentru
toatestațiiledeepurarecaredeservesc peste10.000 PE si, deasemenea,nusuntimplementate
măsuricorespunzătoaredeeliminareanămolurilor.
Sistemuldecanalizareeste
într-ostareprecarăcaurmareaniveluluimarealexfiltrărilordeapăuzatăsi
infiltrărilorsidincauzaconexiunilorgreșite
întresistemuldecanalizarepluvialăsisistemuldecanalizare
menajeră.
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3.1.2 DRUMURILEPUBLICE
JudețulBacăupoateficaracterizatdreptprincipalapoartădeaccesaMoldoveipentruteritoriiledin CentrulşiSudestulRomâniei.TeritoriulJudețuluiBacăuestestrăbătutde8traseededrumuri
naționale:DN2(E85),DN2F,DN2G,DN11(E577),DN11A,DN12A,DN12BşiDN15.Înacestetraseede
clasăsuperioarădepeteritoriuljudețuluiBacăuseînscriuşidouădrumurinaționaleE85(drumulreper
deorientareNord-sud)şiE577.
Lungimeadrumurilorpublicepetotaljudețconform
datelorDirecțieiJudețeneDEStatisticaBacău,a
rezultatcafiindpestemediapețarăcareestede36,9km/100kmp.Dintotaluldrumurilorpublice,550
kmsuntdrumurimodernizate,660kmauîmbrăcăminteaasfalticeuşoareşi1.231kmsunt nemodernizate.
Drumurilenaționale–înlungimede450kmsuntmodernizateaproape
îmbrăcăminteaasfalticeuşoare.

în

totalitate–432km,

restulau

Rețeauadrumurilorlocale–DJşiDC–areolungimede1991km,dincare118kmfiind
modernizate,643kmparțialcu îmbrăcămințiasfalticeuşoare,restulfiindpietruitesaudinpământ.

3.1.3 SALUBRIZAREA LOCALITATILOR
SistemulactualdegestionareadeșeurilorinjudețulBacăunuesteintotalitateinconcordantacu
obiectivelesițintelestabiliteprinplanuriledegestionareadeșeurilor.Astfel,laniveluljudețuluisuntin
cursdeimplementare4proiecte(3proiectePHARECESsiomăsuraISPA)careasiguraogestionare
corespunzătoareadeșeurilorlanivelulacâtorvaUAT-urifărăa avea însăoabordareregională.
Acesteinvestițiiasigura:
 Infrastructuranecesarăpentrucolectareaseparatăadeșeurilor municipale
 3stațiidesortare înBacău,ComăneștisiMoineștisiopresădebalotatpentru fracțiilecolectate
separatînTârguOcna;
 1stațiedecompostare în Bacău;
 1stațiede transferînComănești;
 1concasorpentru tratareadeșeurilordinconstrucțiisidemolări;
 Depozitmunicipalconformclasa„b”–celula1cuocapacitatede855.000m3.
Cantitateatotalădedeșeurimunicipalegenerateînanul2007afostdeaproximativ226.000tone,din
carecirca165.000tdeșeurimenajere,41.000tdeșeuriasimilabiledincomerț,industriesiinstituțiisi
20.000tonedeșeuridingrădinisiparcuri,deșeuridinpiețesideșeuristradale.Înanul2010gradulde
acoperirecuserviciidesalubrizareestedecirca75%lanivelulîntreguluijudeț,dincare93%înmediu
urbansi60%înmediulrural.
Înprezent,
deșeurilemunicipalesunt
eliminatăprindepozitare.

colectateînamestecsiaproapeîntreagacantitatededeșeurieste

3.1.4 INFRASTRUCTURASANITARĂ
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Înanul2008înjudețulBacău,însectorulpublicdeocrotireasănătățiiaufuncționat8spitale,toateîn mediulurban,
astfel:
3înmunicipiulBacăusi
câteunulîn:
municipiulMoinești,municipiulOnești,
orașul
Buhuși,orașulComăneștisiorașulTârguOcna.
Indicatoriigeneralilanivelulanului2008pun înevidențăosituațienesatisfăcătoareprivind:



număruldelocuitoricerevinlaunmedic–706fațăde427mediapețarăşi545,media regiuniiNE
număruldelocuitori/personalsanitarmediu–193fațăde162mediapețarăşi174,media regiuniiNE

Indiceledeasigurarecupaturila1000delocuitoriînjudețulBacăueste6,92dintrecare4,4sunt
asiguratedecătresistemulpublic desănătate
Unadintrecelemaimariproblemeestelipsapersonaluluimedicalcalificatdinmediulrural,însoțităde
lipsamedicilordespecialitate,lipsafinanțărilorşiafondurilornecesarepentruaplătisalariilecadrelor medicale.
Deasemenea,
numărulfarmaciiloraflateînjudețesteinsuficient,
aceastădeficiențăafectândînspecial
mediulrural.Oaltăobservațieestecealegatădefaptulcădisparițiacabinetelormedicaledincadrul şcolilor adus
laopierdereaeducațieimedicale înrândultinerilor.

3.1.5 EDUCAȚIE
Total

Județul
Bacău201

120063

Preșcol
ar

23164

Primarșigimnazial
Total

Primar

Gimnazi
al

Învățămân
tspecial

60558

29349

30830

379

Liceal

Profesio
nalșide
ucenici

Postliceal
șidem
aiștri

Super
ior

26371

1513

1665

6792

0/2011

Sursa:DirecțiaJudețeanăde Statistica Bacau
Tab.3Populațiașcolarăpeniveluri deinstruire, pejudețsilocalități,înanul 2008/2009

Cu33deliceedispuseînîntregjudețul,
Bacăuse
claseazădoarpepenultimullocînregiuneaNord-Est
canumăralacestuitipdeunitatedeeducațiecerevinela10.000deşcolari,ceeacereflectăundeficit important.
PotențialulumanaljudețuluiBacăuesteridicat,
darsistemul
săueducaționalnuestecelmai
extinsdinregiuneaNord-Est.Înanulşcolar2006/2007,cuopopulațieşcolarătotalăde134.218
persoane,județulBacăuocupalocul3încadrulregiuniiNord-Est, înurmajudețelorIaşi şiSuceava. De
altfel,acestedouăjudețeînregistrauunnumăr
superiordeelevi/studențipentrufiecaregradde
învățământ.Cu8.235studențiînregistrațiînînvățământulsuperior,județulBacăuseclasaînurma
celorlaltecentreuniversitareregionale,județulIaşi(60.102studenți)şijudețulSuceava(10.579 studenți).
ÎnvățământulsuperiorpublicestereprezentatprinUniversitateaBacăucuurmătoarelefacultăți:
Inginerie,ȘtiințeEconomice, Litere,EducațieFizicăsiSport întimpceînvățământul superiorprivat este
reprezentatdeUniversitatea“GeorgeBacovia”cuunnumărde3facultăți:FinanțeşiContabilitate,
DreptşiAdministrație,Management– Marketing.
PrincipaleleproblemecucareseconfruntăsistemuleducaționaldinjudețulBacăusuntlegatede:
existențaunuinumărmaredeprofesorinecalificațiînsistem,creştereaabandonuluişcolar,starea
precarăadotărilorşcolareşiautilitățilordinşcoli,precumşiscădereaatractivitățiiprofesionalea
meserieidedascăl.
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3.1.6 TURISM
Atestatadocumentarîn1757,stațiuneaSlănicMoldovaesterenumitapentruizvoarelesaledeape
carbonate,bicarbonatate,ușorsulfuroase,clorate,sodice,hipertonice,hipotonice si
oligominerale,
izvoaredeapemineralecuproprietățiterapeuticeceaufostdescoperite încădinanul1801.
StațiuneaTârguOcnaseaflălaconfluențarâurilorTrotușsiSlănic,la14kmdemunicipiulOnești,fiind
renumitapentrumineledesareexploatateîncădinEvulMediu.Aicisegăseșteșicelmaimare
sanatoriubalnearsubterandin Europaamenajatlaoadâncimede130mîntr-ominădesare.
JudețulBacăudispunedenumeroaseşi variateatracțiituristice, delapatrimoniulsăunatural, cunoscut
pentrupuritateaaeruluişiaapelor,pentrufrumusețeazonelorsubcarpatice,depăşunesaumontane
pânălapatrimoniulantropicşispiritual,fieelcultural-religiossautradițional-popular(tradiții,obiceiuri,
gastronomie,festivaluri).Potențialulnatural-tradiționalalturismuluibăcăuanesteîncăneexploatat,în
timpceturismuldetranzitşideafacericunoaşte,înultimiiani,ocreştereuşoară.Avândînvedere
duratămediedeşedereaunuiturist,înjudețulBacău,cesesitueazăatâtsubmediaregionalăşisub
ceanațională,sepoatevorbicuprecăderedespreun turismde tranzitînjudeț.
Capacitatedecazare
Existentă
Înfuncțiune(mii
(locuri)
locuri–zile)
JudețulBacău
2010

2756

788.5

Sosiri(mii)

Înnoptări(mii)

63.4

195.1

Indicelede
utilizarenetăa
capacitățiiîn
funcțiune (%)
24.8

Sursa:DirecțiaJudețeanădeStatisticăBacău
Tab.4Capacitateași activitateadecazare turistică

3.2 DESCRIEREACOMUNEIMĂGIREŞTI
3.2.1 ISTORICULCOMUNEI MĂGIREŞTI
Din izvoarele scrise păstrate reiese că satul cel mai vechi din comună este Stăneşti, situat la 3 km
NV de satul Măgireşti, atestat prin acte pentru prima oară în 1412. Satul Măgireşti, reşedința de comună,
apare în acte la 26 iunie 1646
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Satele componente ale comunei apar pentru prima dată atestate documentar astfel: Măgireşti (1646),
Prăjeşti (1558), Stăneşti (1412), Şesuri (Costeşti – 1481), Valea Arinilor (1492).
Vechile sate de răzeşi au avut o evoluție constantă, uşor ascendentă, asemenea majorității satelor din
Moldova în a doua jumătate a Evului Mediu. Ocupația principală a locuitorilor era creşterea animalelor şi
agricultura. Exista în permanență amenințarea reprezentată de politica de expansiune continuă a
imperiului turcesc. În istorie este bine cunoscută „tactica pământului pârjolit”, singura modalitate de a opri
înaintarea armatelor otomane. Aceasta metodă era pe cât de eficientă, pe atât de costisitoare. În schimbul
libertății, locuitorii au avut parte de o dezvoltare economică mult mai lentă decât în alte regiuni.
La începutul sec al XIX-lea satele Valea Arinilor şi Stăneşti au atras investitori din domeniul extrației petrolului,
care au forat sonde în perimetrul Moineşti-Solonț. În anul 1895, comuna Măgireşti făcea parte din Plasa
Muntelui.
3.2.2 AȘEZAREA G EOGRAFICĂ
Comuna Măgireşti este situată în zona central-vestică a județului Bacău, la 6 km N-E de Municipiul Moineşti,
pe DN 2G. Situată la poalele Subcarpaților Orientali, comuna se încadrează, din punct de vedere al reliefului,
într-o zonă predominant de deal, în depresiunea Tazlăului, pe pârâul Ruja dar cuprinde şi zone de câmpie şi
munte.
Sate componente: Măgireşti – este centrul administrativ al comunei, Stăneşti, Valea Arinilor, Prăjeşti
şi Şesuri.
Structura teritoriului:


Suprafața totală : 3321 ha



Suprafața agricolă: 2039,66 ha, din care:
 Teren arabil: 837,66 ha
 Păşuni: 730 ha
 Fânețe: 458 ha
 Livezi: 5 ha
 Vii: 9 ha



Suprafețe neagricole:
 Suprafața păduri: 773 ha
 Ape: 80 ha
 Drumuri: 99 ha
 Construcții şi curți: 249,34 ha
 Teren neproductiv: 80 ha



Număr gospodării: 1431



Număr locuitori la nivelul comunei: 3994



Număr locuitori repartizați pe sate: sat Şesuri – 469, sat Stăneşti– 599, sat Măgireşti – 1165, sat
Prăjeşti – 611, sat Valea Arinilor – 1150.
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3.2.3 ELEMENTEALECADRULUINATURAL
Pe teritoriul comunei Măgireşti există un climattemperat-continental de dealuri (corespunzator
subcarpaților Moldovei) caracterizat prin temperaturi medii anuale de +7 grade C, +8 grade C (față de
+10 grade C pe țară), cu temperaturi maxime a lunilor de vară de +11 grade C (față de +21 grade C pe
țară), cu temperaturi minime a lunilor de iarnă de -4 grade C (față de -2 grade C pe țară), cu maxime
absolute de +32 grade C şi minime absolute de -15...-20 grade C.
Precipitațiile medii depăşesc în unii ani chiar 900 mm. Vânturile predominante sunt cele de NV, ceea
ce se poate observa şi după forma coroanelor pomilor fructiferi şi arborilor. Iarna bate vântul - crivățul.
Rețeaua hidrografică este formată din: Tazlăul Sărat, care străbate satul Şesuri, Pârâul Valea Arinilor,
care trece prin satul Valea Arinilor, Pârâul Ruja şi Pârâul Dingani, care trec prin satele Măgireşti si Prajesti.

3.2.4 POPULAȚIAȘIFORȚADEMUNCĂ
PopulațiastabilăaComuneiMagirestipotrivitdatelorpreliminariialeRecensamantuluiPopulatieisi
Locuintelordin2011estede3994depersoane.
PotrivitdatelorDirecției JudețenedeStatisticăpopulațiaComuneiMagiresti
totalăaJudețului Bacăuși0.96%dinpopulațiarurală.

reprezintă0.55%dinpopulația

MajoritatealocuitorilorcomuneiMagirestisuntdereligieortodoxa(3828persoane).Pelangaacestiamai
locuiesc 5depersoanedereligieromano –catolicasi158depersoaneapartinandaltorcultereligioase.

3.2.5 AMENAJAREATERITORIULUI
Suprafața totală a terenurilor apartinand comunei Magiresti este de 3321 ha dupa cum urmeaza:
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Terenuri arabile 894 ha
Viisilivezi10 ha
Pășunisifanete 1129 ha
Păduri851 ha
Ape80ha
Drumuri99ha
Constructii105ha
Neproductiv 80ha

Fig.5SuprafețeleComuneiMagiresti

3.2.6 PROBLEMEDEMEDIU
Dincauzaindustrieipetrolierepânzafreaticăestegravafectată,astfel o parte dinizvoareledecoastăşi
fântânilecomunei,auapanepotabilă.Surselepoluariiapelorsuntsidejectiileanimalierecareajung
foarteusorinapropiereaparaielorsia fantanilorcuapaceartrebuisa fiepotabile.
Lipsaimprejmuirilorterenurilorproprietatepersonalasituatede-alungulcursurilordeapaduceca
animalele
sahoinareascanestingheritedelagrajdlaluciulapeilasanddejectiipemaluri carepolueaza mediulacvifer.
3.2.7 INFRASTRUCTURA
Locuințe
NumărultotalallocuințelorconventionaledepeteritoriulComuneiMagirestipotrivitRecensamantului
populatieisialocuintelordinanul2011estede1512.
Alimentareacuapă sireteauadecanalizare
Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile pe teritoriul comunei Magiresti este de 21,6 km.
Lungimea totala a conductelor de canalizare pe teritoriul comunei Magiresti este de 7,40 km. Exista o
statie de epurare a apei cu doua rezervoare si statie de clonare: unul in satul Valea Arinilor cu o capacitate
de 250 mc si unul in satul Prajesti cu o capacitate de 500 mc.
Rețeauadealimentarecugaz
Înprezent comuna nu beneficiaza se alimentare cu gaze naturale.
Rețeauadeenergieelectrică
Unnumarde1325locuintesunt racordatelarețeauadeenergieelectrică.Reteauaelectricadeiluminat public
esteprezentade-alungul tuturor strazilor comunei.
Rețeauadedrumuri
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DC 179 are 2,2 km şi nu este in totalitate asfaltat; asigură legatura între DN 2Gşi satul Sesuri; stare
buna



DC 180 are 2,1 km este asfaltat asigură legatura între Municipiul Moineşti şi satul Valea Arinilor şi DC
181; stare proasta;



DC 181 are 3,5 km este asfaltat; asigură legătura între DN 2G şi satul Prăjeşti, stare bună



Drumurile ce fac parte din rețeaua stradală din intravilan ocupă o suprafață de 31,24 ha



Rigolele pentru scurgerea apelor pluviale sunt întreținute corespunzator



Nu există trotuare pietonale



Există suficiente poduri/podețe pentru traversarea râurilor şi pârâurilor însă unele trebuie refăcute

- Acces la drumuri județene/naționale din regiunea Nord Est


Drumul județean DJ 117A – leagă satele Măgireşti şi Stăneşti de comuna Magiresti este asfaltat pe
o distanță de 2,5 km şi balastat pe 2,7 km, având o stare fizică satisfăcătoare;



Comuna Măgireşti are acces direct la DN 2G, asigurand legaturi rutiere atat pentru calatori cat si
pentru marfuri

Circulatia rutiera
Reteaua stradala din intravilanul comunei respecta partial normele tehnice. Trebuie amenajate alei
pietonale si piste pentru biciclisti si amenajate spatii verzi de-a lungul strazilor si drumurilor din comuna.
Drumurile din extravilan care asigura accesul la terenurile agricole sunt din pamant, greu practicabile
in anotimpurile umede.
- Relatii in teritoriu:
Orase apropiate de centrul administrativ al comunei Măgireşti


Moineşti – 6 km



Comăneşti – 20 km



Oneşti – 51 km



Bacău – 50 km
Aceasta se învecinează cu teritoriul administrativ al următoarelor comune:



Nord: comuna Solonț



Sud: comuna Poduri



Sud-Vest: Municipiul Moineşti



Vest: comuna Zemeş



Est: comuna Ardeoani

Relația de comunicație cu comunele învecinate Ardeoani, Poduri, Solonț şi Zemeş se realizează pe
drumurile DN 2G, DJ 117A, DC 179, DC 180 si DC 181.

Culturasiculte
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Unități de învățământ existente:


satul Măgireşti: o scoala cu clasele I-VIII şi o grădinită



satul Valea Arinilor: o scoala cu clasele I-VIII şi o grădiniță



satul Stanesti: o scoala cu clasele I-IV şi o grădiniță



satul Prajesti: o scoala cu clasele I-IV şi o grădiniță



satul Şesuri: o scoala cu clasele I-IV şi o grădiniță.

În Măgireşti şcoala beneficiază de două imobile, unul dintre ele, "Şcoala Veche", datând dinainte de
anul 1900 şi a fost restaurată şi dotată modern în anul 2004. Un număr însemnat de elevi ai Şcolii Generale
din Măgireşti au urmat şi absolvit o facultate.
Personal didactic: 39
Săli de clasă total: 24
Laboratoare: 2
Biblioteci şcolare: 2
Biblioteci publice: 1
„Biblioteca sătească” are un număr de 9885 volume. În satul Prăjeşti, locuieşte un colecționar de
cărți religioase, cărți de beletristică, obiecte veghi etc.
Religie
În fiecare sat din comună este câte o biserică ortodoxă, populația fiind în întregime de religie creştinortodoxă. Biserica din satul Măgireşti, ridicată pe ruinele vechii biserici construite la începutul sec. al XIX-lea,
a fost dată în folosință la 8 septembrie 1985 cu hramul Naşterea Maicii Domnului. La sfințirea acestui lăcaş de
cult, care are o arhitectură şi o pictură realizate la cel mai înalt nivel, a participat însuşi Episcopul Romanului
şi Huşilor ÎPS Ioachim Vasluianul, care s-a născut la Măgireşti în anul 1927. De asemenea, tot atunci a fost
inaugurat pe dealul bisericii Monumentul Eroilor, închinat spre eternă amintire celor căzuți la datorie în
Războiul pentru Întregirea Neamului 1916-1918.
În Şesuri este o biserică ce datează din secolul al XVII lea. Aceasta face parte din patrimoniul
național, iar în incinta sa nu se mai țin slujbe. În apropiere a fost construită o biserică nouă la sfârşitul anilor
1990.
Principalele lăcaşuri de cult şi comemorare sunt:


Biserica de lemn cu hramul “Sf Gheorghe” din satul Şesuri, figurând în lista monumentelor
istorice, atestată în anul 1648



Biserica Sf. Voievozi” construită în 1800, reparată în 1922, în satul Valea-Arinilor,



Biserica cu hramul ,, Naşterea Maicii Domnului “din Măgireşti, construită înainte de 1809, cu
reparații în anii 1920 şi 1934



Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” ridicată la începutul secolului al XIX lea în
satul Stăneşti.



Biserica cu hramul„Sfânta Cuvioasă Parascheva” sat Prăjeşti, construita in anul1896 cu
reparatii in anul 1922.
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Monumentul Eroilor din “Livada Eroilor” din satul Măgireşti, ridicat în 1985 şi sculptat de Gh.
Rădulescu Giro.

Agrement şi turism
Ca locuri de distracție şi agrement, Măgireştiul este destul de modest. Până pe la sfârşitul anilor '90,
principalul punct de atracție pentru populația locală era Lacul Iezer situat în pădure, la marginea satului.
Iezerul - lac de munte, ar fi, după unii specialişti, de natură vulcanică, fapt dovedit de existența în zonă a unor
izvoare cu apă minerală. Defrişările abuzive au condus la alunecări de teren, care au fost accentuate şi de
inundațiile din ultimii ani. Astfel, malul Iezerului a alunecat în apă micşorând suprafața şi atracția, făcând din
acest lac – atât de minunat odinioară – o baltă murdară şi plină de stuf.
Obiective turistice din zonă:


Biserica Monument cu hramul SF. Gheorghe din satul Şesuri, atestată documentar în anul
1648



Biserica din satul Măgireşti cu hramul Naşterea Maicii Domnului



Grădina Eroilor de pe „Dealul Bisericii”



Monumentul Eroilor



Conacul boieresc al familiei Străjescu din satul Şesuri (în prezent aici funcționează şcoala cu
clasele I-IV Şesuri)

În satele comunei se păstrează locuințe vechi cu ornamente din lemn, specifice zonei, mobilier şi
obiecte vechi, unelte folosite în trecut la diverse meşteşuguri dispărute.
Sport
În comună există 3 terenuri de sport.
Unul dintre puținele locuri de recreere şi sport rămane terenul de fotbal din satul Şesuri, care a fost
renovat si dotat corespunzator. In prezent activeaza ehipa de fotbal de seniori si juniori AS,, Vulturul
Măgireşti”.
Mai există, deasemenea şi terenurile de sport din incinta şcolilor Magiresti si Valea Arinilor unde,
îndeosebi duminica sau în zilele de sărbătoare, se dispută meciuri de fotbal.
Viața culturală şi socială
In anul 2008 in satul PRAJESTI a luat fiinta Fundatia Razesilor Gazari de pe Valea Tazlaului Sarat,a carui
presedinte fondator este Prof. univ. dr. Constantin Parascan. Fundația are ca scop:
- Esențializarea într-un punct muzeal propriu, privind viața şi activitatea răzeşilor – găzari, a memoriei şi
prezenței personalităților familiei, cu aportul deosebit la actul de înnobilare a Patrimoniului Național;
- Organizarea de colective de cercetare, etnografie, literatură, onomastică, toponimie, istorie, geografie,
mărturii de viață populară în vederea restaurării şi conservării pieselor originale din zona Tazlăului Sărat;
- Organizarea de concursuri naționale şi internaționale de poezie şi proză;
- Prețuirea conduitei etice - competiție națională;
- Acordarea de sprijin moral şi material persoanelor în vârstă, cu posibilități materiale reduse;
- Acordarea de ajutor moral şi material copiilor cu situație foarte bună la învățătură şi care provin din familii
dezorganizatesau cu posibilități materiale reduse;
- Tipărirea de studii, pliante, materiale informative privind valorificarea cercetărilor întreprinse.
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În comună există trei cămine culturale, unul in satul Magiresti care a fost reabilitat, consolidat si dotat
prin fonduri europene, unul in satul Stanesti si unul in satul Valea – Arinilor care au fost renovate si dotate
corespunzator.
Cu toate acestea, arealul cultural în care se încadrează comuna Măgireşti reprezintă un areal de
conservare, protejare şi promovare moderată a tradițiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor – elemente ale
patrimoniului imaterial.
Atât în Măgireşti cât şi în satele din împrejurimi se regăsesc locuințe vechi foarte bine păstrate. Sunt
locuințele găzerilor care nu demult împânzeau ținuturile Basarabiei, Cernăuților, Ardealului, făcând comerț cu
produsele extrase din zonă (păcură, gaz, cremă, var, sare) şi care se întorceau cu produse agricole necesare
gospodăriei.
Caracteristicile acestor gospodării sunt: florile din lemn, stâlpii prispei care reproduc o frântură a
„Coloanei Infinitului” cu elemente de metal, mobilier vechi, scoarțe, căruțe, recipiente de transport produse
lichide, icoane, obiecte de interior.
Un veritabil muzeu se poate gasi în biserici (ex. Icoane, veşminte, iconostase, cărți bisericeşti, uşi,
clopote etc.).
Pe teritoriul comunei se întâlnesc, de asemenea, mici meşteşugari (oameni în vârstă) care
confecționează butoaie, căruțe, obiecte de artizanat, tâmplărie din lemn, acoperişuri cu şindrilă deşi numărul
lor este în scădere.
Încă din primii ani după Revoluție a fost înființat un Ansamblu de dansuri populare care a câştigat
numeroase premii la festivalurile naționale de folclor de la Iaşi şi Suceava.
Pentru a susține interesele bătrânilor veterani de război şi ale urmaşilor acestora, pe teritoriul
comunei funcționează o filială a „Asociației veteranilor de război”.
Cele mai multe manifestări artistice de pe teritoriul comunei sunt prilejuite de sărbătorile de iarnă când
se organizează spectacole cu participarea unor trupe de teatru popular (ex. „Iancu Jianu”), cete de urşi, capre
cu lăutari, căluți. De asemenea şcolile din comună organizează serbări cu ocazia „Zilei României”,
,,Crăciunului”, ,, Zilei de 8 Martie” etc.
În satul Valea – Arinilor s-a construit un Cămin de Îngrijire Bătrâni in care rezidenții centrului modern
pot beneficia de cea mai atentă îngrijire, condiții de cea mai bună calitate, înconjurați de personal calificat, în
spații moderne cu toate utilitățile:
Acces facil, Băi moderne, Spații amenajate pentru recreere, camere cu 2 paturi decorate modern, TV,
Frigider, Telefon, Curte interioară.
Demografie şi resurse umane
Populația comunei este într-o creştere numerică continuă, populația actuală a comunei fiind de 3994
locuitori.
Marea majoritate a populației este de etnie română 99,96%, iar restul sunt rromi.
Structura populației stabile după religie se prezintă astfel:


Religie ortodoxă: 3722



Ramano-catolică: 5



Creştină de rit vechi: 106
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Altă religie: 158.

4. ANALIZASWOTACOMUNEIMAGIRESTI
Oricecomunătrebuiesăasimilezeşisăpromovezeoviziunestrategicăînceeacepriveştedezvoltarea
saînviitor.Lipsauneiasemeneaviziuniducelaoactivitateadministrativăhaotică,încadrulcăreiase
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potrataoportunitățişiseconsumăiraționalresurseprețioase.Experiențainternaționalăaarătatcă
proiecteleşiprogrameleoperaționalefuncționeazăcelmaibineatuncicândfacpartedintr-uncadru
coerentşicândexistăocoordonarelanivelstrategic.
Procesuldeplanificarestrategică(PPS)avizatdefinireareperelor
strategicededezvoltareacomunității
peoperioadăde5-7ani.EtapelemetodologiceprincipalealePPSaufosturmătoarele:realizareaunei
analizepreliminare,stabilireaviziuniiasupradezvoltăriistrategiceacomunității,analizasectorialăa
domeniilorstrategiceprincipaleşiarticulareadocumentuluistrategic.
Principiilecareaustatla
bazaPPSaufostasigurareavaliditățiiştiințifice,implicareacomunității,
transparența,obiectivitatea,coerențaşicontinuitateademersului.
Pentruadaroade,însă,planificareastrategicătrebuieînsoțitădepromovarea,laniveluladministrației
publice,aunuimanagementstrategicintegrat,latoatenivelurile,capabilsăidentificeşisăspeculeze
oportunitățileapărute înbeneficiulcomunității.
AnalizaSWOTesteometodologiedeanalizăaunuiproiect.
Numeleestedescriptiv:Strengths(puncte
tari),Weaknesses(puncteslabe),Opportunities(oportunități),Threats(riscuri).
Pentruaaveacertitudinecăpoliticileşiprogrameleexistentecorespundnecesitățilordedezvoltarea
comuneiMagiresti,încadrullimitărilorimpusederesurselelocaledisponibileşipentruaccesarea
fondurilorprincareUniuneaEuropeanăsusținepoliticadedezvoltareregionalăs-aimpuselaborarea
strategieidedezvoltarelocalăpentruperioada2013-2020.
Puncteleforteşiceleslabesuntlegatedecomunăşidestrategiileacesteia,şidemodulcumse
comparăcuconcurența.Oportunitățileşiamenințărilevindinspremediuldepiațăşidindirecția
concurenței;deregulăsuntfactoriasupra
cărorazonaîngeneralnuareniciuncontrol.Analiza
înconsiderareorganizareaaşezării,performanțeleacesteia,produselecheieşipiețelestrategice.

SWOTia

AnalizaSWOTpermiteconcentrareaatențieiasuprazonelorcheieşirealizareadeprezumții
(presupuneri)înzoneleasupracăroraexistăcunoştințemaipuțindetaliate.Înurmaacesteianalizese
poatedecidedacăzona îşipoate îndepliniplanul,şiîncecondiții.

4.1 ANALIZĂSWOT–SOCIAL

Serviciilesocialesuntdefiniteca reprezentândansamblul demăsuri şi acțiuni realizatepentrua
răspundenevoilor
socialeindividuale,familialesaudegrup,învedereadepăşiriiunor
situațiide
dificultate,pentruprezervareaautonomieişiprotecțieipersoanei,pentruprevenireamarginalizăriişi
excluziuniisocialeşipromovareaincluziuniisociale. Serviciilesocialesunt asiguratedecătreautoritățile
administrațieipublicelocale,precumşidepersoanefizicesaupersoanejuridicepubliceoriprivate,în
condițiileactelor normative învigoare.
Roluladministrațieilocaleestedeaasiguraacordareaasistenței
socialeprindezvoltareasauînființarea
deserviciiproprii,instituțiideasistențăsocială,serviciipilotsauprinconcesionareadeserviciisociale
unorfurnizorideserviciisocialespecializați,acreditațiîncondițiilelegii(unitățideasistențămedicosocială,asociațiisaufundații,cultereligioase,persoanefizice)saufinanțareaasociațiilorşifundațiilor
românecupersonalitatejuridicăcareînființeazăşiadministreazăunitățideasistențăsocială,înbaza
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standardelorobligatoriidecalitate,cuprocedurişiplanuriintervențieşiasistență,cumonitorizarea,
evaluareacosturilorşieficiențeiserviciilorsocialeacordate,înconformitatecuactelenormativeîn vigoare.
Intern
Punctetari
-

Existențainfrastructurii pentrueducațieși culte

-

Gradridicat al absolvențilordeînvățământgimnazial;

-

Relații etnicebunelanivelul populațieilocale.

-

Grad maredealfabetizare

Pozitiv

-

-

Negativ

-

-

PrezentaperazacomuneiaunuiONG care isidesfasoaraactivitatea indomeniulsocial
Prezenta pe raza comunei a unui camin de ingrijire batrani;
La nivelul primariei functioneaza Consiliul Comunitar Consultativ

Puncteslabe
-

Ratasomajuluimaimaredecatmedia laniveljudetean;

-

Persoanelecarepracticăagriculturadesubzistențănusuntînregistrate insistemeledeasigurărisociale
;
sidesănătate

-

Dezechilibruocupaționalîntresexe,îndefavoarea femeilor

-

Nivelul scăzut al veniturilor populației
Părăsireacomunei decătretinerii căsătorițişi/saucustudii

Extern

Pozitiv

Oportunități
-

Dezvoltareapoliticilorregionaleşilocaledeadministraredescentralizată

-

Existențapoliticiloreuropeneşi naționalepentrusprijinireacomunitățilorlocale

-

Constituireauneirețeledepromotorilocali activi;

-

Posibilitatea accesării programelor guvernului României şi fondurilor structurale (Fondul Social
European)înscopulconstituirii–dezvoltării serviciilor socialeoferitecătrepopulațiacomunei;

Negativ

Amenințări
-

Îmbătrânireapopulației

-

Migrareaforțeidemuncăcalificatăcătrezoneleurbanecâtși cătrestrăinătate

-

Nevalorificarearesurselor economicelocale

4.2 ANALIZĂSWOT–ECONOMIELOCALĂ
Dezvoltareaeconomicălocalăesteunconceptlargşireprezintăacelprocesdeunireşicombinarea
eforturilorreprezentanțilortuturorsectoarelor-guvernamental,almediuluideafacerişial
societățiicivile
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cuscopulcreăriiunorcondițiifavorabilepentrucreştereaeconomicăşicreareanoilorlocurilorde
muncă.Acesteeforturisenecesităafiorientateînfinalspreunscopunic -creştereabunăstării populației.
Defininddezvoltareaeconomicalocalăcaunprocesceserveşteintereselorpopulațieilocale,încare
actoriilocalişiautoritățilocaleîmbunătățescfolosirearesurselorlocaleînscopulbunăstăriicomunității,
acțiunilelegatedeacestdomeniusereferălaridicareaveniturilorlocale,combatereaşomajului,
îmbunătățireaveniturilorpublice,ainfrastructurii,amediuluirural.
Felulîncarec o m u n e l e acționeazăîncadrulactualdeschimbărieconomice-prinacțiuneînțelegând
niveluldeinvestițiipubliceşiprivateîntr-oanumitălocalitate-depindedeovarietatedefactoricarepot figrupațiin
treimarigrupe:
-

Primagrupăincludefactoriisituaționalieconomici,politicişisociali,lanivellocalşinațional.
Aceştiasuntînmareparte înafarasfereideinfluențăaautoritățilorpublice.

-

Adouagrupădefactoricuprindeconfigurațialocală,sferadeactivități,infrastructurafizicăşi
socialăşialtepunctetarisauslabealeoraşului.Aceştifactoriinfluențeazăimpactulforțelordin
exterior,felul încareacesteaafecteazălocalitatea.

-

Atreiagrupăsereferălarăspunsulpeplanlocallaevoluțiasituației,felulîncarecei
responsabiliseorganizează,cumîşirealizeazăşiadministreazăprogramele.Ultimulaspect,
formulareaşiimplementareapoliticilorurbane,caşicompetențainstituțiilorabilitate,se
încadreazăînsferadeinfluențăaautoritățilorlocaleşireprezintăunpunctdeînceperea activitățilorde
îmbunătățireacompetitivitățiilocalității.

Intern

Pozitiv

Punctetari
-

ExistențapeteritoriulcomuneiMagirestideoperatorieconomiciînregistrați,careactiveazăîndomeniul
producției, comerțului şi construcțiilor;

-

Distantadedoar6kmfatademunicipiulMoinesticasiposibilapiatadedesfacereaproduselor
realizatelanivellocal;

-

Prezentaproducatorilor agricolicaresalucreze terenurileluate inarenda;

Negativ

Puncteslabe
-

Creștereasuprafețeloragricolelăsateneexploatate

-

Inexistențarețelelor decolectareaproduselor agricole

-

Lipsa investitorilorîndomeniul agro-turistic

-

Folosireatehnologieiînvechiteîndomeniul agricol ducelascădereaproductivității

Extern
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Pozitiv

Oportunități
-

Posibilitateapracticării diverselorformedeturism, cumarfiagro-turismul;

-

Legeaexploatațiiloragricolecarefavorizeazădezvoltareaasociațiloragricoleindetrimentulexploatării
intensiveapământului;

-

RealizareaStrategieideDezvoltareacomuneiMagiresti;

-

Concesionarea de teren investitorilor care sa dezvolte baze turistice si de agrement, menite sa
promovezepotențialulturistical comunei;

-

Existențaunor programedesprijinpentruafacerirurale;

-

Dezvoltareaserviciilor dereabilitareainfrastructuriilocaledetoatetipurile,privatăşipublică;

-

Existențaunor programedesprijinireaagriculturii;

-

Trecerea laoagriculturăecologică;

Negativ

Amenințări
-

Costuriridicatepentruretehnologizareinagricultură;

-

Scumpireacombustibiluluifolositinagricultură.

-

Tendințaeuropeanădereglementareputernicăasectoarelor

-

Necomasarea întimputilasuprafețelor agricole

-

Lipsa dereceptivitate și flexibilitatea populației localelacerințelepieței care determinădecalaje
economicemari, greuderecuperat

-

Tendintade migrareapopulatieitinerecatrezoneleurbanesimaialescatestatelemembrealeUniunii Europene;

Propuneriși măsuriprivindfuncțiileeconomice,prevădinacestsensurmătoareleacțiuninecesare:
Industriaprin:
a) Relansareaactivitățilorindustriale:
Încurajareadezvoltăriisectoruluideîntreprinderimicisimijlociiprin:




CreareaunuisisteminformaționaladecvatpromovăriiI.M.M.;
Eliminareabarierelorbirocraticeindezvoltareaîntreprinderilorparticulare;
Sprijinireaproiectelor menitesă încurajezedezvoltareazonelorneindustriale;

b) Diversificareaactivitățilorindustriale;
c) Stimularearelansăriimeșteșugurilortradiționale:


Încurajareapracticăriimeșteșugurilorprinacordareadefacilitățidiversepopulațieidin
localitățileincareresurselematerialeșiceleumanesuntdisponibile;

Agriculturaprin:
a) Organizareașidezvoltareaagriculturiipebazedurabile:




Relansareașidezvoltareasectoareloragroalimentare;
Finalizareaacțiuniilegatedepunereainposesieaproprietarilorde terensideemitere
atitlurilordeproprietate.
Promovareaunornoiformeasociativeprivindsprijinulsocialacordatdestatagenților
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economiciprivațidinagriculturăsisocietățilorcomercialecuprofildeindustrializarea
materiilorprime;
Promovareaunorformedeasociereaproducătorilorparticulari.

b) Dezvoltareaproducțieivegetale,îndeosebilaculturilecumare favorabilitate:



Menținereaînliniigeneraleasuprafețelorcultivateinultimii4-5ani cuușoarecreșteri
lasuprafețeleocupatecugrâu,orz,porumb,sfeclădezahăr,cartofi,legume;
Realizarea unor producții superioare la principalele culturi care să corespundă
potențialuluinaturalsiamenajatalsuprafețeiarabile;

c) Revitalizaresectoruluizootehnic,îndeosebilaovine,bovine,vacidelapte;
d) Prevenireaunorformededegradarea fonduluifunciaragricolprinlucrărileșimăsuriledeameliorare:






Amenajăriantierozionaleasociateculucrăridedelimitareaexcesuluideumiditatede pantă;
Amenajarea terenurilorcualunecări;
Lucrărideagrozootehnicăantierozională;
Îndiguirisiregularizărialecursurilordeape;
Perdeledeprotecțiesau împăduriri;

e) Creareasidezvoltareaunuisectordeserviciiinlocalitățilerurale:


Protecția plantelor prin dotarea centrelor cu mașini si aparatură adecvată
tratamentelor fitosanitare,caresăasigureaprovizionareacuprodusechimice;

f) Revitalizareapatrimoniuluipomicolexistentșiînființareadeplantațiinoi;

Silviculturaprin:
a) Îmbunătățireazonăriifuncționaleapădurilor;
b) Reconstrucțiaecologicăapăduriloraflateinevidentăstarededeclin;
c) Creștereagraduluideaccesibilitatesidedotareapădurilorprin:


Extinderearețeleidedrumuriforestiere;

d) Normalizareastructuriipădurilorpeclasedevârstaprin:


Respectareacustrictețeavolumuluidemasalemnoasaexploatatăanual;

e) Intensificareaacțiunilordeprotecțiea fondului forestier:



Măsuridecombatereapoluăriiindustriale înatmosferășipesol;
Măsurideprevenireșicombatereabolilor dăunătorilor;
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4.3 ANALIZASWOT–MEDIULÎNCONJURĂTOR
Principiiledeacțiuneîndomeniulmediuluiînconjurătorsuntceleprevăzutedelegislațiaînvigoare
(Legeanr.265/2006pentruaprobareaOrdonanțeideUrgentanr.195/2005privindprotecțiamediului),
darşiprincipiilegeneraleşiobiectiveleprioritareidentificateînPlanulNaționaldeAcțiunepentruMediu,
StrategiaNaționalăpentruDezvoltareDurabilă,PlanulNaționaldeDezvoltare,precumşiprincipiile
democraticeindispensabileprezentului.
Cerințelecare trebuieavute învederelaelaborareapoliticilordemediu,sepotreferila:


rezolvarea problemelor de mediu la localităților comunei prin implementarea unor acțiuni
concreteşieficiente;



stabilireaprioritățilordeacțiune îndomeniulmediuluiînconformitatecunecesitățilecomunității;



întărireacooperăriiinstituționale,promovareaparteneriatuluicucetățenii;



creştereacapacitățiiautoritățiilocale îngestionareaşiimplementareaprogramelordemediu;



respectareareglementarilornaționale îndomeniulmediului.

CadrullegislativesteasiguratdeactelenormativeexistenteînlegislațiaRomâniei,acteprincares-au
transpusdirectiveleUniuniiEuropeneînprivințaprotecțieimediului.Deasemenea,trebuieavuteîn
vedereangajamenteleasumatedețaranoastrăprincapitolul22aldocumentuluidepozițiepentru
aderareaRomânieilaUniunea Europeană.

Intern

Pozitiv

Punctetari
-

Întreprindereadeacțiunidinparteaautoritățilorpublicelocaleînvedereaaplicăriinormelorlegislative
privindprotecțiamediului;

-

Existențalanivelul comuneiauneisuprafetedepadure;

-

Existenta la nivelul comunei a retelei de canalizare;

-

Existenta drumurilor asfaltate in proportie de 75 %;

-

Existenta la nivelul comunei a retelei de alimentare cu apa.

-
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Puncteslabe
Poluareaapelordatorităexploatatiilorpetolieredinzonacatsidatoritaconstrucțiilor,lipsazonelorde
protecțieamalurilorșiadeșeurilormenajere

-

Poluareasoluluidatoritădefrișărilorexcesive,amonoculturilorșiadepozităriineadecvateagunoiului
deorigineanimală

-

Poluareasolurilor datoritasubstantelorfitofarmaceutice;

Negativ

-

Extern

Pozitiv

Oportunități
-

AccesareaprogramelorfinanțatedeUniuneaEuropeanăşideGuvernulRomânieidestinateproiectelor
deprotecțiamediuluiînmediulrural;

-

AccesareaprogramelorfinanțatedeUniuneaEuropeanăşideGuvernulRomânieiînvedereadezvoltării
deproiectededezvoltareruralăcuimpactdirectasupramediului;

-

Dezvoltareaeducației ecologicelanivelul comunitățiilocale;

-

Integrarea comunei în Masterplanurile Județului Bacău pentru apă ș i apă uzată cât și pentru
managementulintegratal deșeurilor solide

Negativ

Amenințări
-

Depozitareadeşeurilormenajereînariicarenusuntamenajatepentruastfeldeactivități,conform
normelorînvigoare;

-

Reducerea poluariiapelorfreaticeşidesuprafațăcurepercusiuniasuprapopulației,fauneişiflorei

-

Dezvoltareanecontrolatăaconstrucțiilor

-

Extindereasuprafețelorafectatedeeroziune

-

Schimbărileclimatericeceduclacreșterearisculuiproducerii decalamități
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4.4 ANALIZASWOT–EDUCAȚIESICULTURA
Strategiaguvernamentalăîndomeniuleducațieiînmediulruralacoperăoseriededirecțiidelucru, care
potstaşilabazauneistrategii înacestdomeniuşilanivellocal,dupăcumurmează:


reabilitareaşcolilordinmediulrural,construcțiadenoişcolişidotarealorcuutilitățiprinalocații
delabugetuldestat,
însistemdecofinanțareşi
cucontribuțiaautoritățiloradministrațieipublice
locale;



alocareadistinctă,anual,pentrureabilitareaşcolilorşi construcțiişcolare înmediulrural;



dotareaşcolilorcumaterialedidacticeşiechipamenteinformaticedestinateprocesuluididactic
(calculatoare,softurieducaționale,echipamentemultimedia);

Intern

Pozitiv

Punctetari
-

Existențaunui numărcorespunzător deșcolipeteritoriul comunei

-

Existențaunor grădinițe

-

Colaborarea foartebunăîntreconducereaşcolilorşiadministrația locală;

-

Existențaunui numărsuficient decadredidacticeînșcoli

-

Prezențaconexiunilorlainternetinșcoli

-

Existențaunei clase speciale de tip scoala dupășcoală.

Negativ

Puncteslabe
-

Dotareainsuficientăasălilor declasăpentrudesfășurareaorelor destudii

-

Lipsaunuicanalmediapropriuprincaresăsepoatămediatizaproiecteleculturalesieducaționaleși
caresăreprezinte,totodată,osursade informarepentru toțilocuitoriicomunei;

-

Numarulinsuficient delaboratoareinscolisi dotareaprecaraacestora

-

Scăderea numărului de elevi și riscul inchiderii unor școli;

Extern

Pozitiv

Oportunități
-

Creareadeparteneriatecuinstituții deînvățământ dinUEînvedereaschimbului deexperiență;

-

Accesareade fonduristructuralepentrumodernizareași dotareașcolilor

Negativ

Amenințări
-

Schimbări desealesistemului deînvățământ şialeprogramei şcolare;

-

Nivelul scăzut desalarizaredinînvățământ;

-

Interesulscăzutalcadrelordidacticespecializatepentruaprofesaîn mediulrural;
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4.5 ANALIZASWOT–INFRASTRUCTURA
Programeledeinfrastructurăruralăsuntodovadăalinieidedezvoltarepentruatingereacondițiilorde
locuireconformcerințeloreuropenelanoiînțară,
darcare,
dinlipsasurselordefinanțare,
nuaputut
săsedezvolte înritmulcerutdenecesitățilerealealelocuitorilor.
Înprincipal,acesteprogramevizeazăalimentareacuapăasatelorînsistemcentralizat,construcțiade
sistemedecanalizaresiepurareaapei,tratareaapeloruzate,crearea,modernizarea,dupăcaz,de
platformepentrudeşeuri,îmbunătățireadrumurilorrutieredeaccesprinpietruire,reabilitare,asfaltare,
construirea,extindereasaumodernizareadepoduri,podețesaupunțipietonalesidezvoltareaunor
bazesportivedinspațiulrural.

Intern

Pozitiv

Punctetari
-

Existenţareţeleideiluminat public

-

Marea majoritatea gospodăriilecomuneiauacces lareţeauadeenergieelectrică

-

Existentaretelei dealimentarecuapa

-

Existenţareţelei decanalizare

-

Existenta statiei de epurare si a colectorului de canalizare

-

Existenta drumurilor asfaltate in proportie de 75 %.

Negativ

Puncteslabe
-

Nu este acoperita intreaga suprafata a comunei cu colector de canalizare;

-

Lipsa trotuarelor pietonale

-

Șanțurișirigolepentruscurgereaapeipluvialeinsuficiente

Extern

Pozitiv

Oportunități
-

PosibilitateaaccesăriidefonduristructuraleprinPOR,FEADRşicelelalteprogrameoperaționalecâtși aunor
programeguvernamentale

-

ExistențaStudiilor deFezabilitatepentruproiectedemodernizareainfrastructuriilocale;

-

Stabilireaunor parteneriatepublic-privateînvederearealizăriideobiectivedeinterespublic

Negativ

Amenințări
-

Instabilitatelegislativă;

-

Nerespectarea termenelor decătrefirmeledeconstrucții;
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4.6 ANALIZASWOT–GUVERNARELOCALĂ

Guvernarealocalapresupune,inprimulrând,definireaobiectivelorprioritare
înplanlocal.Acestea
trebuiecorelatecucelejudețene,regionaleşinaționale,înaşa
felîncâtcomunicareapeorizontalăcâtşi
peverticalăsă fie facilă.
Unrolimportantînguvernarealocalăoareproblematicaparticipativă,ceeacepresupuneinformare,
conştietizareşiimplicareapopulațieilocale înluareadeciziilor şiformulareapoliticilorpublice.

Intern

Pozitiv

Punctetari
-

Autoritățilepublicelocaleîşi desfăşoarăactivitateadupăprincipiiletransparențeiprocesuluidecizional;

-

Seutilizează mijloacedeinformarecuprivirelapoliticilelocale,prinavizierelasediulprimăriei;

-

Populațiaareacceslaprincipalelemijloacedecomunicare:telefon,fax,internet;

-

ConsiliulLocaldispunedeopaginăpropriedeinternet

-

Deținerealanivelulprimărieiaunorlicențesoftwaredeadministrarespecificeautoritățilorpublice

-

Comunaestemembrăaasociațiilor dedezvoltareintercomunitareADIBsiADISS;

Negativ

Puncteslabe
-

Lipsaunor canaledecomunicareșideinformare maidiversificatecupopulațiacomunei

-

Schemadepersonallanivelul primarieinuestecompleta;

-

Nuesteacoperit necesaruldeechipamentelanivelulserviciilor publice;

Extern

Pozitiv

Oportunități
-

AccesareaprogramelorfinanțatedeUniuneaEuropeanăşideGuvernulRomânieidestinateproiectelor
decreştereacapacitățiiserviciilor administrației publicelocale;

-

RelațiidecooperarecuinstituțiisimilaredinRomâniaşidinaltestateînvedereaschimbuluideknowhowînprocesuldecizionallanivellocal;

-

Participarea activă la elaborarea politicilor publice şi strategiilor la nivel județean şi promovarea
prioritățilorlocaleîncontextulpoliticilorjudețene.

Negativ

Amenințări
-

Schimbărilegislativedese,caresăconducălaincoerențeînaplicareapoliticilorpubliceşiîntârzieriîn
implementareaacestora.

4.7 ANALIZASWOT–MANAGEMENTULSITUAȚIILORDEURGENȚĂȘISIGURANȚA
TRAFICULUIRUTIER
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Prevenireasituațiilor
deurgențăsesubsumeazădezvoltăriidurabile,dezvoltareconceputăcaansamblu
coordonatdeprocesecarepermitprogresulpermanentpebazaplanificăriişimobilizăriiresurselor
existente,conciliindobiectiveeconomice,socialeşidemediualesocietății,petermenscurtşilung,
datorităpuneriiînaplicareaunorstrategiicaresesusținreciproc.
Ansamblulactivitățilordeapărareacomunitățilorlocale,infrastructuriişiproprietățiiîmpotriva
amenințărilordenaturănon-militarăseintegreazăactivitățiigeneraledeprotecțieacetățeanuluişise
subsumeazăasigurăriisecuritățiiinterne-carepriveşteatâtsiguranțacetățeanuluicâtşisecuritatea publicăincluzând,deci,protecția împotrivadezastrelorşiprotecțiamediului.
Autoritățilecentraleșilocaleasigurăstabilireașiintegrareamăsurilordeprotecțiecivilăînplanurileși
programelededezvoltareeconomico-socialăceseelaboreazălanivelnațional,județeanșilocalși
urmărescrealizareaacestora.Autoritățileadministrațieipublicecentraleșilocalepoartăîntreaga
răspunderepentruasigurareacondițiilordesupraviețuireapopulațieiafectatedeurmărilesituațiilorde
urgență.
Întrucâtesteîndeobşterecunoscut,înplaninternațional,căprevenireaestedecelpuținoptorimai
puțincostisitoaredecâtreacțialaevenimenteleproduse,prevenireasituațiilordeurgențătrebuiesă
constituieoactivitateprioritarăaComitetuluiNaționalpentruSituațiideUrgență,comitetelor
ministeriale/similare,județeneşilocalepentrusituațiideurgență,atuturorpersoanelorfiziceşijuridice
teritoriulnațional.

depe

Managementulsituațiilor deurgențăserealizeazăprin:
 măsurideprevenireşidepregătirepentruintervenții;
 măsurioperativeurgentedeintervențiedupădeclanşarea fenomenelor periculoase;
 măsurideintervențieulterioarăpentrurecuperareşireabilitare.
Autoritățileadministrațieipublicelocaletrebuiesafiepregătitesăfacăfațăgestionăriisituațiilorde
urgențăprincomitetelejudețenesau,dupăcaz,localepecareleconduc,elefiindprimelecareiau
contactcufenomenulşicareasigurăaplicareamăsurilordinplanurileproprii,pânălaintervențiaaltor
autoritățişistructuri.Răspunsullafactoriiderisctrebuiesăurmezeprincipiulgradualității,astfelcă
deciziileinițialetrebuieluatelaacestnivel,contextîncarecreştereacapacitățiideprevenireşirăspuns
localeconstituieprioritateaesențială.
Asigurareașicreștereasiguranțeirutierepedrumurilepublice,prevenireapierderiideviețiomeneștiși
vătămăriiintegritățiicorporaleapersoanelorprecumși
evitareaproduceriipagubelormaterialeca
urmareaaccidentelordecirculațieesteunobiectivimportantalStrategieiNaționaledeDezvoltare
Durabilășitrebuiesăstealafundamentuloricăreimăsuridedezvoltareainfrastructuriirutierelanivel
național,județeanșilocal.
Deşimăsurileluateînacestdomeniuşi-audovediteficiența,numărulaccidentelorrutiereînUniunea
Europeanăcontinuăsăfieinacceptabildemare:
1,3milioanedeaccidentepean,
soldatecu43000de
deceseşirănireaa1,7milioanedepersoane,iarînRomânia,înconformitatecuconcluziileraportului
ConsiliuluiEuropeanpentruSecuritateaTransportului,seapreciazăcătraficulestecriminal,
mortalitatearutierăînregistrândocreșterede10%,pecândînțărileUEseînregistreazăoscădere
anualăde4,4%Comportamentulparticipanțilorlatraficreprezintăceamaiimportantăcauzăa
mortalității:viteza,consumuldebăuturialcoolicesaudedroguri,oboseala,neutilizareacenturiide
siguranțăsauacăştiideprotecțieetc.
ObiectivulcomunalțărilorUE,estedeareducecu50%anumăruluiaccidentelorrutieredincare
rezultăpierderideviețiomenești,faptceimpunecaRomâniasărealizezeînprimulrândoviziuneșio
strategieprivindsiguranțarutieră,bazatăpeunprogramsubstanțialdeinvestițiiîninfrastructurarutieră.
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Programuleuropeandeacțiunepentrusiguranțarutierăidentificăoseriededomeniiprincipalecare
necesităluareaunormăsuri:încurajareaparticipanțilorlatraficsăadopteuncomportamentmai responsabil,
creştereagradului
desiguranțăavehiculului
prinadoptareainovațiilortehnologiceşi
îmbunătățireainfrastructuriirutiereprin folosirea tehnologiilor informațieişicomunicării.
ÎnconformitatecuprevederileLegiinr.
revinurmătoareleatribuții:









82/1998privindregimuljuridicaldrumurilor,

autoritățilorlocalele

actualizareaPUG–pentruasigurareaconcordanțeitraseelordrumurilornaționale,drumurilor
județene, drumurilorcomunale,caretraverseazălocalitățile, modernizareaacestoraîncorelare
custrategiilesectorialededezvoltareșidecreștereagraduluidesiguranțăacirculației
asigurareaînintravilanacondițiilordedeplasareapietonilor,cicliștilor,atelajelor,mașinilor
agricoleșiaanimalelor
stabilireazonelor desiguranțășideprotecție
asigurareadistanțelorminimeîntregardurilesauconstrucțiilesituatedeoparteșidealtaa drumurilor
reglementareacirculației,parcarea,staționareașioprireapestrăziavehiculelor
reglementareașirealizareasemnalizăriirutiere
întreținereașanțurilor,rigolelor,podețelordelaintrareaîncurți,respectivaplantațiilor,după caz
avizareadecătreCNADR,respectivDRDPIașia PUG–secțiuneacirculație.
Intern

Pozitiv

Punctetari
-

Lanivelul comunei esteorganizat atât Comitetul Local pentruSituaţii deUrgenţăcâtş i Serviciul Voluntar
pentruSituaţii deUrgenţă

-

Nivelul foartebundepregătireal personaluluiînproblematicasituaţiilor deurgenţă

-

Sistemuldealarmareal populaţiei estefuncţional

-

Existențaplanului deevacuareînsituaţiideurgenţă

-

Existenţapedrumurilecomuneiailuminatuluipublic

Negativ

Puncteslabe
-

Consiliullocal nuareînproprietateadăposturideprotecţiecivilăpentrupopulaţie

-

ComitetulLocalpentruSituaţii deUrgenţănudispunede mijloacedeprotecţieC.B.R.N.

-

ComitetulLocalpentruSituaţiideUrgenţănuareunstocdematerialedeprimănecesitateşimijloace de
intervenţiepentruasigurareaprotecţiei populaţieiîncazul produceriiunor situaţii deurgenţă

-

Dotarea incompletăaServiciuluiVoluntar pentruSituaţiideUrgenţă

-

Prezenţa pe teritoriul comunei a unor drumuri cuacces îngreunat ce ducla mărireatimpilor de
intervenţieîncazul unor situaţiideurgenţă

-

Trotuareneamenajatepetoatălungimeadrumurilor publice

-

Intersecţiiconflictuale–semnalizatenecorespunzător

Extern
Oportunități
Pozitiv

-

AccesareadeprogramedefinanțarepentruîmbunătăţireabazeimaterialeaSVSU,amenajarea
cursurilordeapă,extindereareţeleidealimentarecuapă,asfaltareadrumurilorcomunale,realizarea
perdelelorforestiere,respectivîmpădurireaterenurilor erodate,accidentate
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Negativ

Amenințări
-

Riscurinaturaleprivindproducereadeinundaţii,cutremure,alunecărideteren,secetă,incendiide pădure.

-

Riscuritehnologicececuprind:accidente, avarii aleutilităților publice,muniţieneexplodată

-

Riscuribiologice(epidemii,epizootii,zoonoze)

-

Riscurideincendiu

-

Înzăpezireadrumurilordatoritălipsei perdelelorforestieredeprotecție
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Intern

4.8ANALIZASWOT–COMUNAMAGIRESTI

Pozitiv

Negativ

Punctetari

Puncteslabe

-

Existențainfrastructurii pentrueducațieşi culte

-

Dezechilibruocupaționalîntresexe,îndefavoarea femeilor

-

Existențape teritoriulcomuneiMăgireştideoperatorieconomiciînregistrați,care
activeazăîndomeniulproducției, comerțului şi construcțiilor;

-

Creștereasuprafețeloragricolelăsateneexploatate

-

Inexistențarețelelor decolectareaproduselor agricole

-

Existenţalanivelul comuneiapunctelor decolectareselectivaadeşeurilor
Existenţaunui numărcorespunzător deşcolisigradinitepeteritoriulcomunei

-

Cursuriledeapășimalurilenusuntîntotalitateamenajate

-

Existenţa reţeleideiluminat public

-

Trotuareneamenajatepetoatălungimeadrumurilor publice

-

-

Treceridepietonisemnalizate minimal

-

Existenta reţelei de alimentare cu apă

-

Existenţa reţelei de canalizare

-

Existentaperazacomuniiaunuimonumentistoric:Biserca de lemn „Sfantul
Gheorghei” Sesuri

-

Ceamaimareparteagospodăriilorcomuneiauacceslarețeauadeenergie electrică

-

ConsiliulLocaldispunedeopaginăpropriedeinternet

-

ComunaestemembrăaasociațiilordedezvoltareintercomunitareADIBsi ADISS

-

Prezentaconexiunilorlainternetinscoli

-

Existențalaboratoarelor despecialitateîncadrulșcolilor

-

Existențaperazacomuneiaproducătorilor agricolicelucrează terenurile luate
înarendădelacetățeni
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Oportunități
-

Dezvoltareapoliticilorregionaleşilocaledeadministraredescentralizată

-

Îmbătrânireapopulaţiei

-

Existențapoliticiloreuropeneşi naționalepentrusprijinireacomunitățilorlocale

-

Migrarea forţeidemuncăcalificatăcătrezoneleurbanecâtşi cătrestrăinătate

-

Constituireauneirețeledepromotorilocali activi;

-

Nevalorificarearesurselor economicelocale

-

RealizareaStrategieideDezvoltareacomuneiMagiresti;

-

Tendințaeuropeanădereglementareputernicăasectoarelor

-

Existențaunor programedesprijinpentruafacerirurale

-

Necomasarea întimputilasuprafețelor agricole

-

Existențaunor programedesprijinireaagriculturii

-

-

Trecerea laoagriculturăecologică

Lipsadereceptivitateş iflexibilitateapopulaţieilocalelacerințelepieţeicare
determinădecalajeeconomicemari, greuderecuperat

-

Integrarea comunei înMasterplanurileJudeţului Bacăupentruapă şi apă
uzatăcâtşi pentrumanagementulintegrataldeşeurilor solide

-

Schimbărileclimatericeceduclacreșterearisculuiproducerii decalamităţi

-

Schimbări desealesistemului deînvățământ şialeprogramei şcolare;

Accesarea programelor finanțate de Uniunea Europeană şi de Guvernul
Românieidestinateproiectelor deprotecțiamediuluiînmediulrural;

-

Interesulscăzutalcadrelordidacticespecializatepentruaprofesaînmediul rural;

-

Instabilitatelegislativă;

-

Riscurinaturaleprivindproducereadeinundaţii,cutremure,alunecărideteren,
secetă,incendii depădure

-

Extern

Amenințări

-

Crearea de parteneriate cu instituții de învățământ din UE în vederea
schimbuluideexperiență;

-

Accesareade fonduri structuralepentrumodernizareașcolilor

-

Stabilireaunorparteneriatepublic-privateînvederearealizăriideobiectivede
interespublic

-

AccesareaprogramelorfinanțatedeUniuneaEuropeanăşideGuvernul
Românieidestinateproiectelor
decreştereacapacitățiiserviciiloradministrației
publicelocale;
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5. STRATEGIADEDEZVOLTAREDURABILĂACOMUNEIMAGIRESTI

Viziunestrategicăpentruperioada2013-2020
DezvoltareaeconomicăşisocialăacomuneiMăgireştiprinrespectareaprincipiilordedezvoltaredurabi
lăşiechitatesocială
ÎnurmaanalizeiSWOTrealizatepedomeniişiainițiativelorlocaleidentificateîncadrulinterviurilor
realizatepentruîntocmireastrategiei,aufostidentificateurmătoareleproiectededezvoltaredurabilă
vorfiincluse înlistaproiectelorderealizatînperioada2013-2020.
Sectoareprioritare–aufoststabiliteînurmaanalizeiinterneacomuneiMagiresti,dupăconsultarea
reprezentanțiloradministrațieipublicelocaleşiînconformitatecudocumenteledeprogramaredela
niveljudețeanşinațional:

care

Sectorprioritar1-Dezvoltareaunuimediueconomiccaresăducălacreştereacompetitivității
agențiloreconomici şiatractivitatea localității
Domeniuldeintervenție1.1

Încurajareaşisprijinireainițiativeiprivate

Domeniuldeintervenție1.2

Dezvoltareaturismuluilocal

Sectorprioritar2–Dezvoltareaserviciilorcomunitaredeutilitățipublice
Domeniuldeintervenție2.1

Modernizareadrumurilor

Domeniuldeintervenție2.2

Serviciuldealimentarecuapă,canalizareşiepurareaapelor uzate

Domeniuldeintervenție2.3

Serviciuldesalubrizareacomunei

Domeniuldeintervenție2.4

Serviciuldeiluminatpublic localsiserviciuldealimentarecugaz

Sectorprioritar3- Protecția mediuluişianaturii
Domeniuldeintervenție3.1

Managementuldeşeurilor

Domeniuldeintervenție3.2

Protejareacadruluinaturalşiîmbunătățireacalitățiimediuluiînconjurător

Sectorprioritar4-Creştereacapacitățiideintervențieaadministrațieipublicelocale
Domeniuldeintervenție4.1

Dezvoltareaserviciiloroferitedeadministrațiapublicălocalădincomuna
Magiresti

Domeniuldeintervenție4.2

Dezvoltareainfrastructuriideeducațieşiformare

Domeniuldeintervenție4.3

Dezvoltarea facilitățilorşiserviciilor localedeasistențăsocială

Domeniuldeintervenție4.4

Asigurareacadruluipentrupetrecereatimpuluiliber
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Domeniuldeintervenție4.5

Îmbunătățireaaccesuluilainformațiadeinteres public

Sectorulprioritar5–Managementulsituațiilordeurgențășiîmbunătățireasiguranțeitraficului rutier
Domeniuldeintervenție5.1

Managementulsituațiilor deurgență

Domeniuldeintervenție5.2

Îmbunătățireasiguranțeitraficuluirutier

Înimplementaredirecțiilordedezvoltarealecomunitățiilocale,sevaaveaînvedereurmătoarele
principiideacțiune:




Infrastructurafizicădebază–străzile/drumurilecomunale;
rețeleledealimentarecu
apăşidecanalizare/tratareaapelorreziduale;infrastructuradealimentarecuenergie
electrică /termicăşigaze;
Serviciilecomunitaredebază–facilitățipentrucopiişivârstnici;serviciidetransport
public;facilitățidepetrecereatimpuluiliberşisportetc.;centrecomunitare,cămine
culturaleşialte facilitățiculturale;
Păstrareaşiconservareapatrimoniuluiruralşiaidentitățiiculturale,tradițiilorşi
obiceiurilor.

Moduldeviațăalpopulațieiruraleestestrânslegatdeunbogatpatrimoniumaterialşiimaterial,care
conferăidentitateaspecificăasatului–elementecetrebuiepăstrateşivalorificateînacelaşitimp.
Dezvoltareaînacestsenstrebuiesuplimentatăprineforturiledeîmbunătățireamediuluinaturalşi
social,serviciilor,darşiaacțiunilorîntreprinsepentruomaibunăcomercializareaproduselor
tradiționalespecifice.
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5.1 SECTORPRIORITAR1-DEZVOLTAREAUNUIMEDIUECONOMICCARESĂDUCĂ
LACREŞTEREACOMPETITIVITĂȚIIAGENȚILORECONOMICIŞIATRACTIVITATEA
LOCALITĂȚII

Economialocalăestebazată,înmarepartepeactivitățideagriculturăşicomerț,existândînacelaşi
timp,lanivelulcomuneiagențieconomicicaresuntînregistrațişifuncționeazăîndomeniulindustrieşi
construcții.Documentulstrategic
alcomuneiMagirestitrebuiesăținăcontdespecificulagențiloreconomici
delanivellocal,câtşidepotențialuldecreştereeconomicăallocalității.
Strategiadedezvoltaredurabilăseaxeazăpesusținereaşiîncurajareainițiativeiprivatelanivelul
localității,câtşipevalorificareapotențialului turistic.
Direcțiilestrategicepropuseprin
StrategiadeDezvoltareDurabilăsuntînstrânsăcorelarecuobiectivele
şiaxelePlanuluiNaționaldeDezvoltareRuralăcat sicu cadrulfinanciarpropusdeUEpentruperioada 20142020.Astfel,axa1aPNDR,urmăreştecreştereacompetitivitățiisectoareloragro-alimentarşi
forestierprin3obiectivestrategice:




Îmbunătățirea
competențelorfermierilorşi
alealtorpersoaneimplicateînsectoareleagroalimentarşiforestier,camijlocdeîncurajareaunuimanagementmaibunalexploatațiilor
agricole,pădurilorşiunitățilordeprocesare.
Îmbunătățirea competitivității fermelor comerciale şi de semi - subzistență şi asociațiilor
acestora,înparalelcurespectareaprincipiilor dezvoltăriidurabile.
Restructurareaşimodernizareasectoarelordeprocesareşimarketingaproduseloragricoleşi
forestiere,înparalelcurespectareaprincipiilordezvoltăriidurabile.

Axa3CreştereaatractivitățiidinPNDRvizeazăîncurajareadiversificăriieconomieiruraleşi
îmbunătățireacalitățiiviețiidinspațiulrural,acestaurmândaseatingeprinintermediulatreiobiective strategice:



Menținereaşidezvoltareaactivitățiloreconomice,princreştereanumăruluidelocuridemuncă
înzonelerurale;
Dezvoltarea abilităților şi stimularea conştientizării actorilor locali cu privire la importanța
guvernanțeilocale;

Axa4 din PNDRurmăreşteDemarareaşifuncționareainițiativelordedezvoltarelocală,prin:



Promovareapotențialuluiendogenalteritoriilor
Îmbunătățireaguvernanțeilocale

ÎncadrulDirecțieideDezvoltareDezvoltareaunuimediueconomiccaresăducălacreşterea
competitivitățiiagențiloreconomicişiatractivitatealocalității,suntpropuse2domeniideintervenție,în
concordanțăcudirecțiilestrategicealedocumentelor programaticelanivelnațional:



Domeniudeintervenție1.1–Încurajareaşi sprijinireainițiativeiprivate;
Domeniudeintervenție1.2–Dezvoltareaturismuluilocal.
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5.1.1 DOMENIUDEINTERVENȚIE1.1-ÎNCURAJAREAŞISPRIJINIREAINIȚIATIVEI
PRIVATE

Oportunitatea

Creşterea,dinultimeledecade,anivelului
deconştientizareasupraimportantei
întreprinderilornoucreatesiaîntreprinderilormicisimijlocii(IMM-uri)incadrul
dezvoltăriieconomiceadeterminatmulteadministrațiipublice,alecărormembri
provindintoateformațiunilepoliticesilatoatenivelurileadministrative,sacreeze
politicicaresa favorizezesistimulezecreareadenoifirme.
Deasemenea,
antreprenoriatuladevenit
uninstrument
pentrudezvoltarea
economicainzonelerurale.UniuneaEuropeanasitarilemembrealeOrganizația
pentruDezvoltaresiCooperareEconomică(OECD)auintrodusinultimiizeceani
politicicarefolosescantreprenoriatulcauninstrumentesențialpentrudezvoltarea
zonelorrurale.InEuropa,diversificareabazeideproducțieazoneiruraleadevenit
unobiectivalpoliticiipentrudezvoltarearurala(Comisiaeuropeana1997).De
asemenea,existaocereresiinteresincreştereinplasareacreăriidenoiafacerica
elementcheieincadrulprocesuluidedezvoltaresirevitalizareazoneloreuropene
maipuțindezvoltate.OECDaincluscreştereaeconomicaendogenasi
antreprenoriatulprintreprincipalelepunctețintăaleprogramuluiNewRuralParadigm
(OECD2006).
Promovareaantreprenoriatuluiartrebuisadevinăoparteintegrantaaoricăruiplan
dedezvoltarerurala.Elestecondiționatdecadrulinstituționallocalsideaceeanuar
trebuiizolatdecelelaltepoliticirurale.Caracteruldesector-bazaalmajorității
politicilorruraleacreat
oprăpastieintrecorpurileadministrativecareauformulatdealungultimpuluipoliticiruralesicelecareaupromovatantreprenoriatul.Datorita
importanteiincreştereaantreprenoriatuluisidiversificareastructuriieconomice
rurale,politicileruraleartrebuisadevinăunexercițiudeguvernareîncrucişatăintre
sectoare,unindsubacelaşiscoptoatedeciziilorpubliceceafecteazăzonelerurale,
inclusivpromovareaantreprenoriatului.

Impactul



CreştereanumăruluideIMM-urişiaasociațiloragricolecareîşidesfăşoară
activitateaperaza comuneiMagiresti;



Reducerearateişomajului



Creareaunuimediueconomicsănătoslanivelulcomunei,caresaatragă
potențialiinvestitorisisaameliorezeprocesuldemigrareaforțeidemunca
instrăinătate;



Promovareaagențiloreconomicilocalipepiațaregionalăşipecea naționala;



Îmbunătățireacapacitățiimanagerialeprinacțiunideinformare antreprenorială;



Creareadeparteneriatepentrupromovareaafacerilor



Consolidareabugetuluilocalprinatragereadenoifonduri;

46

PROIECTE
Titluproiect

Sprijinireamediuluideafaceriprivat prinacordareadefacilități
siprindezvoltareade
serviciipublicemenitesapromovezeactivitateaeconomicalocalasiatragereade
noiinvestiții

Sursade
finanțare

ProgramuluiOperaționalDezvoltareaCapacitățiiAdministrative,Axaprioritară1–
DomeniulMajor de Intervenție1.2Creşterearesponsabilizăriiadministrațieipublice.
Bugetullocal

Titluproiect

Încurajarea formariiasociațilordeproducătoriagricoliprinacordareade facilitați

Sursade
finanțare

Bugetullocal

Titluproiect

ConstituireaunuiparteneriatintreAutoritatealocalasiONG-uricaresadezvolte
proiectedeeducațiesiformareantreprenorială

Sursade
finanțare

Bugetullocal

Titluproiect

Modernizaredrumurideexploatareagricolă

Sursade
finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,AxaI–„Îmbunătățireaşi
dezvoltareainfrastructuriilegatededezvoltareaşiadaptareaagriculturiişi
silviculturii”,Măsura 125-"Îmbunătățireaşi
dezvoltareainfrastructuriilegatede
dezvoltareaşiadaptareaagriculturiişisilviculturii"

5.1.2 DOMENIUDEINTERVENȚIE1.2-DEZVOLTAREATURISMULUILOCAL

OportunitateaExploatareapotențialuluituristicalcomuneireprezintăunpilonesențialpecarese
bazeazădezvoltareamediuluieconomiclocal,aşacumreiesesidinanalizaSWOT
efectuatapesegmentuleconomielocala.
Faptulcalamomentulelaborăriistrategieidedezvoltare,potențialulagro-turistical
ComuneiMagirestinuestepussuficientînvaloare,potențeazănecesitatea
implementării,laniveluladministrațieilocale,deproiectecareconvergspre
dezvoltareaturismuluilocal.
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Impactul

Dincolodeavantajelefinanciare,caurmareadiversificăriisurselordeveniturila
bugetullocal,dezvoltareaturismuluilocalgenereazăbeneficiicețindepăstrarea tradițiilor,
promovareavaloriloristoricelocale,careîmpreunaconcuralapromovarea
comuneiMagiresti.

PROIECTE
Titluproiect

Promovareacomuneiprininstrumentedeinformareaopinieipubliceşiinternet

Sursade
finanțare

Bugetullocal

Titluproiect

Dezvoltareaagroturismuluiprinacordareadefacilitațifiscale
pentruagențiieconomicidindomeniul turismuluirural

Sursade
finanțare

Bugetullocal

5.2 SECTORPRIORITAR2-DEZVOLTAREASERVICIILORCOMUNITAREDEUTILITĂȚI
PUBLICE

DezvoltareadurabilălanivelulcomuneiMagirestivafirealizatăprin reabilitarea şimodernizareainfrastructurii,
înstrânsălegăturăcuobiectiveleşimăsurile Axei3din PlanulNaționaldeDezvoltareRurală(PNDR).
Axa3dinPNDRpropuneÎncurajareadiversificăriieconomieiruraleşiîmbunătățireacalitățiiviețiidin
spațiulrural,prin3obiectivestrategice,dintrecareunulfacereferirecreştereaatractivitățiizonelor
rurale.Măsurilepropuse îndirecțiadezvoltăriiinfrastructuriiînspațiulruralsedefinesc prin:



Creareaşimodernizareainfrastructuriifizicedebazădinzonelerurale
Îmbunătățireacalitățiimediuluisocial,naturalşieconomic dinspațiulrural

CeledouădomeniideintervențiealeStrategieideDezvoltareDurabilăacomuneiMagirestisevorimplementapri
nintermediulProgramelorOperaționalepentrudezvoltareinfrastructuriirurale,a
FonduluiEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,precumşiprinintermediulprogramelor
guvernamentale finanțatedeGuvernulRomâniei.
Programelecarevorfiaccesate,învedereaimplementăriiDirecțieidedezvoltare1–Reabilitareaşi
modernizareainfrastructurii:
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ProgramulOperațional SectorialMediu:
Axa Prioritară1„Extindereaşimodernizareasistemelordeapăşiapăuzată”,careurmăreşte:






Asigurareaserviciilordeapăşicanalizare,la tarifeaccesibile
Asigurareacalitățiicorespunzătoareaapeipotabile întoateaglomerărileumane;
Îmbunătățireacalitățiicursurilordeapă
Îmbunătățireagraduluidegospodărireanămolurilorprovenitedelastațiiledeepurareaapelor uzate
Creareadestructuriinovatoareşieficientedemanagementalapei

FondulEuropeanpent ruAgriculturăşiDezvoltareRurală
Axaprioritară3Măsuriprivind îmbunătățireacalitățiivieții înzonelerurale
Măsura322"Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazapentrueconomiasi
populațiaruralasipunerea învaloareamoşteniriirurale" se încadrează însiarecaobiective:





Îmbunătățireainfrastructuriifizicedebaza înspațiulrural;
Îmbunătățireaaccesuluilaserviciidebazapentrupopulațiarurala;
Creştereanumăruluidesaterenovate;
Creştereanumăruluideobiectivedepatrimoniudinspațiulrural.

Alteprogramede finanțarecarepotfiaccesate:


ProgramulGuvernamentalpentruDezvoltareaInfrastructuriidinZoneleRuraleprevede
investițiiîninfrastructuradeapăşiapăuzată;



FondulNaționaldeMediu asigură co-finanțareaunorinvestițiilimitateînsectoruldeapă.

Avândînvedereprioritățileexistentelanivellocal,precumşiconcordanțaacestoracuobiectiveleşi
măsurilePlanuluiNaționaldeDezvoltareşiposibilitățiledefinanțare,aufoststabiliteîncadrulDirecției
deDezvoltareReabilitareaşimodernizareainfrastructurii,2domeniideintervenție:


Domeniudeintervenție2.1– Modernizareadrumurilorşiailuminatuluipublic



Domeniu de intervenție 2.2- Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi a
deversăriiapelor uzate
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5.2.1 DOMENIUDEINTERVENȚIE2.1-MODERNIZAREADRUMURILOR

Oportunitatea

Oinfrastructurămodernăreprezintăpunctuldepornirecheieîntransformarea
zonelorruraleînzoneatractive,încarecetățeniisă-şidesfăşoareactivitatea
economicăşisătrăiască.AnalizaSWOTrealizatăpedomeniuldeinfrastructură,
relevăfaptulcă,comunaMagirestiprezintăoportunitățidezvoltareaainfrastructurii
rutiere,înperspectivadeschiderilorcăilordeaccesladrumurilenaționale.Rețeade
iluminatpublic existălanivelulcomunei,daraceasta trebuieextinsăşimodernizată.
Oportunitățilededezvoltarelanivelulcomuneipotaseimplementaprinutilizarea
oportunitățilorexistente înmediulextern,cumarfi:
 PosibilitateaaccesăriidefonduristructuraleprinFondulEuropeanpentru
AgriculturăşiDezvoltareRuralăşicelelalteprogrameoperaționalecare
finanțeazăproiectedeinfrastructură înzonarurală;
 ExistențaStudiilordeFezabilitatepentruproiectedemodernizareainfrastructurii locale.

Impactul

DezvoltareainfrastructuriirutiereşideiluminatpubliclanivelulcomuneiMăgireşti,va
conducela:
-

îmbunătățireaviețiipopulațieilocaleprinîmbunătățireaaccesuluirutierla
punctededezvoltareeconomică;

-

creşterea atractivității comunei Măgireşti, prin îmbunătățirea infrastructurii
locale;

-

ratacrescutăde tranzitarealocalității.
PROIECTE

Titluproiect

Modernizareadrumuri locale
-

Sursade
finanțare

Programul de dezvoltare locala Satul Măgirești
Asfaltare drum de la DJ 117 A pana la punte
Asfaltere drum comunal de la sfarsit proiect FEADR pana la locuinta Ghidibaca
Constantin
Asfaltare drum comunal DC 180 din satul Prajești pana in satul Magirești,
Satul Șesuri
Asfaltare drum pe strada Morilor
Programul Național de Dezvoltare Locala
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Modernizare infrastructură rutierăîn comuna Măgireşti, judeţul Bacău

Titluproiect

Satul Măgirești
-Modernizare drum comunal de la intersecția DJ 117A- lungime de 676 m
- Modernizare drum Strada Dr.Ing. Guțu Iulian

-

Satul Șesuri
- Modernizare drum comunal satul Șesuri de la locuința Avrămescu Ion pânăla troita de la
locuința Boghiu Petru
- Modernizare drum comunal Satul Șesuri de la Sfârșit proiect FEADR până la Biserică
- Modernizare drum comunal Satul Șesuri de la DN 2G până la Biserică,
- Construire Pod peste râul Tazlăul Sărat pentru acces la gospodăriile populației din satul
Șesuri și pentru facilitarea legăturilor rutiere pentru locuitorii din satele Bucșesti și Cornet
din comuna Poduri spre comuna Măgirești și acces la DN2G.
Satul Stănești
Modernizare drum de la DJ 117 A până la Biserică

Sursade
finanțare

Programul Național de Dezvoltare Rurală sM 7.2- Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică. Infrastructură rutieră de interes local
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finanțar

e

5.2.2 DOMENIUDEINTERVENȚIE2.2SERVICIULDEALIMENTARECUAPA,CANALIZAREŞIEPURAREAAPELORUZATE

OportunitateaRenovareaşidezvoltareasatelorşimai
ales,
îmbunătățirea
infrastructurii,
ameliorareacalitățiiaeruluişiapeinusuntdoarocerințăesențialăpentru
îmbunătățireacalitățiiviețiişicreştereaatractivitățiizonelorrurale,cişiunelement
foarteimportantpentrudezvoltareaactivitățiloreconomicevizateşipentruprotecția
mediului.
ÎnconformitatecuangajamenteleasumatedeGuvernulRomâneiprinTratatulde
AderarelaUniuneaEuropeană,aufostaprobatePlanuriledeImplementarea
Directivei98/83/CEprivindcalitateaapeidestinateconsumuluiuman,respectiva
Directivei91/271/CEEprivindepurareaapeloruzateorăşeneştimodificatădecătre
Directiva98/15/CE.
Autoritățileadministrațieipublicelocalesunt responsabile, ținândseamadecerințele
planurilordeconformare,pentrurealizareasistemelordealimentarecuapa,
canalizareşiepurareaapelor uzateorăşeneştişipentruasigurareacondițiilor pentru
caserviciulpublicdealimentarecuapaşicanalizaresaseconformezela
prevederilelegaleprincaresunttranspusedirectiveleU.E.
Oatențiedeosebităseva
acordadezvoltăriiinfrastructuriipentruapăuzată,avându-seînvederetermenelede
conformareobținuteînprocesuldenegociereaTratatuluideAderare–pânăîn
2015,pentruaglomerărileurbanecupeste10.000l.e.vadeveniobligatorietreapta
terțiarădeepurarepentrustațiiledeepurare,iarpanain2018,pentruaglomerări
între2000şi10.000l.e.vafitermenuldeconformarepentrucolectarea,descărcarea
şiepurareaapeloruzate.
Serviciulpublicdealimentarecuapa,canalizareşiepurareaapeloruzateeste
reglementatprinLegeanr241/2006careînlocuieşteOrdonanțaGuvernuluinr.
32/2002privindorganizareaşifuncționareaserviciilorpublicedealimentarecuapa
şidecanalizare,aprobatăcumodificărişicompletăriprinLegeanr.634/2002,cu
modificărileşicompletărileulterioare.
Operatoriiauresponsabilitateaprivindconformareacuprevederiledecalitateale
apeipotabilefurnizate,respectivaapelorepurateevacuateînreceptoriinaturali,
monitorizarea,informareaconsumatorilor,aautoritățiidesănătatepublicaşia
autoritățiloradministrațieipublicelocale.
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Impactul

Dezvoltareainfrastructuriidealimentarecuapăşiamanagementuluiapeloruzate.
vaconduce,pe termenmediuşilungla:
 asigurareadistribuțieipermanenteaapeipentru toțiconsumatorii,
 asigurareacantitativăşicalitativăaapeiindiferentdeanotimp,
 realizareainvestițiilor pentruconstruireasistemuluidecanalizare,
 întreținereaînmodadecvatasistemelordealimentarecuapă,înbazaunor
programedereparații,
 înlăturareapierderilordeapăşimicşorareatimpuluidereacțielaurgențeîn cazul
avariilor,
 dirijarea apelor pluviale,pentru evitarea neplăcerilorproduse cetățenilor în
condițiinaturalenormalesauexcepționale.
PROIECTE

Titluproiect

Extinderearețeleidecanalizare însatelecomunei

Sursade
finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale
MasterplanulJudeţului Bacăupentruapășiapă uzată

Titluproiect
Sursade finanțare

Extindere colector canalizare
FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată

Titluproiect

Modernizare si sistematizare instalatie epurare(achizitii modul epurare 60mc, aparare
mal statie epurare, si prelungire colector scurgere apa uzata,or) deviere conducta
canalizare paraul Valea Arinilor)
Sursade finanțare FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată
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Titluproiect
Modernizare si sistematizare statie pompare Valea Arinilor si Stanesti
Sursade finanțare
FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată
Titluproiect

Construire statie pompare si amplasare colector sat Prajesti

Sursade finanțare FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată
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5.2.3 DOMENIUDEINTERVENȚIE2.3-SERVICIULDESALUBRIZAREACOMUNEI

Oportunitatea

Serviciulpublicdesalubrizarealocalitățilorfacepartedinsferaserviciilorcomunitare
deutilitățipublicesisedesfăşoarăsubcontrolul,conducereasaucoordonarea
autoritățiloradministrațieipublicelocalesauasociațiilordedezvoltarecomunitara,in
scopulsalubrizăriilocalităților.
ConformStrategieinaționaledegestionareadeşeurilor,organizareaactivitățilorde
colectare,transportşieliminareadeşeuriloresteunadintreobligațiileadministrației
publicelocale.Serviciuldesalubrizareserealizeazăprinintermediuluneiinfrastructuri
tehnico-edilitarespecificecare,împreunăcumijloaceledecolectaresitransportal
deşeurilor,formeazăsistemulpublic desalubrizarealocalităților
PNGD,
PRGDşiPJGDreprezintăinstrumentelecarestabilescunsistemunitarpentru
managementuldeşeurilormunicipale,prevădstabilireagradualălanivelnațional,
regionalşijudețeanaunuisistemdemanagementaldeşeurilormunicipaleşiconstau în:
a) colectarea/colectareaselectivă;
b) transportulşitransferuldeşeurilor;
c) recuperareaşireciclareaanumitorfracțiunidindeşeurilemunicipalecuaccentpe
ambalajeledeplastic(PET);
d) recuperareaenergiei;
e) tratareadeşeurilorşineutralizareaacestora;
f) depozitarea(eliminareafinală)îndepozitecontrolate,conformeculegislațiade
mediuînvigoare.
Lanivelulfiecăreilocalitățiundenuexistădepozitededeşeurimunicipale,sunt
înființate,pelângăconsiliilelocaleorăşeneştişicomunale,serviciidesalubrizareşi
amenajatespațiispecialededepozitareadeşeurilorcareurmeazăsăseînchidă,
prinprocedurăsimplă,prinsalubrizareazonelorşireintroducereaacestoraîncircuitul
natural.

sunt
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Impactul

Caurmareasituațieiexistentăprivindsalubrizareaşigestionareadeşeurilorlanivelul
comunei,pentrueliminareadeficiențelor,s-aupropus următoareleobiective:


ConformareacupoliticaUniuniiEuropeneprivindgestionareadeşeurilorşi
atingereaobiectivelorpropuse;



Ecologizareaalbiilorrâurilor;



Asigurareaunuiserviciudesalubrizarecentralizatcaresadeservească întregii
comune



Gestionareaserviciuluidesalubrizarepecriteriidetransparență,eficiențăşi
competivitate



Promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a serviciului de
salubrizare învederea îmbunătățiriicondițiilor deviațăacetățenilor



Organizareacolectării selectiveadeşeurilor.



Conservareamediuluiînconjurător
PROIECTE

Dezvoltareaeducațieiecologicelanivelulcomunitățiilocale

Titluproiect
Sursa
finanțare

de

ProgramulOperaționalSectorial“Mediu,AxaPrioritară4-Implementareasistemelor
adecvatedemanagementpentruprotecțianaturiiDomeniumajordeintervențieDezvoltareainfrastructuriişiaplanurilordemanagementpentruprotejarea
biodiversitățiişirețeleiNatura2000

55

5.2.4DOMENIUDEINTERVENȚIE2.4-SERVICIULDEILUMINATPUBLICLOCALȘI
SERVICIULDEALIMENTAREACUGAZ
Oportunitatea

Serviciuldeiluminatpublicfacepartedinsferaserviciilorcomunitaredeservicii
publice
sicuprindetotalitateaacțiunilorsiactivitățilordeutilitatepublicasideinteres
economicsisocialgeneraldesfăşuratelanivelulunitățiloradministrativ-teritoriale
subconducerea,coordonareasiresponsabilitateaautoritățiloradministrațieipublice
locale,inscopulasigurăriiiluminatuluipublic.Acestacuprindeiluminatulstradalrutier,iluminatulstradal-pietonal,iluminatularhitectural,iluminatulornamentalsi
iluminatulornamental -festivalcomunelor,oraşelorsimunicipiilor.
Serviciulpublicdeiluminat
estereglementat
deLegeanr.230diniunie2006şiface
parteintegrantădininfrastructuratehnico–edilitarăaunitățiloradministrativ
teritorialeînconformitatecuLegeaServiciilorComunitaredeUtilitățiPublicenr.51
/2006(MonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.254din12martie2006).
Legea230
din2006afostrealizatainvedereaobtineriiunuiserviciudeiluminatpublicunitar,
modernsieficient,inconformitatecudirectivele UniuniiEuropene.
Autoritățileadministrațieipublicelocale,înconformitatecuLegeanr.230/2006au
responsabilitateadeaconduceşicoordonatoateactivitățileşiacțiunileceprivesc
serviciuldeiluminatpublic.
MomentanlanivelulcomuneiMagiresti nuesterealizatărețeauadealimentarecugaze.

Impactul



creşteragraduluideconfortşiacalitățiiviețiicetățenilor,



asigurareasiguranțeicirculațieipietonaleşirutiere,



creştereagraduluidesecuritateaindivizilorîncadrulcomunității,



punereaînvaloareaelementelordepatrimoniuarhitecturalşiornamental
allocalităților,



exploatareaîncondițiidesiguranță,eficiențăeconomicăainfrastructurii
serviciuluideiluminatpublic;
PROIECTE

Titluproiect
Sursa
finanțare

Modernizarea iluminatuluipublic înlocalitățilecomunei
de

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
Programededezvoltareguvernamentale

Titluproiect
Sursa
finanțare

Infiintarerețeadealimentarecugaz
de

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
Programededezvoltareguvernamentale
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5.3 SECTORPRIORITAR3-PROTECȚIAMEDIULUIŞIANATURII

DezvoltareadurabilălanivelulcomuneiMagirestivafirealizatăcuprotejareamediuluiînconjurătorşia
naturii,înstrânsălegăturăcuobiectiveleşimăsurileAxei2dinPlanulNaționaldeDezvoltareRurală (PNDR).
Îmbunătățireamediului şi spațiuluinaturalînzonaruralăesteurmărităaserealiza, conformPNDR, prin
urmărireaurmătoarelorobiectivestrategice:




Continuarea utilizării terenurilor agricole din zonele defavorizate şi promovarea agriculturii
durabile
Conservareaşiîmbunătățireastăriiresurselornaturaleşiahabitatelor
Promovareamanagementuluidurabilalterenurilor forestiere

Obiectivelespecificeavute învedere,fac referirela:






Săcontribuieînzoneledefavorizate-alteledecâtzonamontană,lautilizareacontinuăa
terenuriloragricole,menținându-seastfelşiviabilitateaspațiuluiruralşi,deasemenea, menținânduseşisusținându-seactivitățileagricoledurabile.
Săcontribuieladezvoltarearuralădurabilăprinîncurajareautilizatorilordeterenuriagricolesă
introducăsausăcontinuemetodedeproducțieagricolă, compatibilecuîmbunătățireamediului,
inclusiv abiodiversității,aapei,asoluluişiapeisajuluirural.
Sprijinireafermierilorprincompensareadezavantajelorspecificerezultatedinimplementarea
rețeleiNatura2000,pebazaobligațiilorcerevindindirectiveleprivindprotecțiapăsărilorşi
conservareahabitatelor naturaleşiaspeciilor sălbatice.
Creştereasuprafețeidepădurecuroldeprotecțieaapei,solurilor,împotriva factorilornaturalişi
antropicidăunători, precumşideasigurareafuncțiilorrecreative, pebazaroluluimultifuncțional
alacesteia.
Sprijinirea proprietarilor de terenuri forestiere prin compensarea dezavantajelor specific
rezultatedinimplementarearețeleiNatura2000,pebazaobligațiilorcerevindindirectivele
pentruprotecțiapăsărilorşiconservareahabitatelor naturaleşiaspeciilor

DomeniileprioritareprevăzutepentrudirecțiadedezvoltaredeProtecțiamediuluişianaturiisevor
implementacu finanțareatât dinbugetullocalalConsiliuluiLocalMagiresti, câtşidinfinanțareaproiectelor
propusecaproiectederealizatîncadrulstrategiei,prinintermediulurmătoarelorliniide finanțare:
ProgramulOperaționalSectorialMediu:
AxaPrioritară2“Dezvoltareasistemelordemanagementintegrataldeşeurilorşireabilitarea
siturilorcontaminate istoric”,careurmăreşte:
 Creşterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deşeurilor;
 Reducereacantitățiidedeşeuridepozitate;
 Creştereacantitățiidedeşeurireciclateşi valorificate
 Înființareaunorstructurieficientedemanagementaldeşeurilor
 Reducereanumăruluidesituricontaminateistoric.
FondulEuropean pentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,
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AxaPrioritară2„Îmbunătățireamediuluişiaspațiuluirural”,măsura2.1„Măsuripentru
utilizareadurabilăaterenuriloragricole”.
ÎnconcordanțăcuobiectiveleşimăsurilestabiliteprinPlanulNaționaldeDezvoltareRuralăşiținând
cont
deposibilitățiledefinanțarealeproiectelordincadrulDirecțieideDezvoltareProtecțiamediului şia naturii,au
foststabilite2Domeniideintervenție:



Domeniuldeintervenție3.1Managementuldeşeurilor
Domeniul de intervenție 3.2 Protejarea cadrului natural şi îmbunătățirea calității mediului
înconjurător

5.3.1 DOMENIUDEINTERVENȚIE3.1-MANAGEMENTULDEŞEURILOR

Oportunitatea

ManagementuldeşeurilorlanivelulcomuneiMagirestipresupuneimplementareaunui
sistemdecolectareselectivăadeşeurilorşiamenajareaunuispațiudestinat
depozităriiacestuia.
Investițiaesterealizabilă,conformoportunitățilormediuluiexternprezentateîn
analizaSWOT,prinaccesareaprogramelorfinanțatedeUniuneaEuropeanăşide
GuvernulRomânieidestinateproiectelor deprotecțiamediuluiînmediulrural.

Impactul

Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor presupune
următoarelebeneficiilocale:
-

implementarea normelor şi legislației în vigoare în domeniul protecției
mediuluiînconjurător;

-

creştereacalitățiiviețiipopulațieilocale;

-

îmbunătățireacalitățiiapei,aeruluişisolului;

-

conservareacadruluinatural.
PROIECTE

Titluproiect

Dezvoltareaeducațieiecologicelanivelulcomunitățiilocale

Sursade
finanțare

ProgramulOperaționalSectorial“Mediu,AxaPrioritară4-Implementarea
sistemeloradecvatedemanagementpentruprotecțianaturiiDomeniumajorde intervențieDezvoltareainfrastructuriişiaplanurilordemanagementpentru
protejareabiodiversitățiişirețeleiNatura2000
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5.3.2 DOMENIUDEINTERVENȚIE3.2-PROTEJAREACADRULUINATURALŞI
ÎMBUNĂTĂȚIREACALITĂȚIIMEDIULUIÎNCONJURĂTOR

Oportunitatea

StrategiadedezvoltaredurabilăacomuneiMagirestiesteînconcordanțăcuprincipiile
deprotejareacadruluinaturalalcomuneişiimplicitcreştereacalitățiimediului înconjurător
Aplicândmetodastrategicădeutilizareaoportunitățilordinmediul
externpentru
valorificareapunctelortarialemediuluiintern,sepot
luaînconsiderareaurmătoarele
oportunitățiînvedereaprotejăriicadruluinaturalallocalității:
 valorificarea potențialului natural al comunei prin proiecte de dezvoltare a
turismuluilanivellocal.
 accesareaprogramelorfinanțatedeUniuneaEuropeanăşideGuvernulRomâniei
destinateproiectelordeprotecțiamediuluiînmediulrural;

Impactul

Plecând pe necesitatea implementăriiunor acțiuni în vederea protejăriicadrului
naturalşiconservareamediuluiînconjurător,impactulacestorava firesimțitîn:
-

creştereacalitățiifactorilordemediu:aer,apăsol;

-

creştereacalitățiiproduselor agricole,prin îmbunătățireacalitățiisolului;

-

promovareaşipracticareaactivitățilordeturismşiagroturism,încondițiile
unuimediu înconjurătorsănătos.
PROIECTE

Titluproiect

Susținereaimplementăriidemetodedeproducțieagricolăcompatibilecunormelede
protecțiamediului

Sursade
finanțare

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Axa Prioritară 2
„Îmbunătățireamediuluişiaspațiuluirural”,măsura2.1„Măsuripentruutilizarea
durabilăaterenuriloragricole”.

Titluproiect

Campaniideinformareşi conştientizarecuprivirelaprotejareamediului
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Sursad
e
finanța
re

Program Național – Fondul de Mediu, Fondul Social European – Programul
OperaționalSectorialDezvoltareaResurselor Umane;
Cofinanțare–Bugetlocal.

5.4 SECTORPRIORITAR4-CREŞTEREACAPACITĂȚIIDEINTERVENȚIEA
ADMINISTRAȚIEIPUBLICELOCALE

Pentruarăspundenevoilordedezvoltarealecomuneişiprovocărilordinmediulextern,s-aconsiderat
oportună,introducerea,încadrulStrategieideDezvoltareDurabilăacomuneiMagirestiauneidirecțiide
dezvoltaredistincterelativelacreştereacapacitățiideintervențieaadministrațieipublicelocale.
Sevizeazăointervențielanivelulserviciilorpublicecaresăorientezeactivitateaacestoraspre
cetățean,cuaccentulpus peeficiență,darînacelaşitimpsăcontribuieladezvoltareaserviciilor publice.
Învedereaimplementăriidomeniilordeintervențieprevăzuteîncadrulsectoruluiprioritar4,seauîn
vedereimplementaredeacțiunicaresăfieînconcordanțăcuobiectiveleşidomeniiledeintervențieale
programelor operaționale.
Astfel,ProgramulOperațional"DezvoltareaCapacitățiiAdministrative"estedestinatîmbunătățirii
managementului,serviciilor,proceselordecizionalesiuneidescentralizărieficienteincadrul
administrațieipublice.ProgramulareînvedereCreştereaeficiențeiadministrațieipublice,prin
intermediuladouăobiectivespecifice:



Îmbunătățireamanagementuluicicluluidepoliticipublice
Îmbunătățireacalitățiişieficiențeifurnizăriiserviciilor

ProgramuluiOperaționalSectorial„Creştereacompetitivitățiieconomice”(POSCCE)
DomeniuluiMajordeIntervenție2„Dezvoltareaşicreştereaeficiențeiserviciilorpublice
electronice”,careurmăreştepuneladispozițieserviciileadministrativeprinmijloaceelectronice,
respectivdeacreabeneficiiatâtpentruutilizatori(cetățenişimediuldeafaceri),câtşipentru
administrațiapublică.Beneficiileutilizatorilorpotfiexprimatesuccintprintr-unaccesfacillaserviciile
administrațieipublice.Pentruautoritățilecareutilizează tehnologiainformației şi comunicațiilorînscopul
furnizăriideserviciielectronice,aceastaînseamnănoioportunități,darşischimbăriinternelanivel
organizațional

ÎnStrategiadeDezvoltareDurabilăacomuneiMagirestiobiectivulurmăritestecreştereacalitățiivieții
populațieidinlocalitate.Avândînvedereschimbărilepropuselaniveluldezvoltăriimediuluieconomic,
mediulsocialallocalitățiivafidezvoltat,înconcordanțăcu:
StrategiaNaționalădeSănătatePublicăaprobatăprinOrdinulMinistruluiSănătățiinr.923diniulie
2004,carestabileştemecanismeleşidirecțiiledeacțiunecareaucascopîmbunătățireastăriide
sănătateapopulațieişiasigurareaunuiînaltniveldeprotecțieasănătățiiumaneprinimplementarea
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unormăsuricarevizeazătransformareastructuriloractualedindomeniulsănătățiipublicesprecele
adecvatenoilorconcepteşiabordăridelanivelinternațional.
PlanulNaționaldeDezvoltareRuralăcareprevede,încadrulAxei3-Încurajareadiversificării
economieiruraleşiîmbunătățireacalitățiiviețiidinspațiulrural,caobiectivspecific„Menținereaşi
dezvoltareaactivitățiloreconomice,princreştereanumăruluidelocuridemuncă”.
DomeniiledeintervențieprevăzutesevorimplementacufinanțareatâtdinbugetullocalalConsiliului
LocalMagiresticâtşidinfinanțareaproiectelorpropusecaproiectederealizatîncadrulstrategiei,prin
intermediulurmătoarelorliniide finanțare:
Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane – Axa prioritară 6
„Promovarea incluziunii sociale”,cuurmătoareledomeniideintervenție:





Dezvoltarea economieisociale
Îmbunătățireaaccesuluişiparticipăriigrupurilorvulnerabilepepiața forțeidemuncă;
Promovareaegalitățiideşansepepiațamuncii;
Inițiative transnaționalepepiațainclusivăamuncii.

Programulprioritarnaționalpentruproiectareaşiconstruireadesediipentruaşezăminte
culturalededreptpublic,înlocalitățileundenuexistăasemeneainstituțiicareurmăreşte
realizareadecămineşiaşezăminteculturale încâtmaimultelocalitățidințară.

5.4.1 DOMENIUDEINTERVENȚIE4.1-DEZVOLTAREASERVICIILOROFERITEDE
ADMINISTRAȚIAPUBLICĂLOCALĂDINCOMUNAMAGIRESTI
Oportunitatea

Creştereacalitățiiserviciilorpubliceprestatecătrecomunitatesepoaterealizaîn
primulrândprinoferireaacestoradecătreautoritateaceamaiapropiatăde
cetățean.Deaceea,descentralizareareprezintăunelementdebazăalreformei
administrațieipubliceînRomânia,acțiunecareducelaîntărireaputeriişirolului
autoritățiloradministrațieipublicelocale îngestionareaserviciilorpublice
AdministrațiapublicădinRomâniaparcurgeunamplusicomplexprocesdereformă
structurală,dezvoltareaserviciilorinstituțiilordin
administrațiapublicăcentralasi
localăreprezentândocomponentăfundamentalăastrategieidealinierela
standardeleUniuniiEuropene.
Aceastacerințăprecumsireducereabirocrațieiinadministrațiesiavolumuluide
muncapentrufuncționariipublicipotfiasigurateprinutilizareadesoluțiiprin
introducereadeprocedurişiorganizareadedepartamentespecializateîncadrul
instituțiilor.

Impactul

Înurmaimplementăriiproiectelordomeniuluideintervenție4.1,lanivelulcomunei
Magiresti:
-

sevorîmbunătățiserviciilor publiceoferitepopulațieilocale;
diversificareaserviciilor publicecătrecetățean;
simplificareaprocedurilordelucru;
creştereaeficiențeiactuluiadministrativ.
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PROIECTE
Titluproiect

Perfecționarea managementului în administrația publică şi coerența actului
administrativ

Sursade
finanțare

Fondul Social European, Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității
Administrative"

Titluproiect

Constituireabirourilorspecializate înelaborareaşigestionareaproiectelor

Sursade
finanțare

Bugetlocal

Titluproiect

Implementareaşicertificareasistemelor demanagementalcalității

Sursade
finanțare

Fondul Social European, Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității
Administrative"
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Sursade
5.4.2 DOMENIUDEINTERVENȚIE4.2-DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURIIDE
EDUCAȚIEŞIFORMARE
Oportunitatea

Educațiaestemijlocul
celmaieficacedecaredispuneosocietatepentruarăspunde
provocăriiviitorului.Accesullaeducațieestecondiția
sinequanonaparticipării
tinerilorlaviațasocial-economicasiculturaladelatoatenivelurilesocietății.
Învățământuluipreşcolariirevinsarciniimportanteinpregătireacopiilorpentru
şcoala,aceastaasigurândinbunămăsurăeficiențaînvățământului inprimasa treapta.
Apregăticopilulpreşcolarpentruşcoalaînseamnăa-lînarmacuaceleachiziții,
capacități,aptitudini,abilitățicaresă-lajuteînparcurgereaincontinuareşilaoalta
treaptăadrumuluiatâtdecomplicatincunoaşterealumiiînconjurătoare.Astfel,
grădinițadecopiiîmpreunăcufamiliaşicusocietateacivilaîşiconecteazăeforturile
pentruasigurareaunuiînvățământpreşcolardecalitate,eficient.
Estededatoriaadministrațieilocaledeaoptimizaprocesuleducaționalprin
înființareadenoiunitățideînvățământsiprinmodernizareacelorexistente,dea
menținepunctele tariaferenteianalizeiSWOTrealizatapesistemuleducaționalside
transformaoportunitățileinrezultate

Impactul

ImplementareadomeniuluideintervențiedeDezvoltareainfrastructuriideeducațieşi
formare,vaconduce,pe termenmediuşilungla:
 Îmbunătățireaprocesuluieducaționalprinasigurareacondițiiloroptimede
desfăşurareaactivităților;
 Creştereacapacitățiiunitățilorde învățământ;
 Reducereaabandonuluişcolar
PROIECTE
Modernizareasireabilitareaşcolilor siagrădinițelor existente
FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale
Construirea unei gradinite de tip after school

Titluproiect
Sursade
finanțare
Titluproiect
Sursa
finanțare

a

de

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunereaînvaloareamoşteniriirurale.
învaloareamoşteniriirurale
ruralăşipunerea

Titluproiect
Sursa
de
finanțare

Reabilitareamonumenteluiistoric– Biserica de lemn „Sfantul Gheorghe” Sesuri
ProgramulOperationalRegional,Axaprioritara5:Dezvoltareadurabilaaturismului
regionalsilocal,DomeniulMajordeInterventie5.1:Restaurareasivalorificarea
durabilaapatrimoniuluicultural,creareasimodernizareainfrastructurilorconexe
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5.4.3 DOMENIUDEINTERVENȚIE4.3-DEZVOLTAREAFACILITĂȚILORŞI
SERVICIILORLOCALEDEASISTENȚĂSOCIALĂ

Oportunitatea

AnalizaSWOTrealizatapedomeniulsocialevidențiazăslabadezvoltare,peraza
comuneiMagiresti,ainfrastructuriiserviciilorsocialesiaserviciilorconexe.Problemele
deordinsocialnuțincontdebarieregeografice,diferențafăcând-ocapacitatea
administrațieilocaledeaidentificaacesteproblemesi,
maimult
decâtatât,deagăsi
soluțiipentrudiminuareasirezolvareaacestora.
Oportunitățilereferitoarelasurseledefinanțare,existenteînmediulextern,potfi
folositelarezolvareaproblemelorsocialelocale,înaşafelîncât,administrația
comuneiMagirestisăpoatăoferiserviciilocaledeasistențăsocială,înconformitatecu
normelenaționale învigoare.

Impactul

Implementareaproiectelorpropuseîncadruldomeniuluideintervenție-Dezvoltarea
facilitățilorşiaserviciilorlocaledeasistențăsocială,vaconduce, petermenmediuşi lung,la:




Complementaritatea sistemuluipubliccu celneguvernamental Sistemul
publicgaranteazăacoperireadrepturilorsociale,dezvoltasiorganizează
serviciile prevăzute de lege şi susține financiar acțiunile organizațiilor
neguvernamental.Astfel,atâtsistemulpublicdeserviciisociale,câtşicel
nonguvernamental,sepoateînscrieintr-opoliticasocialaunitara,coerenta,
desprijineficientacelor aflațiinnevoie;
Centrareape familieşicomunitate avândcaobiectivîntărireasidezvoltarea
mediilor naturale de viață ale persoanelor (familia si comunitatea). Din
aceasta
perspectiva,
finalitatea
serviciilor
sociale
estedezvoltareacapacitățilorindividualedefuncționaresiomaibunaintegraresoci
alaa individului.

PROIECTE
Titluproiect

Susținerea dezvoltării activității societății civile care sa monitorizeze problemele
socialelanivelulcomunei

Sursade
finanțare

Bugetullocal

Titluproiect

ConstruireaunuiCentrudezi

Sursade
finanțare

FondulSocial European-Programul Operational dezvoltarea resurselor umane,
Axaprioritara 6–„Promovarea incluziunii sociale”,
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5.4.4 DOMENIUDEINTERVENȚIE4.4ASIGURAREACADRULUIPENTRUPETRECEREATIMPULUILIBER

Oportunitatea

ÎnurmaanalizeimediuluiinternalcomuneiMagiresti,s-aconstatcănuexistă
amenajatespațiinecesarepetreceriitimpuluiliber.Identificândsurseledefinanțare
adecvateşiacțiunilecetrebuieîntreprinse,sepotdesprindeoportunitățideacțiune
îndirecțiaasigurăriideserviciipublicedepetrecereatimpuluiliberpentrupopulația locală:



Impactul

Existențaspațiuluinecesaramenajăriiunuiparc;
Nevoiaderecrearesidivertismentapopulațieicomunei;

Impactuldomeniuluideintervențieaparecaunrezultatatâtaleforturilorautorității
localedeaasiguraatractivitateacomunei,avândrezonantasilanivelsocialprin
satisfacereainteresului,increştere,pentruactivitățirecreativealpopulației.
Astfel,impactulacțiuniiconstă în:



dezvoltareadeserviciipublicepentrupetrecerea timpuluiliber;
îmbunătățireacondițiilor deviațăalepopulațieilocale.
PROIECTE

Titluproiect

Amenajareparc (spațiuverde)

Sursade
finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiîn
zoneleruraleşidiversificareaeconomieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,
dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale
Bugetullocal

Titluproiect

Construireaunei sălidesport sau baza sportiva încomunaMagiresti

Sursade
finanțare

Programulnaționaldedezvoltareruralăşiaunorbazesportivedinmediulrural

Titluproiect

ModernizareterendesportdincomunaMăgirești

Sursade
finanțare

Programulnaționaldedezvoltareruralăşiaunorbazesportivedinmediulrural

Cofinanțare:Bugetlocal
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5.4.5 DOMENIUDEINTERVENȚIE4.5ÎMBUNĂTĂȚIREAACCESULUILAINFORMAȚIADEINTERESPUBLIC

Oportunitatea

Promovareaaccesuluicetățenilor
lainformațiiguvernamentaleestepelarg
recunoscutădrept uninstrument important administrativşialdrepturiloromuluimenit
săîmbunătățeascăguvernareastatului.Acestinstrumentpromoveazăparticiparea
publică,răspundereademocraticăşiîncredereapubliculuiînprocesuldeadoptarea
deciziilor.
Legeaaccesuluilainformațiideinterespublicareunrolimportantinprocesulde
consolidaredemocratica:contribuielareducereacorupțieiprinfaptulca
transparentizeazăprocesuldeluareadeciziilor, alocareadebanipublici, distribuirea
posturiloretc.,contribuielarefacereaîncrederiiininstituțiilepublicetotcaefectal
transparentizăriiactuluidecizional;poatecrestecompetentacivica,încurajând
oameniisasoliciteinformațiilacareaudreptul,saexercitefuncțiadecontrolasupra
instituțiilorcarefuncționeazădinbanidelabuget;saupoateajutainstituțiilesa
funcționezemaibine,reglementându-lerelațiacupublicul.
Guvernareaelectronicăpoatefiosoluțiedeeficientizareaaccesuluilainformația
publicăşireprezintăutilizareadecătreautoritățileadministrațieipublicecentralea
aplicațiilor bazatepe tehnologiainformației,înscopul:
-

Impactul

îmbunătățirii accesului la informațiile şi serviciile publice ale autorităților
administrațieipublicelocale;
eliminareaprocedurilorbirocraticeşisimplificareametodologiilor delucru;
îmbunătățireaschimbuluideinformațiişiserviciiîntredepartamente;
îmbunătățirea calității serviciilor publice la nivelul administrației publice
locale.

Implementareaproiectelorprevăzuteîncadruldomeniuldeintervenție,vaconduce la:
-

Participare-Cetățeniisuntmaibinepregătițisăparticipeînprocesul
democraticcânddispundeinformațiecuprivirelaactivitățileşipoliticile guvernului.

-

Îmbunătățireaprocesuluideadoptareadeciziilor-deciziileceeventualvorfi
făcutepublicearfimaimultbazatepemotiveobiectiveşitemeinice,iar încrederea
înGuvernsporeştedacăseştiecădeciziilevorfiprevizibile.

-

ÎmbunătățireaEficienței-sepoateîmbunătățifluxulinterndeinformațieîntre
structurilestatale.

PROIECTE
Titluproiect

Asigurarea transparențeiacteloradministrativealeadministrațieipublicelocale

Sursade
finanțare

Fondul Social European, Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității
Administrative"
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Titluproiect

Informatizareaadministrațieipublicelocale,introducereaconceptuluidee-guvernare

Sursade
finanțare

ProgramuluiOperaționalSectorial„Creştereacompetitivitățiieconomice”(POS
CCE)
DomeniuluiMajordeIntervenție2„Dezvoltareaşi
creştereaeficienței
serviciilor
publiceelectronice”

5.5 SECTORULPRIORITAR5–
MANAGEMENTULSITUAȚIILORDEURGENȚĂȘIÎMBUNĂTĂȚIREASIGURANȚEITRA
FICULUIRUTIER

Practicamondialăademonstratcăevenimentelegeneratoaredesituațiideurgențănupotfievitate,
însă,uneori,acesteapotfigestionate,iar
efectelelor
potfireduseprintr-unprocessistematicceimplică
stabilireademăsurişiacțiunimenitesăcontribuieladiminuarearisculuiasociatacestorfenomene.
Managementulsituațiilordeurgențăînseamnăaplicareaunorpolitici,procedurişipracticiavândca
obiectiveidentificarea,analiza,evaluarea,tratarea,monitorizareaşireevaluareariscurilorînvederea
reduceriiacestoraastfelîncâtcomunitățileumaneşicetățenii,săpoatătrăi,muncişisă-şisatisfacă
trebuințeleşiaspirațiile într-unmediu fizicşisocialdurabil.
DomeniileprioritareprevăzutepentrudirecțiadedezvoltaredeManagementulsituațiilordeurgențăși
îmbunătățireasiguranțeitraficuluirutiersevorimplementacufinanțareatâtdinbugetullocalal
ConsiliuluiLocalMagiresti,câtşidinfinanțareaproiectelorpropusecaproiectederealizatîncadrul
strategiei,prinintermediulurmătoarelorliniide finanțare:
FEADRMăsura322"Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazapentru
economiasipopulațiaruralasipunereaînvaloareamoşteniriirurale"seîncadreazăînsiareca obiective:




Înființareadedrumurinoi,extindereasiîmbunătățirearețeleidedrumurideintereslocal
(drumuricomunale,vicinalesistrăzidininteriorulcomunei)ceaparținproprietățiipublicea
unității
administrative(comuna)peteritoriul
căreiaseaflă,așacumsunt
definitesi
clasificateîn
conformitateculegislațianaționalăînvigoare;
Achiziționareadeutilajesiechipamentepentruserviciilepublicedacăfacpartedininvestiția
inițialăpentru înființareaserviciului;
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5.5.1 DOMENIULDEINTERVENȚIE5.1–MANAGEMENTULSITUAȚIILORDE
URGENȚĂ

Oportunitatea

Impactul

ÎnurmaanalizeiSWOTpedomeniulsituațiilordeurgență,s-aconstatcălanivelul
ComuneiMăgireștiexistămaimulțifactoriderisc cepot ducelaaparițiaunorsituațiide
urgență.
Identificândsurseledefinanțareadecvateşiacțiunilecetrebuieîntreprinse,
sepotdesprindeoportunitățideacțiuneîndirecțiaacopeririiriscurilorșiacreșterii
eficiențeiintervențiilor încadrulsituațiilor deurgență:


Amenajareacursurilordeapăceprezintăriscurilainundații



Stabilizareaterenurilorundesepotproducealunecăricâtș iaterenurilor erodate



Dotareacorespunzătoarea ServiciuluiVoluntarpentru SituațiideUrgență

Impactuldomeniuluideintervențieaparecaunrezultatatâtaleforturilorautorității
localedeaasiguraprotecțiaviețiișiabunurilorcetățenilor.
Astfel,impactulacțiuniiconstă în:


Diminuareariscurilordeproducerealeunorsituațiideurgență;



Creștereaeficienţeiintervențiilor încazulproduceriidesituațiideurgență;



Îmbunătățireacondițiilor deviațăalepopulațieilocale.
PROIECTE

Titluproiect

Amenajarecursurideapășiprotejareamalurilor

Sursade
finanțare

Proiecte finanțateprindiverseprogrameguvernamentale

Titluproiect
Sursade
finanțare

Bugetullocal
Împădurirea terenurilorerodateșiazonelorexpuselaalunecăride teren
FEADR Măsura221„Prima împădurirea terenuriloragricole”
Proiectefinanțateprindiverseprogrameguvernamentale
Bugetlocal

Titluproiect

Dotareacuechipamentea ServiciuluiVoluntarpentru SituațiideUrgență

Sursade
finanțare

Proiecte finanțateprindiverseprogrameguvernamentale
Bugetlocal
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Titlu proiect

Constructia, reabilitare, consolitare poduri si podete

Sursa de
finantare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală, Axa3–
„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea economieirurale”,măsura3.2.2–
„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiarurală

5.5.2 DOMENIULDEINTERVENȚIE5.2–ÎMBUNĂTĂȚIREASIGURANȚEITRAFICULUI
RUTIER
Oportunitatea

Impactul

Oinfrastructurărutierămodernășisigurăreprezintăpunctuldepornireîncreșterea
siguranțeitraficuluirutier.AnalizaSWOTrealizatăpedomeniulsiguranțeitraficului
rutier,relevăfaptulcă,comunaMăgireștiprezintăoportunitățidedezvoltareînacest
domeniuplecând tocmaidelapuncteleslabeidentificate:




Trotuareneamenajatepe toatălungimeadrumurilorpublice
Treceridepietoniminimalsemnalizate
Intersecțiiconflictuale



Îmbunătățireacondițiilordeviațăș iagraduluidesiguranțăalepopulației locale



Scădereanumăruluideaccidenterutiere
PROIECTE

Titluproiect

Amenajaretrotuarepietonale

Sursade
finanțare

Programededezvoltareguvernamentale

Titluproiect

Realizareaperdelelor forestieredeprotecție

Sursade
finanțare

Proiecte finanțateprindiverseprogrameguvernamentale

Titluproiect

Marcareacorespunzătoareaintersecțiilor șia trecerilordepietoni

Sursade
finanțare

Programededezvoltareguvernamentale

Bugetlocal

Bugetlocal

Bugetlocal
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6. PROIECTEPROPUSEPENTRUPERIOADA 2011-2015
Sectorprioritar1-Dezvoltareaunuimediueconomiccaresăducălacreştereacompetitivitățiiagențiloreconomicişiatractivitatealocalității
PROIECTE

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

1
Sprijinireamediuluideafaceriprivatprinacordareadefacilitățisiprindezvoltareadeserviciipublicemenitesa
promovezeactivitateaeconomicalocalasiatragereadenoiinvestiții
În fazadeinitiativă
ProgramuluiOperaționalDezvoltareaCapacitățiiAdministrative,Axaprioritară1–DomeniulMajordeIntervenție
1.2Creşterearesponsabilizăriiadministrațieipublice

private

Încurajareaşisprijinireainițiativei

1

Domeniudeintervenție1.

Nr.crt
Titlul

Perioadaderealizare
Nr.crt
Titlul
Maturitateaproiectului
Sursade finanțare
Perioadaderealizare

Bugetullocal
2014-2018
2
Încurajarea formăriiasociațilordeproducătoriagricoliprinacordareade facilități
În fazadeinițiativă
Bugetullocal
2014-2018.

Nr.crt

3

Titlul

ConstituireaunuiparteneriatîntreAutoritatealocalăşiONG-uricaresădezvolteproiectedeeducațiesiformare
antreprenorială

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

Bugetullocal

Perioadaderealizare

2014-2018
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Nr.crt

4

4

Titlul
Titlul

Promovareacomuneiprininstrumentedeinformareaopinieipubliceşiinternet
Promovareacomuneiprininstrumentedeinformareaopinieipubliceşiinternet.

Maturitateaproiectului
Maturitateaproiectului
Sursade
finanțare
Sursade finanțare
Perioadaderealizare
Perioadaderealizare
Nr.crt
Nr.crt
Titlul
Titlul

În fazadeinițiativă
În fazadeinițiativă
BugetulLocal
BugetulLocal
2014-2018
2014-2018
5
55
Dezvoltareaagroturismuluiprinacordareadefacilitațifiscalepentruagențiieconomici
din domeniulturismuluirural
Dezvoltareaagroturismuluiprinacordareadefacilitațifiscalepentruagențiieconomici
din domeniulturismuluirural

Sursade finanțare
Maturitateaproiectului
Maturitateaproiectului

Bugetullocal
În fazadeinițiativă
În fazadeinițiativă

Sursade
finanțare
Perioadaderealizare

Bugetullocal
2014-2018

Perioadaderealizare
Nr.crt

6

Titlul
Nr.crt

Modernizaredrumurideexploatareagricolă
6

Sursade
finanțare
Titlul
Maturitateaproiectului

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,AxaI–„Îmbunătățireaşidezvoltareainfrastructurii
legate de dezvoltarea şi
Modernizaredrumurideexploatareagricolă
adaptarea agriculturii şi silviculturii”,Măsura125 - "ÎMBUNĂTĂȚIREA ŞI
În fazadeinițiativă
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA ŞI ADAPTAREA AGRICULTURII ŞI
SILVICULTURII"

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Perioadaderealizare

2014-2016

2014-2018

71

Modernizarea drumurilor si a iluminatului public

Domeniudeintervenție2.1

PROIECTE
Nr.crt

7

Titlul

Modernizare drumuri locale in Comuna Măgirești judetul Bacău

Maturitateaproiectului

Studiu de fezabilitate

Sursade finanțare

Programul național de dezvoltare locală

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

8

Titlul

Modernizare drumuri locale in Comuna Măgirești județul Bacău

Maturitateaproiectului

Studiu de fezabilitate

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr. Crt

9

Titlul

Modernizare infrastructuă rutierăin comuna Măgirești, Județul Bacău

Maturitatea proiectului

Studiu de Fezabilitate / D.A.L.I.

Sursa de finanțare
Perioada de realizare

Programul Național de Dezvoltare RuralăsM 7.2- Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică. Infrastructură rutieră de interes local
2014-2020
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Domeniul de interventie 2.1
Serviciuldealimentarecuapa,canalizareşi
public
si a iluminatului
Modernizarea drumurilor
uzate
epurareaapelor

omeniudeintervenție2.2

PROIECTE
Nr.crt

10

Titlul

Extinderea retelei de canalizare in satele comunei

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentru
AgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

11

Titlul

Extindere colector canalizare

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentru
AgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

12

Titlul

Modernizare si sistematizare instalatii epurare(achizitii modul epurare 60 mc, aparare mal statie epurare si
prelungire colector scurgere apa uzata,deviere conducta canalizare paraul Valea Arinilor)

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă
73

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentru
AgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”

Perioadaderealizare

MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată
2014-2018

Nr.crt

13

Titlul

Modernizare si sistematizare statie pompare Valea Arinilor si Stanesti

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentru
AgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

14

Titlul

Construire statie pompare si amplasare colector sat Prajesti

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentru
AgriculturăşiDezvoltareRurală,Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
MasterplanulJudețului Bacăupentruapășiapă uzată
2014-2018

Perioadaderealizare
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Domeniul de interventie 2.3
Serviciul de salubrizare a
comunei

PROIECTE
Nr.crt

15

Titlul

Dezvoltareaeducațieiecologicelanivelulcomunitățiilocale

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

ProgramulOperaționalSectorial“Mediu,AxaPrioritară4-Implementareasistemeloradecvatedemanagement
pentruprotecțianaturiiDomeniumajordeintervenție-Dezvoltareainfrastructuriişiaplanurilordemanagement
pentruprotejareabiodiversitățiişirețeleiNatura2000

Perioadaderealizare

2014-2018
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Serviciulde iluminatpublic șiserviciuldealimentareacugaz

Domeniudeintervenție2.4

PROIECTE
Nr.crt

16

Titlul

Modernizareailuminatpublic înlocalitățilecomunei

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

Măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
Programededezvoltareguvernamentale

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

17

Titlul

Infiintarerețeadealimentarecugaz

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

Măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentrueconomiaşipopulația
ruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale”
Programededezvoltareguvernamentale

Perioadaderealizare

2014-2018

76

Sectorprioritar3 –Protecțiamediuluişianaturii
Managementul deseurilor

Domeniul de intervention 3.1

PROIECTE
Nr.crt

18

Titlul

Dezvoltareaeducațieiecologicelanivelulcomunitățiilocale

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

ProgramulOperaționalSectorial“Mediu,AxaPrioritară4-Implementareasistemeloradecvatedemanagement
pentruprotecțianaturiiDomeniumajordeintervenție-Dezvoltareainfrastructuriişiaplanurilordemanagement
pentruprotejareabiodiversitățiişirețeleiNatura2000

Perioadaderealizare

2014-2018

77

Protejareacadruluinaturalşiîmbunătățirea
calitățiimediuluiînconjurător

Domeniudeintervenție3.2

PROIECTE
Nr.crt

19

Titlul

Susținereaimplementăriidemetodedeproducțieagricolăcompatibilecunormeledeprotecțiamediului

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,AxaPrioritară2„Îmbunătățireamediuluişiaspațiului
rural”,măsura2.1„Măsuripentruutilizareadurabilăa terenuriloragricole”.

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

20

Titlul

Campaniideinformareşi conştientizarecuprivirelaprotejareamediului

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

ProgramNațional–FonduldeMediu,FondulSocialEuropean–ProgramulOperaționalSectorialDezvoltarea
ResurselorUmane;
Cofinanțare –Bugetlocal.

Perioadaderealizare

2014-2018

78

Dezvoltarea serviciilor oferitedeadministrațiapublicălocalădincomuna
Magiresti

Domeniudeintervenție4.1

Sectorprioritar4–Creştereacapacitățiideintervențieaadministrațieipublicelocale
PROIECTE
Nr.crt

21

Titlul

Perfecționareamanagementului înadministrațiapublicăşicoerențaactuluiadministrativ

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

22

Titlul

Constituireabirourilorspecializate înelaborareaşigestionareaproiectelor

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

Bugetlocal

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

23

Titlul

Implementareaşicertificareasistemelor demanagementalcalității

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulSocial European,ProgramulOperațional "DezvoltareaCapacitățiiAdministrative"
BugetLocal

Perioadaderealizare

2014-2018
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Dezvoltareainfrastructuriideeducațieşi
formare

Domeniudeintervenție4.2

PROIECTE
Nr.crt

24

Titlul

Modernizareasireabilitareaşcolilor siagrădinițelor existente

Maturitateaproiectului

În faza deinițiativă

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,
Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

25

Titlul

Construireauneigrădinițecu tipafterschool

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală, Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiaruralăşipunerea învaloareamoşteniriirurale

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

26

Titlul

Reabilitareamonumenteluiistoric– Biserica„Sfantul Gheorghe”

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală măsura3.2.2–
„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru economiaşipopulațiaruralăşipunerea
învaloareamoşteniriirurale
2014-2018

Perioadaderealizare

80

Dezvoltareafacilitățilorşiserviciilorlocaledeasistențăsocială

Domeniudeintervenție4.3

PROIECTE
Nr.crt

27

Titlul

Susținereadezvoltăriiactivitățiisocietățiicivilecaresamonitorizezeproblemelesociale

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

Bugetullocal

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

28

Titlul

ConstruireaunuiCentrudezi

Maturitateaproiectului

În fazadeinițiativă

Sursade finanțare

FondulSocial European–ProgramulOperaționalDezvoltareaResurselorUmane,Axa Prioritară6–„Promovarea
incluziunii sociale”

Perioadaderealizare

2014-2018

81

Asigurareacadruluipentrupetrecerea
timpuluiliber

Domeniudeintervenție4.4

PROIECTE
Nr.crt

29

Titlul

Amenajareparc (spațiuverde)

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală,
Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiarurală

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

30

Titlul

Construireaunei sălidesportîncomuna Magiresti

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
Programulnaționaldedezvoltareruralăşiaunorbazesportivedinmediulrural

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.Crt

31

Titlul

ModernizareaterendesportdincomunaMăgirești

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare
Perioadaderealizare

In faza de initiativa
Programulnaționaldedezvoltareruralăşiaunorbazesportivedinmediulrural
2014-2018

82

Domeniudeintervenție4.5
Îmbunătățireaaccesuluilainformațiadeinteres public

PROIECTE
Nr.crt

32

Titlul

Asigurarea transparențeiacteloradministrativealeadministrațieipublicelocale

Maturitateaproiectului

In faza de ințiativă

Sursade finanțare

FondulSocial European,ProgramulOperațional "DezvoltareaCapacitățiiAdministrative"

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

33

Titlul

Informatizareaadministrațieipublicelocale,introducereaconceptuluidee-guvernare

Maturitateaproiectului

In faza de initiativa

Sursade finanțare

Programului Operațional Sectorial „Creşterea competitivității economice” (POS CCE) Domeniului Major de
Intervenție2 „Dezvoltareaşicreştereaeficiențeiserviciilorpubliceelectronice”

Perioadaderealizare

2014-2018
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PROIECTE
Nr.crt

34

Titlul

Amenajarecursurideapășiprotejareamalurilor

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
Proiecte finanțateprindiverseprogrameguvernamentale

Domeniudeintervenție5.1
Managementulsituațiilor deurgență

Bugetullocal
Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

35

Titlul

Împădurirea terenurilorerodateșiazonelorexpuselaalunecăride teren

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
FEADR Măsura221„Prima împădurirea terenuriloragricole”
Proiectefinanțateprindiverseprogrameguvernamentale
Bugetlocal

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

36

Titlul

Dotareacuechipamentea ServiciuluiVoluntarpentru SituațiideUrgență

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
Proiecte finanțateprindiverseprogrameguvernamentale
Bugetullocal

Perioadaderealizare

2014-2018
84

Nr. Crt

37

Titlu

Constructie, reabilitare, consolidare poduri si podete

Maturitatea proectului

In faza de initiativa

Sursa de finantare

FondulEuropeanpentruAgriculturăşiDezvoltareRurală, Axa3–„Calitateaviețiiînzoneleruraleşidiversificarea
economieirurale”,măsura3.2.2–„Renovarea,dezvoltareasatelor,îmbunătățireaserviciilordebazăpentru
economiaşipopulațiarurală

Perioada de realizare

2014 - 2018
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Îmbunătățireasiguranțeitraficuluirutier

Domeniudeintervenție5.2

PROIECTE
Nr.crt

38

Titlul

Marcareacorespunzătoareaintersecțiilor șia trecerilordepietoni

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
Programededezvoltareguvernamentale
Bugetlocal

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr.crt

39

Titlul

Amenajaretrotuarepietonale

Maturitateaproiectului
Sursade finanțare

In faza de initiativa
Programededezvoltareguvernamentale
Bugetlocal

Perioadaderealizare

2014-2018

Nr. crt

40

Titlul proiectului

Realizareaperdelelorforestieredeprotecție

Maturitateaproiectului
Sursadefinanțare

In faza de initiativa
Proiecte finanțateprindiverseprogrameguvernamentale
Bugetullocal

Perioadaderealizare

2014-2018
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7. MONITORIZAREASTRATEGIEI
Sectorprioritar1 -Dezvoltareaunuimediueconomiccaresăducălacreştereacompetitivitățiiagențiloreconomicişiatractivitatealocalității
Domeniuldeintervenție1.1

Indicatoriderezultat

Încurajarea şi sprijinirea inițiativei
private

Domeniuldeintervenție1.2

Indicatorideoutput

-

politicipublicepentrususținereamediuluiprivat şiîn
direcțiasprijiniriiinițiativeiprivate;

-

numărulagențiloreconomicibeneficiariaifacilităților
acordatelanivellocal;

-

dezvoltareadeparteneriatepublic-privatîndirecția
susțineriiinițiativeiprivate;

-

număruldeagențieconomicinou-înființați,
caresunt
înregistrațişiîşidesfăşoarăactivitatealanivellocal;

-

creştereaniveluluideinstruirealagențiloreconomici
lanivellocal;

-

număruldeparteneriateîncheiateîntreadministrația
publicălocalăşiagențieconomici–organizațiinonguvernamentale.

Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput

Dezvoltareaturismuluilocal
-

creşterea accesibilității informațiilor referitoare la
turismullocal;

-

existențaunuiportalpentrupromovareacomuneişi
aobiectivelorturisticeexistente;

-

politici publice în direcția susținerii investițiilor în
turism;

-

numărulagențiloreconomicilocaliînregistrațicare
activează îndomeniul turismului;

-

creştereanumăruluide turiştilanivellocal;

-

numărulturiştilorcareviziteazăcomuna.

-

diversificareaactivitățilorde turismlocal.
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Sectorprioritar2 -Dezvoltareaserviciilorcomunitaredeutilitățipublice
Domeniuldeintervenție2.1
Modernizareadrumurilor

Indicatoriderezultat
-

Domeniuldeintervenție2.2
Serviciul de alimentare cu apa,
canalizareşiepurareaapeloruzate

Domeniuldeintervenție2.3

dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitățile
comunei;
îmbunătățireainfrastructuriicomunalededrumuriîn
satelecomuneiMăgirești;

- îmbunătățireacalitățiiviețiipopulațieicomunei.
Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput
-

kilometridedrumcomunalmodernizați;

-

kilometri de drumuri săteşti şi ulițe adiacente
modernizați;

Indicatorideoutput

-

îmbunătățireacalitățiiviețiipopulațieicomunei;

-

-

îmbunătățireacalitățiimediuluiînconjurătorînsatele
comuneiMagiresti;

numărul de gospodării racordate la rețeaua de
alimentarecuapă;

-

kilometriderețeadecanalizareconstruiți;

-

numărul degospodării racordate la rețeaua de
canalizare.

-

conformitateapoliticilorlocalecuregulilenaționale
învigoaredeprotecțiamediului;

-

creşterea accesibilității utilităților publice pentru
populațialocală.

Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput
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Serviciuldesalubrizareacomunei

Domeniuldeintervenție2.4
Serviciul de iluminat public local
șiserviciulde alimentareacugaz

-

îmbunătățireacalitățiiviețiipopulațieicomunei;

-

-

îmbunătățireacalitățiimediuluiînconjurătorînsatele
comuneiMagiresti;

număruldegospodăriicareauacceslaserviciulde
salubrizare;

-

contracte de salubrizare încheiate de populația
locală.

-

conformitateapoliticilorlocalecuregulilenaționale
învigoaredeprotecțiamediului;

-

creşterea accesibilității utilităților publice pentru
populațialocală.

Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput

-

îmbunătățireacalitățiiviețiipopulațieicomunei;

-

kilometriderețeadeiluminatpublic modernizați

-

creşterea accesibilității utilităților publice pentru
populațialocală.

-

kilometrirețeadegaz realizați

Sectorprioritar3 -Protecțiamediuluişianaturii
Domeniuldeintervenție3.1
Managementuldeşeurilor

Indicatoriderezultat
-

îmbunătățirea factorilordemediu:aerapăsol;

-

-

conformitateapoliticilorlocaleîndomeniulprotecției
mediuluicunormelenaționale învigoare;

punctedecolectareadeşeuriloramenajateconform
standardelorlegale,învigoare;

-

creştereaniveluluideinformareşiconştientizarea
populațieilocalerelativla factoriidemediu.

număruldepunctedecolectareselectivăa
deşeuriloramenajate;

-

număruldecampaniideinformarecuprivirela
protecțiamediuluiorganizatedecătreadministrația
publicălocală.

-

Domeniuldeintervenție3.2

Indicatorideoutput

Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput
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Protejarea cadrului natural şi
îmbunătățirea calității mediului
înconjurător

-

dezvoltarea de procese de producție agricolă
ecologice;

-

număruldeexploatațiiagricolecarefolosesc
metodedeproducțieecologice;

-

creştereaniveluluideinformareşiconştientizarea
populațieilocalerelativla factoriidemediu.

-

număruldecampaniideinformarecuprivirela
protecțiamediuluiorganizatedecătreadministrația
publicălocală

Sectorprioritar4 -Creştereacapacitățiideintervențieaadministrațieipublicelocale
Domeniuldeintervenție4.1
Dezvoltarea serviciilor oferite de
administrația publică locală din
comunaMagiresti

Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput

-

creşterea nivelului de instruire a personalului din
administrațiapublicălocală;

-

numărul de cursuri de formare şi instruire
organizate;

-

crearea şi dezvoltarea de servicii publice în
domeniulelaborăriişimanagementuluiproiectelor;

-

număruldefuncționaripublicilocalicareparticipăla
cursuride formare–instruire;

-

standardizarea
proceselor
administrațieipublicelocale.

-

implementarea unui sistem de certificare
standardizareaactivităților;

-

existența unuibirou specializat în elaborarea şi
implementareaproiectelor.

şi

activităților

–
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Indicatoriderezultat

Domeniuldeintervenție4.2
Dezvoltarea
infrastructurii
educațieşiformare

de

-

îmbunătățirea condițiilor de desfăşurarea
procesuluideeducațieprinamenajareaspațiilor;

-

scăderearateiabandonuluişcolarpentruciclulde
şcolarizareI-VIII;

-

Domeniuldeintervenție4.3

a

pentru

mp de spații de învățământ (şcoli şi grădinițe)
reabilitați;

-

număruldematerialedidactice achiziționate;

-

modernizareamonumentuluiistoric

Indicatorideoutput

-

diversificareaserviciilordeasistențăsocialăoferite
decătreadministrațialocală;

-

tipurideserviciideasistențăsocială,noi,oferitede
administrațiapublicălocală;

-

crearea de politici publice locale la noile nevoi
socialeapărute;

-

mpdeclădireconstruițireabilitațipentruoferireade
serviciideasistențăsocială;

-

îmbunătățireacondițiilordeviațăalepopulațieicare
beneficiazădeasistențăsocială.

-

unități de asistență socială nou-înființate la nivel
local.

Indicatoriderezultat

Domeniuldeintervenție4.4

-

îmbunătățirea fondului de material didactic şi a
dotărilorexistente înunitățiledeînvățământ.

Indicatoriderezultat

Dezvoltareafacilitățilorşiserviciilor
localedeasistențăsocială

Asigurarea
cadrului
petrecereatimpuluiliber

Indicatorideoutput

-

îmbunătățireacondițiilordeviațăalepopulației locale;

-

dezvoltareaactivitățilorculturalelanivellocalprin
asigurareacadrului
necesarpentrudesfăşurarea
acestora;

-

politicipublicelocalepentruasigurareacadrului
pentrupetrecereatimpuluiliber;

Indicatorideoutput
-

numărdespațiiverzi(parcuri)amenajatedecătre
administrațialocală;

-

număruldespațiipentrudesfăşurareaactivităților
sportiveamenajatesaureabilitate.
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Domeniuldeintervenție4.5
Îmbunătățirea

accesului

la
informațiadeinteres public

Indicatoriderezultat

Indicatorideoutput

-

conformitatea actelor şi acțiunilor administrației
publicelocalecuprincipiile transparenței;

-

diversificarea metodelor
informațiilor deinteres local;

-

dezvoltareametodelordeadministrareşiguvernare
locală.

de

transmitere

a

-

numărul de politici publice în direcția asigurării
transparențeiactuluiadministrativlocal;

-

numărul de instrumente utilizate în transmiterea
informațieilocaledeinteres public;

-

implementareade proiecte care să introducă
metodedee-guvernare.

Sectorulprioritar5–Managementulsituațiilor deurgențășiîmbunătățireasiguranțeitraficuluirutier
Domeniuldeintervenție5.1
Managementulsituațiilor deurgență

Indicatoriderezultat
-

Indicatorideoutput

îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației
locale;
creșterea siguranței viețiiși a
bunurilor
cetățenilor

Domeniuldeintervenție5.

Indicatoriderezultat

-

kmdecurs derâuamenajat

-

hade teren împădurite

-

numărdeechipamenteachiziționatepentru SVSU

-

numarul de poduri si podete reabilitate si nou
construite

Indicatorideoutput

92

Îmbunătățireasiguranțeitraficului
rutier

-

îmbunătățireainfrastructuriirutiere

-

kmdedrumuriasfaltate

-

îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației
locale;

-

kmderețeadeiluminatpublic modernizată

-

nr.deintersecțiiamenajate

-

creșterea siguranțeiviețiiș i a bunurilor cetățenilor
creștereasiguranțeirutiere

-

nr.detreceridepietoniresemnalizate

-

nr.dearboriplantațicaperdele forestiere

-

nr.kmdetrotuarepietonaleamenajate
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