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INTRODUCERE 

 

 

 

Dezvoltarea durabilă reprezintă o prioritate a administrației publice locale a comunei 

Merișani, aceasta implicând în mod necesar elaborarea unui document programatic, care să 

furnizeze o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora. 

Ca instrument de politică publică, strategia de dezvoltare permite orientarea continuă a 

eforturilor administrației publice locale către satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei și 

creșterea calității vieții acestora. 

În același timp, prin elaborarea strategiei de dezvoltare locală, comuna Merișani își face 

publice aspirațiile privind dezvoltarea sa în cadrul județului Argeș și al Regiunii Sud Muntenia, 

corelându-și planul de acțiune cu cele județene și regionale și afirmându-și astfel intenția de a 

susține activ politicile și planurile europene și naționale aferente perioadei de programare 2021-

2027. 

Apreciem că strategia de dezvoltare locală este un instrument util pentru autoritatea 

publică locală deoarece: 

 evidențiază potențialul de dezvoltare a zonei, ajutând la identificarea nevoilor de 

dezvoltare; 

 pune accent pe utilizarea eficientă a resurselor, prin direcționarea acestora către 

prioritățile de dezvoltare stabilite; 

 identifică soluții la problemele cu care se confruntă comunitatea; 

 permite atragerea de fonduri rambursabile și/sau nerambursabile; 

 asigură transparența decizională, având în vedere că presupune desfășurarea unui 

proces de consultare publică. 

Implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Merișani implică necesitatea ca 

autoritățile locale să lucreze în parteneriat cu toți actorii locali, punând accent pe participarea 

comunității și oferind o modalitate de integrare a problemelor economice, sociale și de mediu.  

În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și 

comunitatea în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce 
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trebuie întreprinse pentru atingerea acestor obiective, prin coordonarea și orientarea eficientă a 

resurselor de care dispun. 

Prezentul document strategic va avea efecte la nivel economico-social, care vor duce la 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale întregii comunități. Din aceste considerente, participarea 

cetățenilor este foarte importantă, întrucât ei trebuie să fie conștienți de necesitatea asumării 

responsabilității efectelor imediate sau viitoare ale propriilor acțiuni. 

Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de dezvoltare stabilește 

viziunea de dezvoltare a comunei Merișani, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la 

finalul perioadei de programare 2021-2027, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune 

prioritare și măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte o 

imagine cât mai obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii care pot oferi 

comunității un avantaj competitiv real în următorii 7 ani. 

  

Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 4 părți: 

 

 Partea I – Analiza socio-economică a unității administrativ-teritoriale, care constă în 

analiza principalilor indicatori statistici din comuna Merișani, județul Argeș; 

 

 Partea a II-a – Analiza SWOT, care prezintă concomitent caracteristicile interne și 

influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii pozitivi, cât și de cei negativi; 

 

 Partea a III-a – Strategia de dezvoltare locală, care, după expunerea cadrului strategic de 

dezvoltare durabilă la nivel european, național, regional și județean, definește: viziunea 

de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice, domeniile de intervenție, 

prioritățile, măsurile de întreprins, planul local de acțiune, sursele de finanțare și 

portofoliul de proiecte prioritare în perioada 2021-2027; 

 

 Partea a IV-a – Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare 

locală, care prezintă modul de monitorizare și evaluare a gradului de implementare a 

strategiei de dezvoltare locală. 
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PARTEA I 

 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI MERIȘANI 

 

 

1.Prezentare generală 

 

1.1. Așezare geografică 

Comuna se află în zona vestică a județului, pe malurile Argeșului, acolo unde acesta 

primește apele afluentului său Vâlsan și formează lacul de acumulare Vâlcele. Este străbătută de 

șoseaua națională DN7C, care leagă Piteștiul de Sibiu prin Munții Făgăraș. Lângă Merișani, din 

acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ703I, care duce spre nord la Mălureni, Mușătești 

(unde se intersectează cu DN73C) și Brăduleț. 

În apropiere de intersecția din care pornește 

DJ703I, din acesta se ramifică spre sud-est șoseaua 

județeană DJ703K, ce duce la Budeasa și Mărăcineni 

(unde se termină în DN73). Prin comună trece și calea 

ferată Pitești-Curtea de Argeș, care este deservită de 

haltele Borlești Argeș și Merișani. 

Comuna poate fi identificată în această zonă prin 

urmatoarele vecinătăți: 

 nord-est – comuna Mălureni 

 est – comuna Budeasa 

 sud – comuna Bascov 

 sud-vest – comuna Drăganu 

 vest – comuna Cotmeana 

 nord - comuna Băiculești 

Figura nr. 1 – Județul Argeș 
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Satele componente ale comunei Merișani sunt: Merișani – reședința comunei, Borlești, 

Brăteasca, Capu Piscului, Crâmpotani, Dobrogostea, Malu Vânăt, Merișani, Vărzaru și 

Vâlcelele. 

 

1.2. Stema comunei Merișani 

Stema comunei Merișani a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2011. 

Descrierea stemei 

Stema comunei Merișani se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în 

furcă răsturnată. 

 în partea superioară, în cartierul 1, în camp argintiu, se află 9 

ramuri de stejar cu câte 3 frunze și două ghinde, poziționate 

3:3:3; 

 în partea superioară, în cartierul 2, în câmp roșu, se află o 

sonda de extracție de argint; 

 în vârful scutului, în câmp albastru, din brâul undat iese o 

jumătate de roată de moară. 

Scutul este trimbrat de o coroana murală de argint cu un turn 

crenelat. 

Semnificațiile elementelor însumate 

Ramurile de stejar simbolizează bogația silvică a zonei, iar numărul ramurilor semnifică 

numărul satelor care alcătuiesc localitatea. 

Sonda reprezintă zăcămintele de petrol din zonă. 

Brâul undat simbolizează râul Argeș, iar roata de moară amintește de hidrocentrala din 

localitate. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de 

comună. 

 

1.3.  Repere istorice 

Cea mai veche atestare documentară se consemnează în satele Merișani și Vărzaru, 

documente ce includ hrisovul emis de Curtea Domnească a lui Dan al II-lea la 1428, prin care se 

întărește lui Dragomir și fratelui său Albu, ,,ocina numită Merișani" și ,,partea lui Bars de la 

Vozurani" de ocina și de ohaba. 
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Înşiruite de-a lungul Argeşului, la baza dealurilor sau de-a lungul văilor ce completează 

aspectul variat al reliefului zonei, satele care alcătuiesc astăzi comuna Merişani au constituit 

nuclee locuite încă de la începutul perioadei feudale. 

Bogăţia ţinutului, determinată de: orientarea propice a dealurilor ce a permis dezvoltarea 

livezilor de pomi fructiferi; prezenţa râului Argeş şi a afluenţilor săi, precum şi a drumului 

comercial ce lega Piteştii de Curtea de Argeș; vecinătatea imediată a unui mare centru de schimb 

şi  reşedinţă voievodală – Piteştii, toate aceste atu-uri au contribuit la stabilirea în zonă a unor 

importante familii boiereşti şi la ridicarea unor puternice mânăstiri (Tutana şi Cotmeana). 

Ca atare, satele - la începuturi, prospere aşezări moşneneşti - au cunoscut mai mult 

proprietatea boierească şi mânăstirească, decât pe cea moşnenească, ce se va diminua treptat 

începând cu sec. al XVI-lea. 

În perioada medievală evoluţia aşezărilor de pe cursul Argeşului a fost aceeaşi ca a tuturor 

aşezărilor din Ţara Românească. 

Documentele istorice lasă să se înţeleagă faptul că, de timpuriu, ordonarea aşezărilor a fost o 

preocupare directă a Domniei, fiind în strânsă legătură cu administrarea teritoriului statal. Dar 

criteriile de stabilire a vetrelor din vechile moşii moşneneşti, ca şi a hotarelor acelor moşii sunt 

destul de puţin cunoscute. În parcursul sec. al XVI-lea, apare o împărţire destul de armonioasă a 

teritoriului în moşii aproape egale, atribuite unor obşti săteşti de mărimi echivalente. Aceste 

moşii „bătrâne” erau împărţite în „teiuri”, „funii” şi „curele” atribuite unor „moşi” (întemeietori 

sau conducători ai unei spiţe de neam). „Peste această tramă de moşii se suprapune reţeaua de 

judeţe, şi ele echilibrat împărţite, astfel încât întreg teritoriul apare administrat unitar, străbătut de 

la un capăt la altul de drumuri practicabile, cu hotarele bine stăpânite, cu pământurile muncite.” 

În a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, satele făceau parte din plasa Piteşti a judeţului Argeş, 

situaţie care se va păstra până după al doilea război mondial. La 1773 sunt menţionate satul 

Vâlcelelele cu 12 familii, Merişani cu 42 familii şi Borleşti cu 10 familii. După mai bine de o 

jumătate de secol, la 1838, catagrafia menţionează: la Borleşti 83 de familii, la Vărzaru 29 de 

familii, la Vâlcelelele 189 de familii, iar la Dobrogostea 45 de familii. 

La sfârşitul sec. al XIX-lea, satele sudice ale comunei Merişani: Dobrogostea, Negovani (sat 

înglobat astăzi de Dobrogostea), Vărzaru şi Borleşti, au făcut parte din moşia oraşului Piteşti, 

orăşenii deţinând aici pădure, livezi, fâneţe şi teren agricol. 
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La începutul sec. XX, teritoriul de astăzi al comunei era divizat în patru comune: Vâlcelelele, 

Merişani, Borleşti şi Dobrogostea - Negovani. 

Aşa cum sunt prezentate în Marele Dicţionar Geografic al României, acestea erau:  

 comuna Vălcelele – plasa Piteşti, se compune din satele: Brăteasca, Capul-Piscului, 

Crâmpoteni şi Vălcelele. Are 1228 suflete, două biserici: la Crâmpoteni şi Vălcelele şi o 

şcoală primară mixtă; 

 comuna Merişani – comună rurală în judeţul Argeş. Se compune din patru sate: Ţiganca 

(Ţigăneşti) – 20 familii, Malul Vânăt, Priba şi Valea Boerească – 45 familii, având în 

total 158 de familii cu 640 de suflete. Biserica de zid întemeiată de răposatul Tache Zisu, 

fost proprietar. Casele boiereşti cu un frumos parc, făcute de Alexandru Tache Zisu. 

Prima poştă de la Piteşti spre Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea. Astăzi (1901) moşia 

aparţine lui Elena P. Grădişteanu, născută Oteteleşeanu; 

 comuna Borleşti-Vărzari – comună rurală, plasa Piteşti, cu satele Borleşti şi Vărzari, total 

110 familii şi 524 locuitori din care 21 ţigani. Biserica din Vărzari ctitorită de Radu 

Vărzaru, cea din Borleşti de Pavel Rătescu; 

 comuna Dobrogostea-Negovani – comună rurală în plasa Piteşti, la 5 km de reşedinţa 

subprefecturii care era la Bâscovul-Fleşti, compusă din cătunele: Dobrogostea – 432 

locuitori, Căpăţîneşti – 291 locuitori, Schiaiu – 274 locuitori. Total 997 locuitori, din care 

45 ţigani. În satul Dobrogostea e o biserică cu hramul Sfinţii Îngeri. 

În perioada interbelică principalii proprietari de pământ din comună erau: familia Câmpeanu 

(venită din Răzvad, Dâmboviţa) şi familia Cernescu, acestea unindu-se prin căsătoria lui Toma 

Câmpeanu cu nepoata lui Grigore Cernescu. 

Satele care au păstrat aceeaşi vatră de locuire de la întemeiere până astăzi sunt: Merişani 

(atestat în sec. al XV-lea), Borleşti şi Vărzari (atestate în prima parte a sec. al XVI-lea). Celelalte 

sate au avut iniţial vetre în susul afluenţilor vestici ai Argeşului, iar actualele vetre de sat sunt 

cele stabilite după „tragerea la linie”, la jumătatea secolului al XVIII-lea, ca efect al prevederilor 

Regulamentelor organice. 

 

1.4. Suprafața comunei Merișani 

Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 6.428 ha, din care 2.633 ha este teren 

agricol. 
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Tabelul nr. 1 – Categorii de folosință ale terenurilor din comuna Merișani 

Categorii de folosință teren 

 

Suprafața  

ha 

 Terenuri arabile 979 

 Pășuni 885 

 Fânețe 693 

 Livezi 76 

 Păduri 2518 

 Terenuri cu ape și stuf 553 

 Căi de comunicație și căi ferate 160 

 Terenuri ocupate cu construcții și curți 255 

 Terenuri degrade și neproductive 309 

  

 

 

1.5. Cadrul natural  

1.5.1. Relieful  

Teritoriul administrativ al comunei Merișani se desfășoară pe terasele râului Argeș în zona 

Piemontului Cotmeana, subunitate a Piemontului Getic. Dealurile sunt încadrate de Râul Argeș și 

Râul Bascov, reprezentând un ansamblu de culmi și văi desfășurate aproape paralel de la V la E. 

Dealurile coboară de la 500-600 m în N la sub 300 m în S. 

Relieful reprezintă o îmbinare complexă de forme variate ca geneză şi vârstă.                  

Interfluviile includ nivele de eroziune, terase şi lunci, pe care se dezvoltă o gamă largă de 

procese de modelare. 

Modelarea fluvială, stimulată atât de nivelul de bază mai coborât, pe care îl reprezintă râul 

Argeș, cât şi de subsidenţele locale, combinată cu procesele de pe versanţii despăduriţi  a generat 

un relief extrem de complex, fragmentat „în culise”, cu acumulări bogate, forme de eroziune 

selectivă. 

Relieful teritoriului administrativ este rezultatul eroziunii fluviale în structura monoclinală și  

este reprezentat prin următoarele zone: zona de luncă și terase a râului Argeș și zona colinară. 

În continuare amintim zonele de luncă și terasele râului Argeș și zona colinară. 
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Lunca Argeşului se urmăreşte pe toată lungimea văii în limitele teritoriului administrativ, 

reprezentând o fâşie îngustă de teren pe partea dreaptă și mai largă pe partea stângă (1000-1500 

m). În dreptul localităţii Vâlcelelele ea se situează la o altitudine de 352 m, la Merişani 311 m, iar 

la limita cu comuna Bascov 291 m. Rezultă astfel că lunca Argeşului înclină cu 6 m/km. Zona 

este destinată în mare majoritate culturilor agricole. 

Terasa Dobrogostea sau terasa inferioară însoţeşte râul de la Corbeni până la Piteşti. 

Altitudinea sa relativă variază între 2-20 m, datorită parazitărilor ce corespund îndeosebi 

confluenţelor. Terasa Dobrogostea, având o răspândire regională, poate fi considerată de natură 

eustatică. În ceea ce priveşte vârsta ei, se porneşte de la faptul că în depozitele treptelor 

echivalente teraselor 3 şi 4, găsindu-se forme periglaciare (P.Coteţ, 1961) - aceasta poate fi soco-

tită postglaciară. 

După datele Institutului Geologic, acumulările aluvionare ale acestui nivel de terasă pot fi 

atribuite părţii inferioare a Holocenului. 

Terasa Bănănăi, denumită după una dintre localităţile situate pe podul ei, se identifică între 

Malul Vânăt și Vâlcelele (pe ea fiind situate satele Malul Vânăt și  Vâlcelele). 

Podul acestei terase este uniform înclinat, atât spre sud, cât şi spre râu. În zonă se situează la 

340 m altitudine absolută. 

La Vâlcelelele apare slab fragmentată de câteva văi cu caracter torenţial. Acumulările 

aluvionare ale terasei Bănănăi, alcătuite din pietrişuri şi nisipuri, pot fi văzute în malul Argeşului. 

Ele apar la cca 1,25 m de la suprafaţă şi sunt alcătuite, îndeosebi, din elemente cristaline şi 

sedimentare. 

Zona colinară se prezintă sub formă de culmi deluroase străbătute de văi înguste în est și mai 

largi în vest. Dealurile se prezintă fragmentate, având culmi înalte (400-525 m) și prelungi cu  

aspect piemontane. Această fragmentare este legată de antrenarea Podișului Getic în mișcările de 

înălțare a Carpaților, ulterioare fazei Valahe și de subzistență continuă din Depresiunea Getică, 

care au favorizat încrustarea puternică a rețelei hidrografice în depozitele piemontane, 

vilafrankiene, de Candești, care ocupă cuvertura fluvio-lacustră neogenă. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Merișani se găsesc dealuri asimetrice care se termină la 

partea superioară a interfluviilor cu suprafețe plane, cu o ușoară înclinație longitudinală și 

transversală spre axa rețelei de drenaj, Dealul Negăii (525,94m), Dealul Tilar (524,2 m), Dealul 
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Viilor, Plaiul Oii (499,6m), Varful Merișani (389,20 m), Tărtășești (475,38m), Dealul Cârciumei, 

Dealul Vărzarului, Dealul Scorușului.  

 

 

Foto  nr. 1 -  Cadru natural - comuna Merișani 

 

1.5.2. Solurile 

Solul reprezintă o importantă resursă a zonei. Clasa argiluvisoluri, caracteristică întinselor 

păduri de cvercinee, este favorabilă pomiculturii (pe pante și terase), viilor (pe pantele sudice), 

pajiștilor (pe pantele nordice), cu aportul unor lucrări de îmbogățire a humusului și a culturilor 

agricole în zona luncii și terasei inferioare. 

Învelișul de sol de pe teritoriul comunei și din împrejurimi, este extrem de mozaicat, 

consecință a  diversității factorilor geografici cu rol pedogenetic, respectiv relieful variat sub 

raportul altitudinii, expoziției și dinamicii, care atrage după sine manifestarea variată a celorlalți 

componenți ai mediului. 

Cuvertura de soluri a zonei reflectă îndeaproape combinarea dinamică a tuturor factorilor de 

mediu, fiecare dintre aceştia având contribuţie specifică. 

Cele mai vechi forme de relief ale zonei sunt platourile piemontane, exondate odată cu 

ultimele mişcări tectonice şi modelate îndelung în regim subaerian.                  
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Deluviile formate în urma dezagregării şi alterării chimice a materialelor depuse din zona 

înaltă, montană, au evoluat în direcţia formării unor soluri considerate stabile, luvosolurile. Prin 

destrucţia mineralelor primare şi antrearea în adâncime a coloizilor minerali şi a celor organici, 

s-au evidenţiat profile pedologice tipice, cu eluviere uneori destul de pronunţată în prima parte a 

solului şi strate îmbogăţite în argilă la părţile inferioare.     

 

1.5.3. Clima  

Din punct de vedere climatic, teritoriul se încadrează în zona temperat continentală, 

caracterizându-se printr-un regim termic moderat, influențat de prezența unor fenomene de 

întrepătrundere a elementelor climatice, aflat atât din direcția muntelui, cât și din direcția 

câmpiei.  

Precipitațiile medii anuale sunt între 600-700 mm/mp/an.  

Temperatura reprezintă o medie anuală de 9-11
o 

C. Temperatura medie în luna ianuarie este 

de -2,8
o 
C, iar în luna august +22,9

o 
C.  

Umiditatea medie aerului este de 68%. De asemenea, evapotranspirația medie anuală este de 

600-650 mm, de aici rezultând un excedent de apă în sol de aproximativ 30-50 mm. 

Nebulozitatea medie este de 5,3 zecimi din bolta cerească. 

În privința vânturilor, dominante sunt cele de la N și N-E mai tot timpul anului și primăvara 

cele de S-V. Vântul dinspre N, N-E și E poartă numele (în limbaj popular) de “crivaț”, vântul din 

V – “austrul”, cel din S, S-E – băltărețul, iar din Carpații Meridionali, primăvara și vara suflă 

“munteanul”. 

Iarna și primăvara, masele de aer rece ce se scurg dinspre munte spre culoarul văii 

Vălsanului, vânt numit de localnici “vântul mare”, provoacă secete și daune culturilor agricole, 

în special pomilor fructiferi. În sezonul rece sunt caracteristice fenomenele de îngheț, brumă, 

chiciură, polei, ninsoare, viscol și ceață. Pentru sezonul cald sunt caracteristice fenomenele de 

rouă, ploile torențiale, grindina și ceața. 

Sudul teritoriului se încadrează în zona de interferență a vânturilor vestice cu cele estice și a 

celor de la nord-est. În general climatul este umed, cu ierni pe alocuri aspre și veri călduroase. 

Datorită așezării între dealuri și văi, teritoriul este totuși ferit de fonomene naturale – 

inundații, căderi masive de zăpadă sau temperaturi excesive. Clima din teritoriu favorizează 

dezvoltarea agriculturii, în special a sectorului pomicol, legumicol și zootehnic. 
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1.5.4. Rețeaua hidrografică 

Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Merișani aparține sistemului  hidrografic 

Argeș, care traversează de la nord la sud satele componente și este alcatuită din:  

 cursuri permanente de apă 

 cursuri temporare  de apă (torenți) 

 lacuri de acumulare (antropice) și canale de derivație 

 izvoare 

Cursuri permanente și temporare de apă 

Cursul principal, ce străbate teritoriul administrativ al comunei, de la nord la sud și drenează 

zona, este Râul Argeș.  

Râul Argeș este un important râu interior ce izvorăște din Munții Făgăraș (având două 

izvoare, pârâurile Capra și Buda), curge în direcție sudică intersectând o zonă muntoasă, câmpii 

înalte și joase, și în final se varsă în fluviul Dunarea lângă Oltenița, la sud de București și are 

lungimea de 340 km, iar suprafața totală a bazinului de recepție este de 12,550 km².  

 

 

Foto nr. 2 – Rețea hidrografică, comuna Merișani 
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Pe teritoriul adminstrativ al comunei Merișani, lungimea cursului acestuia este de 14,600 km 

și are un debit variabil toamna – primavara, debitul multianual fiind de 12,32 m /s, coeficientul de 

variaţie al scurgerii anuale este Cv=0,27, iar debitul minim cu asigurarea de 95% este de 6,3 

mc/sec. Panta medie a râului este de 0,5%  în zonă.                   

Cursul râului este orientat nord-sud, valea  îşi păstrează caracterul transversal din bazinul 

superior şi în  teritoriul administrativ al comunei Merișani. 

Pe teritoriul comunei Merișani, Argeşul primeşte cel mai important afluent al său, Vâlsanul 

și o serie de văi cu obârşia în cuprinsul versanților, pe partea dreaptă, de la nord la sud: Valea 

Radului, Valea Negaia, Valea Vâlcelele, Valea Bisericii, Valea Brăteasca, Valea Streiu cu 

afluent Valea Ţigăncii, Valea Mare cu Priba Mare și Priba Mică, Valea Badeasa,Valea Dracilor 

și Valea Garcia. Acestea sunt văi cu regim de scurgere torenţial pronunţat, alimentate exclusiv 

din precipitaţiile care cad în bazinele lor hidrografice. 

       Lacuri de acumulare și derivații  (conform datelor de la SGA Argeș-Vedea) 

Bazinul hidrografic Argeș este unul dintre cele mai bine echipate bazine hidrografice din 

ţară, având un mare număr de lacuri de acumulare cu folosințe complexe (producerea de energie, 

atenuarea viiturilor, alimentări cu apă), de derivaţii bazinale şi interbazinale, de regularizări, de 

îndiguiri, de prize de apă şi altele. 

Lacul de acumulare Vâlcelele  este situat în zona centrală nordică a teritoriului administrativ, 

are suprafața de 442 ha, adâncimea medie 22.9 m, lungime baraj 168.6 m, timp de retenție 16 

zile. 

Folosinţe de apă ale căror cerinţe le satisface: alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti: Q 

= 2.25 mc/s, alimentarea cu apă a sistemului de  irigaţii Leordeni, Ştefăneşti, Căteasca: Q inst = 

3.0 mc/s, producerea de energie electrică: Q în = 90.0 mc/s, E prod. anual = 29.6 GWh/ an, 

atenuarea undelor de viitură: V = 9.6 mil. mc, asigurarea debitului de servitute în aval de baraj 

Q=0.2 mc/s. 

Acest lac face parte din CHE Vâlcelele. 

Pe Canalul de derivație,  între lacul de acumulare Vâlcelele și Budeasa este amplasat CHE 

Merișani cu urmatoarele caracteristici: 

 tip centrală: cu derivaţie; 

 cota retenţiei normale: 316,5 mdM; 

 căderea centralei: 15,5 m; 
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 debitul instalat: 90 m
3
/s; 

 puterea instalată: 11,5 MW; 

 tip hidroagregate: 2 turbine Kaplan şi generatoare sincrone verticale; 

 anul PIF: 1976. 

Pe teritoriul comunei Merișani, în extremitatea sudică, la limita administrativă cu comuna 

Bascov, se situează coada lacului de acumulare Budeasa. 

Barajul Budeasa are  folosințe multiple ca: alimentarea cu apă potabilă și industrială a 

municipiului Pitești, regularizarea debitelor de apă uzinate de centralele hidroelectrice situate în 

amonte, producerea de energie electrică prin CHE Budeasa, atenuarea undelor de viitura și 

satisfacerea necesarului de apă pentru irigarea suprafețelor din aval. 

Izvoare 

La baza versanților, pe accidente tectonice apar izvoare. 

Pe valea Radului șapte izvoare au fost captate și amenajate într-un loc de pelerinaj. Datorită 

legendelor datate din vremea lui Mircea cel Bătrân, precum și povestirilor localnicilor despre 
vindecările miraculoase datorate apei din aceste izvoare, în zonă a fost construită biserica cu 

hramul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul din Eghina, 

iar în zona captărilor au fost amenajate troițe și capele ortodoxe. 

 

1.5.5. Vegetația și fauna 

Comuna Merișani se încadrează în arealul specific zonei pădurilor, etajul de interferență 

stejar-fag, la altitudinea de 300-500 m. Vegetația ierbacee se împletește cu arbuști (alunul, 

murul, măceșul, porumbarul) și arbori (fagul, ulmul, stejarul, frasinul, carpenul, mesteacănul, 

teiul, jugastrul, salcâlmul). 

Vegetaţia naturală aparţine etajului nemoral. Pe interfluviile din zonă sunt caracteristice 

pădurile de Quercus petraea, cu Fagus silvatica, local cu Quercus frainetto. În vegetaţia ierboasă 

predomină Poa nemoralis, Galium vernum, Festuca montana, Melica uniflora, Lathirum vernus 

etc. În prezent, i se suprapune un complex de pajişti şi culturi în locul pădurilor de Fagus 

silvatica şi de Quercus petraea.  

În pajişti predomină asociaţii de Festuca rubra, Agrostis tenuis, Nardus stricta etc. În zona 

nordică a interfluviului Argeş – Bascov sunt caracteristice pădurile de Fagus silvatica, local cu 

Quercus petraea; în rarişti apar Betula pendula, Populus tremula, Salix capraea. 
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În acest areal, flora reprezintă un 

amestec de elemente montane cu 

cele de câmpie, acestea alcătuind o 

vegetație variată de păduri, tufărișuri, 

fânețe, vegetația predominantă fiind 

cea caracteristică dealurilor din 

Podișul Getic. Zona forestieră 

alternează cu zonele agricole și 

pajiștile naturale și/sau cultivate. 

Foto nr. 3 – Vegetația comunei Merișani 

 

Pe dealurile teritoriului de regăsesc fâșii mari de pădure în care întâlnim următoarele specii 

de plante: violet-de-pădure, mărgăritul (lăcrămioara), ghiocelul. Pe văi cresc feriga, vascul, 

măceșul, iar în zăvoi găsim aninul, răchita și salcia albă. În pădure, flora se compune din fragi, 

mure, mănătărci, ciuperci albe, bureți pufoși, bureți de fag, iar în livezi bureți de prun.   

În pășunile situate pe marginea căii ferate, pe deal și zăvoi, întâlnim iarba câmpului, coada 

mielului, coada calului, mușețelul, iar în culturile agricole găsim pălămida, mohorul, pirul, rapița 

și macul sălbatic. 

Fauna  

În cadrul zonei studiate, fauna sălbatică este reprezentată de animale precum: căprioara, 

iepurele, vulpea, porcul mistreț, veverița, viezurele, lupul, jderul (foarte rar), dihorul, nevăstuica, 

șoarecele, ariciul, liliacul, cârtița. 

De asemenea regăsim și păsări precum: cucul, pupăza, mierla, privighetoarea, turturica, 

rândunica, vrabia, etc. Printre acestea se regăsesc și păsări răpitoare: uliul, huhurezul, bufnița, 

cucuveaua, mai rar corbul. 

Mai nou, în luncile râurilor Argeș și Vâlsan se pot regăsi păsări precum: gâștele sălbatice 

mari, pescărușii, rațele sălbatice, în mare parte datorită lacurilor de acumulare din zonă, care 

servesc ca locuri de pasaj și cuibărit. 

În râuri, pâraie și heleștee, cresc următoarele specii de pești: caras, biban, mreană, știuca, etc. 

Pe alocuri întâlnim broasca de lac și broasca râioasă, reptile - șopârle, gușteri, șerpi, foarte rar 

întâlnim broasca țestoasă de apă și de uscat. 
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Animalele domestice crescute în gospodării sunt: bovine, porcine, cabaline, ovine, caprine, 

păsări de curte și iepuri. 

 

2. Protecția mediului înconjurător 

2.1.  Factorii de mediu 

Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a solului, 

locuinţelor, alimentele pe care le consumă, precum şi mediul în care munceşte.  

 Poluarea  mediului  natural  produsă  prin  poluarea  aerului,  apei,  solului,  sonoră  are 

influențe negative asupra stării de sănătate a populaţiei. La nivelul comunei Merișani, aceasta se 

produce din următoarele cauze:  

 lipsa lucrărilor de canalizare, apele uzate fiind redate în circuitul natural prin puţuri 

absorbante şi haznale. Apele meteorice se scurg la nivelul terenului prin rigole stradale care 

se descarcă în cursurile de apă existente în zona localității; 

 depozitarea deşeurilor menajere în locuri nemenajate, fără respectarea distanţelor de protecţie 

sanitară faţă de albiile cursurilor de apă şi a altor zone protejate; 

 agricultura este puternic implicată în protecția mediului, ea fiind pe rând (uneori simultan) 

obiect al poluării și sursă de poluare. Solul este constrâns să primească noxele industriale, 

traficul și aglomerările, încorporându-le în produsele sale; astfel se induc, atât în recolte cât și 

în producția animală, substanțe potențial toxice, care degradează frecvent ecosistemele 

învecinate. În perspectiva aprecierii productivității terenurilor agricole, este necesar a se 

cunoaște amănunțit echilibrul ecologic în toate acele locuri care înconjoară terenurile pe care 

cresc recoltele și plantațiile; 

 industria extractivă desfășurată pe o suprafață importantă a teritoriului comunei are un impact 

negativ asupra mediului; 

 poluarea sonoră şi a aerului, prin emisiile de gaze de eșapament, datorită traficului rutier pe 

drumul național. 

În zona aferentă comunei Merișani, sursele de poluare industrială sunt reprezentate prin: 

 Surse fixe:  

 foraj și extracție petrol (activitate desfașurată de SC OMV PETROM SA) - în Merişani 

sunt amplasate schele de extracţie a ţiţeiului şi este prezentă o reţea densă de conducte de 

transport ţiţei şi apă sărată; 
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  exploatare agregate de balastieră - balastierele pentru pietrişuri şi nisipuri se află în 

lungul tuturor râurilor, în cele mai multe cazuri se fac exploatări în zona de luncă, prin 

scoaterea temporară din circuitul agricol a unor suprafeţe mici; 

  agricultura, poluanți principali: NH3, CH4, N2O, particule, COV. În ceea ce privește 

calitatea apei freatice, în zona de luncă a Argeşului, stratele freatice sunt poluate cu ape 

ce provin din zona petrolieră (colectate de pâraiele afluente Argeşului). Caracterul 

mineralizării arată că apele freatice sunt poluate cu ape de zăcământ ce provin din zonele 

petrolifere; 

 activități de prelucrare a lemnului - SC TRANSFOREST AGRICOL, SC BUILDING 

ASTROM SRL, SC ALEX ROLAND SRL, SC DIMITRADE IMPEX SRL; 

 producție de materiale de construcții: SC CONSTRUCT SARPANT 2000 SRL;  

 activități de testări și analize chimice: SC PASAM SRL; 

 activități de reparare și întreținere a autovehiculelor: SC TRADE SRL;  

 confecționare piese auto/confecționare autoturisme: SC PULSOR MOT SRL, SC 

AUTOMOBILE DACIA SA. 

 testări auto: pe teritoriul comunei se află pista de încercări auto a uzinei Dacia Renault. 

 Surse mobile: circulația auto, atât pe drumul național și județean, cât și pe cele comunale.  

Poluanți: NOx, CO, SO2, compusi organici volatili (COV) și condensabili, particule cu conținut 

de metale.  

 

2.1.1. Calitatea apei 

Calitatea apelor din judeţul Argeş a fost monitorizată prin analize efectuate de Agenţia de 

Protecția Mediului Piteşti și prin analize trimestriale efectuate de agenţii economici cu potenţial 

impact asupra calităţii mediului.  

Calitatea apei râului Argeş se înscrie în marea majoritate a cazurilor în categoria I de 

calitate, însă au fost înregistrate în mod accidental unele depăşiri ale concentraţiei indicatorilor 

chimici, cum ar fi conţinutul de amoniu sau de substanţe organice.  

Calitatea apei râului Vâlsan a evoluat în ultimii ani din punct de vedere al indicatorilor ce 

monitorizează calitatea apei. 
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Tabel nr. 2 – Clase de calitate și starea ecologică a apelor 

 

Clasa de calitate Starea ecologică Cod de culori 

I Foarte bună  

II Bună  

III Moderată  

IV Slabă  

V Proastă  

 

Pânza freatică se află la adâncimi mici, astfel ea este sensibilă la poluare cu produse 

petroliere din activitatea sondelor de extracţie a petrolului sau produse organice rezultate de la 

haznalele sau gropile de gunoi ale unor gospodării. 

O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în special cu azot 

și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce determină schimbarea 

compoziţiei și scăderea biodiversității speciilor, precum şi reducerea posibilității de utilizare a 

resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile 

de nutrienţi provin atât din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate 

sau insuficient epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, 

utilizarea fertilizanţilor, etc). 

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 

surse agricole este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu nitrați 

provenită din agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea poluării 

produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea utilizării 

îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea poluării apelor cu 

nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse în planuri de acţiune.  

Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost elaborate 

şi aplicate Coduri de bune practici agricole, precum şi Programe de Acţiune pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la început doar în 

zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate în România încă din anul 

2005. La prima desemnare zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% 
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din teritoriul României. În anul 2008 ZVN au fost revizuite, extinzându-se suprafaţa la 58% din 

teritoriul României. În anul 2013, în urma consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca 

România să nu mai desemneze zone vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de 

Bune Practici Agricole și  măsurile din Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform 

prevederilor articolului 3(5) al Directivei. Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat 

prin Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013, având, în principal, în vedere aplicarea principiului de 

prevenire a poluării.  

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul de acţiune 

pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG 

nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitrați proveniţi din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, survenite în urma 

deciziei de aplicare a Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României. 

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau 

administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole. 

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca măsură 

generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune și respectarea 

Codului de Bune Practici Agricole pe întreg teritoriul României. 

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin Directiva 98/15/CE, contribuie la 

reducerea emisiilor de nutrienți.  

La nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice sunt necesare măsuri suplimentare pentru 

reducerea poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare punctiformă, 

măsuri pentru reducerea poluării adresate poluării difuze generate de ferme zootehnice, vegetale 

și asupra terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor corpurilor de apă. Măsurile 

propuse sunt altele decât măsurile de bază pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în 

principal Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

din surse agricole. Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole se referă la: reducerea 

eroziunii solului, aplicarea codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună 

practică în ferme, etc., consultanță/ instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în 

păşuni, realizarea şi menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât 
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cea prevăzută în Codul de Bune Practici Agricole, aplicarea agriculturii organice, precum și 

aplicarea oricăror măsuri specifice diferite de cele de bază pentru protejarea suplimentară a 

corpurilor de apă. 

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de 

apă și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu 

prevederile directivelor europene în domeniul apelor, există 3 tipuri de substanțe chimice 

periculoase, și anume: 

 substanțe prioritare - poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra 

mediului acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile; 

 substanțe prioritare periculoase - poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și 

cele precedente și în plus sunt toxice, persistente și bioacumulabile; 

 poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui 

anumit bazin hidrografic. 

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele, 

hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea 

atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate 

impuse la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de 

substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și stoparea sau eliminarea emisiilor, 

descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.  

Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru 

Apă 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte 

politici și strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind 

evaluarea și gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 

2008/56/CE, sectorul hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc. 

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei 

politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a 

apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului 

apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în 

domeniul apelor.  
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2.1.2. Calitatea aerului  

Comuna Merișani este situată în partea centrală a județului Argeș, fiind dezvoltată de-a 

lungul a 3 căi de comunicație importante:  

 DN7C - traseul Bascov-Curtea de Argeș-Căpățâneni - contur mal stâng Lac Vidraru-Tunel 

Bâlea; 

 DJ704H – traseu Merișani-Băiculești-Curtea de Argeș; 

 calea ferată 906 - traseul Pitești-Curtea de Argeș, halta Merișani, Vâlcele și Borlești. 

Pentru principala sursă de impurificare a atmosferei și anume traficul rutier pe drumuri, nu se 

pune problema unor instalații pentru colectarea - epurarea - dispersia în atmosferă a gazelor 

reziduale. Sistemele pentru reducerea emisiilor specifice autovehiculelor se află în prezent încă 

într-o proporție redusă în România. 

Pe măsura evoluției tehnologiilor de fabricare a motoarelor autohtone și a legislației naționale 

în domeniu, aceste sisteme vor evolua cu efecte benefice asupra calității mediului. Mijloacele de 

transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și 

concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea 

eventualelor defecțiuni. 

Având în vedere atât amplasarea localității, apropierea de zona împădurită, reducerea 

activităților industriale în zonă și existența în principal de locuințe individuale cu grad scăzut de 

confort, cât și starea vegetației din zonă, se apreciază calitatea aerului ca încadrându-se în 

limitele impuse de STAS 12574/87. 

 

2.1.3. Calitatea solului  

Studiile realizate asupra stării actuale a pânzei freatice și solului din zona unor obiective de 

exploatare aparținând structurii petroliere Merișani, au evidențiat o serie de probleme majore 

privind protecția mediului și anume: 

 poluarea potențială a solului și a apelor subterane ca urmare a producerii unor avarii la 

colectoare și liniile de amestec și ca urmare a pierderilor de produse petroliere și apă de 

zăcământ de la sondele de extracție; 

 necesitatea identificării unor soluții de procesare sau tratare a slamului și a altor reziduuri 

încărcate cu produse petroliere rezultate din activitățile specifice; 
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 necesitatea amenajării și menținerii unor careuri fără poluare prin: verificarea, 

întreținerea și îmbunătățirea instalațiilor și echipamentelor, curățarea și întreținerea 

beciurilor sondelor, curățarea și delimitarea careului sondelor; 

 poluarea semnificativă a solului cu produse petroliere în incintele unor parcuri; 

 depășirea concentrației probei de referință la indicatorul cloruri pentru probele de sol 

analizate. 

Din analizele efectuate privind starea mediului în zona structurii petroliere Merișani, rezultă 

că la nivelul întregii arii de operare, în ultimii ani s-a constatat o mărire a impactului produs 

asupra mediului ca urmare a desfășurării activităților de extracție a țițeiului și a lucrărilor pentru 

foraj, reabilitare de situri contaminate, modernizări, demolări etc. 

Structura Merișani figurează pe lista zonelor critice din județ sub aspectul deteriorării stării 

de calitate a mediului. În ceea ce privește calitatea solului din zona Merișani, studiul realizat a 

arătat că solul este afectat în mare măsură de activitatea de exploatare și transport a zăcămintelor 

de țiței și gaze, precum și a activităților de dezafectare, fiind poluat cu țiței și apă sărată. 

Cele mai importante probleme privind protecția mediului sunt legate de poluarea potențială a 

solului și apelor subterane, ca urmare a producerii unor avarii la colectare și linii de amestec și ca 

urmare a pierderilor de produse petroliere și apă de zăcământ de la sondele de extracție. 

Evaluarea stării de poluare a mediului produsă de exploatarea petrolului are un rol esențial în 

stabilirea măsurilor de prevenire a poluării și elaborarea unor tehnici adecvate pentru reducerea 

gradului de poluare. În județul Argeș, exploatarea petrolului este una dintre activitățile cu 

pondere însemnată în economia zonei și, în același timp, cu impact semnificativ asupra calității 

factorilor de mediu, cu precădere asupra solului și pânzei freatice. Pornind de la importanța 

măsurilor de prevenire a poluării mediului care ar trebui să constituie principiul de bază în 

managementul activităților din domeniul petrolier, investigarea surselor de poluare și a efectelor 

acestora reflectate în cuantumul indicatorilor de calitate monitorizați, reprezintă punctul de 

plecare în evaluarea impactului de mediu. 

Fotografiile realizate în preajma obiectivelor SC OMV PETROM SA, din raza administrativă 

a comunei Merițani, demonstrează faptul că suprafețe mari de teren din imediata vecinătate a 

acestor obiective, sunt poluate cu petrol și apă sărată. Se observă că mari suprafețe de teren din 

preajma amplasamentelor SC OMV PETROM SA din raza comunei Merișani, sunt afectate prin 

depozitări necontrolate de deșeuri formate din resturi de beton, dale, pietriș și nisip, rezultate de 
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la lucrările de abandonare sonde din cadrul proiectului, ”Reabilitarea siturilor contaminate istoric 

de industria petrolieră din România - faza I - Abandonare sonde în județul Argeș”. 

Sunt necesare lucrări de ecologizare în scopul redării terenurilor în circuitul agricol, întrucât 

au fost executate lucrări și la distanțe mici față de limitele sitului Natura 2000 (ROSPA 002-

Lacurile de acumulare de pe Argeș), exemplu – lucrări la sondele 1773 și 3529 din cadrul 

perimetrului de sonde Vâlcele Vest. Analizele fizico-chimice efectuate asupra probelor de sol 

prelevate din zona Merișani, indică, în general, un sol salinizat și cu un conţinut variabil de ”total 

hidrocarburi din petrol” care nu poate constitui un biotop optim pentru plante și microorganisme. 

În consecință, este esențială luarea în considerare și implementarea unor măsuri adecvate de 

monitorizare și control al poluării în zonele afectate, gestionarea eficientă a reziduurilor generate 

de exploatarea petrolului și verificarea periodică a stării tehnice a instalațiilor și echipamentelor 

de lucru, diminuarea la maxim a efectelor negative ale activităților petroliere asupra factorilor de 

mediu, în contextul dezvoltării durabile în acest sector economic. 

Din analiza măsurărilor, rezultă că valorile nu se încadrează în limitele normale, fiind 

înregistrate depăşiri la indicatorul ,,Total hidrocarburi din petrol”, precum și la indicatorul 

,,cloruri” (pentru proba de apă pluvială). Raportarea rezultatelor la limitele admisibile conform 

legislației în vigoare ne arată că pentru proba de apă pluvială există o diferență mare între 

valoarea limită admisibilă (500,00 mg/l) și cea obținută (3247,49 mg/l), aceasta însemnand o 

poluare semnificativă cu apă sărată. 

 

2.1.4. Nivelul de zgomot și vibrații 

Carta verde a UE privind expunerea la zgomote menționează că aproape 20% din populația 

UE suferă de pe urma nivelurilor crescute de zgomot, care produc efecte adverse asupra sănătății. 

Alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este una dintre 

marile probleme cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, monitorizarea și 

evaluarea zgomotului constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea măsurilor care se 

impun  în scopul prevenirii și reducerii efectelor dăunătoare ale zgomotului asupra populației, 

acolo unde valorile nivelului de zgomot depășesc maximele admise. 

În anul 2018, a fost efectuat un număr de 339 determinări ale nivelului de zgomot exterior la  

nivelul județului Argeș.  
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În cadrul programului de monitorizare s-a urmărit încadrarea în limitele maxim admisibile 

ale nivelului de zgomot în mediul urban, la limita zonelor funcționale, pe străzi de categoria 

tehnică II și III și s-au înregistrat 13 cazuri de depășiri ale limitelor maxim admisibile, din cele 

320 de determinări din programul propriu de monitorizare. S-au constatat frecvente depășiri ale 

limitelor maxim admisibile pentru zgomotul ambiant în Pitești, datorate traficului rutier. 

În cursul anului 2017 au fost elaborate Hărțile Strategice de Zgomot  

pentru Municipiul Pitești. Pentru fiecare sursă de zgomot (trafic rutier, zgomot industrial) s-a  

realizat o hartă, pentru cei doi parametri acustici prevăzuţi în Hotărârea de Guvern nr. 321/2005,  

respectiv Lzsn şi Lnoapte. Aceste hărţi au fost însoţite de un raport complet care descrie etapele  

străbătute până la finalizarea cartografierii acustice.  

În anul 2018 a fost elaborat planul de acțiune pentru gestionarea și reducerea nivelurilor de  

zgomot în municipiul Pitești, ținând cont de reglementările legale în vigoare, iar prin 

implementarea măsurilor cuprinse în planul de acțiune menționat, se prognozează o reducere a 

numărului persoanelor afectate de nivelul crescut al zgomotului. 

 

2.1.5. Gestionarea deșeurilor 

Comuna Merișani face parte din Asociația de dezvoltare intercomunitară SERVSAL 

ARGEȘ, înfiinţată în vederea implementării operaţionale a proiectului de interes public comun 

„Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”. Dintre atribuțiile asociației, 

menționăm: 

 administrează patrimoniul delegat de administraţiile publice locale; 

 monitorizează instalaţiile, infrastructura şi contractele pentru delegare; 

 urmăreşte operaţionalizarea investiţiilor realizate prin proiect; 

 face propuneri şi oferă soluţii pentru optimizarea sistemului; 

 urmăreşte atingerea parametrilor şi indicatorilor proiectului; 

 întocmeşte rapoarte de monitorizare a serviciilor; 

 derulează campanii de informare şi conştientizare publică; 

 încheie parteneriate cu factorii interesaţi; 

 atrage surse de finanţare complementare proiectului; 

 raportează şi răspunde de stadiul implementării proiectului. 
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Se vor intensifica eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de 

colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor din zona. 

În anii următori se vor cauta soluţii de tratare a anumitor tipuri de deşeuri la sursa de 

generare. Scopul acestei soluţii este de a reduce cantitatea de deşeuri ce urmează să fie colectate 

şi ulterior tratate şi eliminate. Un exemplu de tratare a deşeurilor la sursa de generare îl 

reprezintă compostarea deşeurilor organice în locuinţele populaţiei.   

Colectarea şi stocarea provizorie a fost mult timp neglijată sau insuficient dezvoltată şi 

neunitară din punct de vedere tehnic. Recipienţii de colectare trebuie să fie astfel construiţi 

încât să reprezinte accesorii ai vehiculelor de transport. Aceştia sunt umpluţi treptat şi eliminaţi 

cu o anumită periodicitate.  

Colectarea preselectată 

Deoarece o mare cantitate din materialele din deşeuri pot fi recuperate ca şi materiale 

refolosibile, acestea – înainte de colectare – ar trebui să fie preselectate.  

Această preselecţie se impune în special în domeniul în care de la o unitate se produc mai 

multe deşeuri. Un domeniu în care există foarte multe materiale în deşeuri este cel al 

locuinţelor. Colectarea selectivă a deşeurilor permite reciclarea diferitelor tipuri de materiale: 

hârtie, sticlă, aluminiu, metal.  

Colectarea selectată la sursa de generare impune utilizarea de saci de diferite culori şi 

pubele pentru diferite tipuri de deşeuri.  

Colectarea selectivă a deşeurilor se impune datorită următoarelor raţiuni: 

 recuperarea mai uşoară a materialelor refolosibile;  

 posibilitatea utilizării în agricultură a deşeurilor urbane fermentabile prin eliminarea 

elementelor nefermentabile. 

 

2.2.  Arii protejate 

Ariile naturale protejate sunt zone terestre, acvatice și/sau subterane, cu perimetru legal 

stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și 

animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 

speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită, care au un 

regim special de protecție și conservare, stabilit conform prevederilor legale. 
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Natura 2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate creată în anul 1992 din 

necesitatea de a proteja natura şi de a menţine pe termen lung resursele naturale necesare 

dezvoltării socio-economice. 

Declararea siturilor protejate Natura 2000 are la bază două directive ale Uniunii Europene 

care reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a siturilor: 

 Directiva Păsări pe baza căreia au fost declarate Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică 

(SPA); 

 Directiva Habitate  pe baza căreia au fost declarate Ariile Speciale de Conservare (SCI).  

Pe teritoriul administrativ al comunei Merișani se află aria de protecție specială avifaunistică 

ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș. 

Suprafața totală = 2291,40  ha 

Județul Argeș: Bascov (5%), Bradu (2%), Budeasa (3%), Băiculești (2%), Curtea de Argeș 

(2%), Călinești (1%), Căteasca (7%), Merișani (9%), Pitești (3%), Topoloveni (<1%), 

Ștefănești (2%) 

Lacuri componente: Zigoneni, Vâlcele, Budeasa, Bascov, Pitești / Prundu, Golești. 

Situl Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș reprezintă o arie naturală 

protejată, al cărei scop este conservarea unor specii avifaunistice și habitate importante sub 

aspect faunistic și forestier, ținând cont de modificările suferite, apariția de noi habitate și 

numărul mare de specii de păsări de pasaj pe care le adăpostește. Acest sit este foarte important 

pentru numărul mare de specii de păsări de pasaj pe care le adăpostește: Ciconia ciconia, Egretta 

garzetta, Lanius collurio, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, 

Lanius minor, Mergus albellus. 

Situarea geografică a sitului în apropierea zonelor intens locuite și pronunțat urbanizate, 

oferă o puternică amprentă caracterului peisagistic și recreativ. 

 Barajul și lacul de acumulare Vâlcele 

Amplasate pe cursul mijlociu al râului Argeș, în dreptul localității Vâlcele, amonte de podul 

CF și DN 7 Pitești - Curtea de Argeș. 

Funcțiile de acumulare a lacului sunt de apărare împotriva inundațiilor, alimentarea cu apă a 

localităților din aval, asigurarea necesarului de apă pentru irigații, regularizarea debitelor uzinate 

de centralele hidroelectrice din amonte și producerea de energie electrică. 

Lacul de acumulare Vâlcele are o suprafață de 442 ha și 4.85 km lungime. 
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Digurile frontale și laterale au o lungime de 5.642 m, înalțime maximă de 23 m și sunt 

realizate din balast. Sunt impermeabilizate cu plăci de beton armat la taluzul interior, iar taluzul 

exterior este inierbat. 

Descărcătorul este din beton armat, tip etajat, construit dintr-un radier masiv, care are 

următoarele dimensiuni: 

 înălțime construcție - 35,30 m; 

 lungime front deversant - 16,0 m; 

 lățime front baraj - 27,0 m. 

 

 

Foto nr. 4 - Barajul de acumulare Vâlcele
1
 

 Lacul de acumulare Bascov 

Lacul Bascov reprezintă o arie naturală de protecție specială avifaunistică situată în Câmpia 

Piteștilor pe teritoriul administrativ al comunelor Bascov, Merișani și Budeasa. Rezervația are o 

suprafață de 162 hectare. Aparține bazinului hidrografic Argeș, aflându-se pe cursul mijlociu al 

acestuia, lângă drumul european E81 sau (DN7). 

                                                      
1
 Sursă foto: pagina Facebook Apele Române Argeș-Vedea 
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Lacul Bascov și împrejurimile sale au fost declarate arie protejată în anul 2004 și reprezintă o 

zonă de campie cu luciu de apă, teren mlăștinos, pajiști și fânețe ce asigură condiții de viețuire 

pentru anumite specii de păsări migratoare, dar și condiții de iernat pentru anumite specii de 

păsări care rămân în cadrul rezervației pe toată perioada anului. 

Cele mai reprezentative sunt: egreta mică, gâsca cenușie, rața roșie, barza, rața lingurar, 

pescărușul cu cap negru, cormoranul mare, cufundarul polar, lebada mută. 

În perioada 1 – 4 august 2019, pe lacul Bascov a avut loc Campionatul Mondial de Kaiac-

Canoe Sprint pentru Juniori şi Tineret U23, la care au participat peste 850 de sportivi din 62 de 

ţări. Pentru a asigura condiţii optime de concurs, timp de o lună, în perioada premergătoare 

acestui important eveniment sportiv, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea (ABAAV) a 

realizat cu utilajele proprii dragări şi cosiri de vegetaţie, colectarea de deşeuri şi materiale 

lemnoase aduse de apă. Au fost dragate, până la o adâncime de doi metri, cele două canale care 

au făcut legătura între pista de concurs şi cea de întoarcere la start. De asemenea, au fost realizate 

lucrări de dragaj şi pe malul pistei de concurs cu scopul îndepărtării vegetaţiei şi a adâncirii 

pistei. 

 

Foto nr. 5 -  Lacul de acumulare Bascov
2
 

 

                                                      
2
 Sursă foto: pagina Facebook Apele Române Argeș-Vedea 
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Rezervația naturală “Valea Vâlsanului”, cod 2125 reprezintă o arie naturală protejată de 

interes național, înființată prin Hotarărea Consiliului Județean Argeș nr.18/1994 și care figurează 

ca zonă protejată în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a III-a – zone protejate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 

12/04/2000. 

Principalele puncte de acces în zona protejată sunt comunele Brăduleț, Mușătești și 

Mălureni, situate pe drumul județean Merișani-Brădet. 

Rezervația naturală se întinde pe o suprafață de 10.000 de hectare și reprezintă arealul de 

interes floristic, faunistic și peisagistic aflat 

în bazinul hidrografic al Văii Vâlsanului, 

cuprins între cel al Argeșului și bazinul 

râului Doamnei. Pe lângă aspectul său 

peisagistic deosebit, Valea Vâlsanului 

reprezintă singurul biotop acvatic din țara 

noastră în care trăiește aspretele 

(Romanichtys valsanicola), o specie de 

pește unică în lume. În apele Vâlsanului 

trăiesc și alte specii rare de pești, precum 

păstrăvul de munte, molanul, scoborul. 

Foto nr. 6 -  Cadrul natural – Valea Vâlsanului 

 

Cheile Vâlsanului constituie o adevărată atracție oferind turiștilor, pe parcursul a aproximativ 15 

km, peisaje de o frumusețe sălbatică. La ieșirea din Cheile Vâlsanului se află o poiană însorită, 

Poiana Vâlsanului.  

 

2.3.  Factorii de risc 

2.3.1. Inundații  

Amenajarea hidroenergetică a râului Argeș asigură reţinerea viiturilor cu debite mari. 

Regimul natural al râului Vâlsan este influenţat prin punerea în funcţiune a barajului în anul 

1967. 
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Geneza viiturilor este legată de regimul precipitațiilor. Marea majoritate s-au produs ca 

urmare a ploilor torențiale cu intensitate mare (viituri pluviale), în timp ce viiturile pluvio-nivale 

și nivale au o frecvență mai mică și afectează mai ales afluenții. Aerul cald produce topirea 

zăpezilor, ridicând gradul de umplere a rețelei hidrografice. Viiturile pot fi aduse de unul, sau 

mai mulți, sau de toți acești factori cumulați. Pârâurile din zonă sunt organisme torențiale, 

debitul lor variind în funcție de precipitații și cuvertura vegetală. Panta mare a versanților și a 

talvegurilor văilor permit scurgerea rapidă a apelor din pecipitații, dar favorizează eroziunea 

malurilor. 

Viiturile degradează lucrările de artă (poduri și podețe) și favorizează eroziunea malurilor, 

precum și colmatarea albiilor prin antrenarea materialelor de pe versanți. Scurgerea maximă este 

declanșată în general de ploi în intervalul mai-noiembrie, de topirea zăpezilor (primavara) sau de 

suprapunerea celor două fenomene. 

Inundații au avut loc în anii 1972, 1979, 2004, 2005, 2007, 2009 și 2014. Pentru prevenirea 

inundațiilor au fost efectuate lucrări de regularizare astfel: 

- pe râul Arges, albia minoră a fost calibrată, prevazută cu praguri din beton, arocamente și 

fluturi din beton, albia majoră a fost prevazută cu traverse din beton arocamente și diguri 

laterale, precum și cu pereu uscat și taluz inierbat pe diguri; 

- pe râul Vâlsan au fost efectuate lucrări de regularizare cu Q1%-140 mc/s și Q0,1%-400mc/s 

constând în calibrare de albie și stabilizare pe 1200 m, cu un prag de fund și maluri pereate cu 

pereu din beton; 

- valea Bisericii, în lungime de 558,3 m, constau într-un baraj pentru reținerea aluviunilor și 5 

praguri din beton; 

- valea Brăteasca, în lungime de 1370 m, constau într-un baraj pentru reținerea aluviunilor și 5 

praguri din beton. 

Există hazardul ruperii barajelor din amonte, respectiv Vidraru și a celui de pe teritoriul 

comunei Merișani, Vâlcele. În cazul ruperii Barajului Vidraru, cu o breșă de 200 m și Q avarie 

451125 mc/s, în 41 de minute (timp de propagare a viiturii) se pot inunda satele Crâmpotani, 

Capu Piscului, Vâlcele, Brăteasca, Malu Vânăt, Merișani și Mănicești. În cazul ruperii Barajului 

Vâlcele, debitul de avarie este de 46444 mc/s, iar timpul de propagare este de un minut. 

Obiectivele inundabile sunt în satul Merisani: secția de panificație, stația CFR, sediul primăriei, 
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dispensarul comunal, pod CF și DN 7C; în satul Borlești două balastiere; în satul Vărzaru, mai 

multe gospodării, școala. 

 

2.3.2. Alunecări de teren 

În ceea ce privește alunecările de teren, conform evaluării zonelor cu potențial de instabilitate 

din ”Ghidul pentru identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren și stabilirea soluțiilor 

cadru de intervenție asupra terenurilor pentru prevenirea și reducerea efectelor acestora în 

vederea satisfacerii cerințelor de siguranță în exploatarea construcțiilor, refacere și protecție a 

mediului”, indicativ GT006-97, există zone de risc pentru alunecări de teren. Consecință a 

petrografiei și structurii, a tectonicii, riscul declanșării acetui tip de procese geomorfologice este 

amplificat și de asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari, precum și de 

precipitații cu caracter torențial și activității antropice. Efectele acestora influențează pe termen 

lung așezările de pe deal, capacitatea de locuire și utilizarea optimă a spațiului. Unele dintre 

alunecările actuale reprezintă o recrudescenață a unor alunecări mai vechi, dar și alunecări 

produse recent.  

Alunecările, ca procese dezastruoase în timp, ce au avut ca rezultat pagube materiale 

considerabile se diferențiază după grosimea depozitelor deplasate și volumul de material antrenat 

în mișcare. Tipurile de alunecări din localitate sunt alunecări superficiale (cele din zona Ulița 

Lotraș și Valea Radului) și marea majoritate se încadrează în categoria de alunecări cu 

profunzime medie.  

Alunecările active identificate pe teritoriul administrativ al comunei Merisani identificate pe 

teren sunt: 

 Ulița Lotraș; 

 Malu Vânăt - alunecare regresivă de adâncime mare, pe suprafață extinsă cu trepte de 

prăbușire datorită rocilor friabile erodate, malul se prăbușește. Locuințele vicinale sunt în 

pericol, fiind necesară strămutarea proprietarilor. Se va lăsa o zonă de protecție cu interdicție 

de construire; 

 Valea Radului - alunecare de adâncime medie. Se vor efectua lucrări de stabilizare prin 

amplasare de ziduri de sprijin. 
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2.3.3. Riscul seismic 

Cutremurele de pământ cunosc în țara noastră o frecvență deosebită. Între 1901 și 2000 au 

fost peste 600 de cutremure și chiar de intensitate mare (1940 – magnitudine 7,7; 1977 – 

magnitudine 7,2; 1986 – magnitudine 7; 1990 – magnitudine 6,7). Acestea au focarul în zona 

Vrancea, la Curbura Carpaților, la adâncimi cuprinse între 100 și 200 km pe așa-numitul plan 

Benioff. Zona corespunde unei părți din regiunea în care se produce subducția microplăcii Marea 

Neagră în astenosferă, proces însoțit de acumularea lentă de energie seismică și de descărcări 

bruște, violente, la intervale de 30-50 ani.  

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2006,  

- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.20cm/s, pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurență  IMR = 100 ani,                                                                                                                      

- valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de răspuns este Tc = 0.7s. 

Conform STAS 11 100/1993, se situează în interiorul izoliniei  de intensitate macroseismică I 

= 71 (SAPTE) pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 

ani. 

Pentru un timp îndelungat, riscul seismic se apreciează prin perioada de revenire a unui 

cutremur cu anumită intensitate sau magnitudine și prin calcularea energiei seismice medii 

anuale și compararea ei cu energia eliberată pe an. Riscul seismic crește atunci când energia 

seismică anuală este mai mică decât energia seismică medie. 

 

2.3.4. Temperaturi extreme  

În Argeş, primele măsurători ştiinţifice în domeniul meteorologiei s-au făcut în 1896, când a 

fost înfiinţată staţia meteo de la Piteşti. Aceasta a funcţionat fără întrerupere până în 1915, după 

izbucnirea Primului Război Mondial. Activitatea, în mod constant, a fost reluată la 1 octombrie 

1939. Staţia era atunci amplasată în cartierul Teilor – Mărăşeşti, deasupra Văii Trivale şi era 

deservită de armată. În tot acest timp, măsurătorile realizate au fost de mare acurateţe. 

Termometrul, instrumentul de bază folosit la măsurători, a fost inventat la 1600 și funcţionează 

pe acelaşi principiu şi acum. 

Recordul pentru frig este de -27 de grade Celsius, înregistrat în iarna lui 1907, iar cel mai 

mare strat de zăpadă, 102 centimetri, a fost măsurat la Piteşti în 1954. Iarna grea care a pus 

stăpânire pe Argeş mai bine de două săptămâni a dat peste cap nu doar activităţile curente, ci şi 
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amintirile argeşenilor mai în vârstă, care au rememorat iernile de altă dată, când au avut de 

îndurat geruri năprasnice şi condiţii mult mai grele decât cele de acum. Şi asta fără ajutorul 

invenţiilor moderne, fără maşini şi utilaje de deszăpezire, fără mijloace de informare şi 

avertizare. 

Cea mai mare temperatură pentru Argeş a fost măsurată la Piteşti, pe 24 iulie 2007, 39,9 

grade Celsius. Doar un an mai târziu, pe 4 iulie 2008, recordul a fost pe punctul de a cădea, dar 

mercurul din termometre s-a oprit doar la un punct distanţă, doar 39,8 grade Celsius. Cele două 

valori sunt doar cu puţin peste precedentul record, din data de 10 august 1954 care a fost de 39,2 

grade Celsius, la Piteşti. 

În Argeş, căldura se instalează încă din iunie şi ajunge des la 34 de grade Celsius, iar în iulie 

se înregistrează constant şi continuu peste 35 de grade Celsius atingând pragul de caniculă. 

Temperatura continuă să fie la fel de ridicată toată luna august şi chiar în septembrie. 

 

2.3.5. Incendii de pădure 

Incendiul de pădure este focul apărut spontan, necontrolat, din neglijenţă, intenţionat, pe 

terenuri cu vegetaţie forestieră, care aduce prejudicii incalculabile arborilor, seminţişului, litierei, 

plantaţiilor erbacee, animalelor. Poate fi determinat de multe cauze naturale sau umane (piromani 

sau cioburi de sticlă care acţionează ca o lupă, concentrând lumina pe vegetaţia moartă). 

Cauze:  

- folosirea neglijentă a focului de către oameni pentru prepararea hranei sau pentru încălzit;  

- ţigări aruncate la întâmplare;  

- arderea rămăşiţelor lemnoase rezultate din parchetele de exploatare;  

- crearea de suprafeţe agricole prin arderea sau de îmbunătăţirea păşunilor;  

- folosirea armelor de vânătoare sau a artileriei în poligoanele vânătorilor de munte;  

- scântei şi cenuşă de la locomotivele folosite în exploatarea forestieră;  

- trăsnetul;  

- incendieri premeditate.  

Apariţia incendiilor de pădure este favorizată de secetele prelungite şi insolaţia puternică, iar 

viteza de înaintare a focului depinde de viteza vântului, compoziţia şi vârsta pădurii. 
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3. Demografie  

3.1.  Populația comunei Merișani 

Conform datelor furnizate de ultimul recensământ al populației României din anul 2011, 

populația comunei Merișani era de 4569 de persoane, din care 2253 de sex masculin și 2316 de 

sex feminin. 

Din Tempo online am extras date privind evoluția populației comunei Merișani în perioada 

2012-2020. Din tabelul și graficul prezentate mai jos se observă că populația comunei este relativ 

constantă. 

 

Tabelul nr. 3 - Evoluția populației comunei Merișani în perioada 2012-2020 

 

 

Graficul nr. 1 - Evoluția populației comunei Merișani, în perioada 2012-2020 
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Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale 

comunei Merișani era următoarea: 

 

Tabelul nr. 4 - Repartiția populației pe satele componente 

Sate componente Populație 

Merișani 802 

Borlești 602 

Brăteasca 85 

Capu Piscului 146 

Crâmpotani 613 

Dobrogostea 812 

Malu Vânăt 770 

Vâlcelele 266 

Vărzaru 473 

 

Graficul nr. 2 - Repartiția populației pe satele componente 
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Utilizând datele furnizate prin intermediul Tempo online, se poate evidenția și structura 

populației pe vârste și sexe în anul 2020, care la nivelul comunei Merișani se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr. 5 - Structura populației pe vârstă și sexe 

 

Grupa de vârstă 

 

Număr locuitori 

 

Grupa de vârstă 

 

Număr locuitori 

M F M F 

Sub 5 ani 146 123 45-49 ani 184 189 

5-9 ani 131 155 50-54 ani 187 171 

10-14 ani 151 140 55-59 ani 97 87 

15-19 ani 160 135 60-64 ani 118 138 

20-24 ani 174 135 65-69 ani 113 128 

25-29 ani 198 153 70-74 ani 72 76 

30-34 ani 187 173 75-79 ani 32 61 

35-39 ani 144 142 80-84 ani 17 79 

40-44 ani 182 160 Peste 85 ani 22 54 

 

 

Graficul nr. 3 - Structura populației comunei Merișani, pe grupe de vârstă și sexe 
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Graficul nr. 4 - Evoluția populației comunei Merișani, pe sexe – anii 2011 și 2020 

 

 
 

 

Durata medie a vieții, pe sexe, în perioada 2012-2019, la nivel județean, se prezintă după 

cum urmează: 

 

Tabelul nr. 6 - Durata medie a vieții, pe sexe 

 

Ani 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Masculin 71,45 72,22 72,61 72,61 72,85 72,82 72,96 73,15 

Feminin 78,50 78,86 79,32 79,42 79,30 79,40 79,75 79,35 

Total 74,95 75,52 75,96 76,01 76,08 76,12 76,36 76,25 

 

 

În cele ce urmează redăm mișcarea naturală a populației comunei Merișani în perioada 

2012 – 2020, prezentând numărul născuților vii, al decedaților, precum și sporul natural. 

Conform Tempo online, mișcarea naturală a populației în anii 2012-2020 pentru comuna 

Merișani, este după cum urmează: 
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Tabelul nr. 7 - Mișcarea naturală a populației, în comuna Merișani 

 

Categorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Născuți vii 54 54 52 58 55 66 52 51 46 

Decedați 39 57 56 62 51 62 56 54 61 

Spor natural 15 -3 -4 -4 4 4 -4 -3 -15 

 

În situația prezentată s-a evidențiat sporul natural, un indicator demografic dependent de 

natalitate și mortalitate, care se calculează pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de 

mortalitate generală într-o anumită perioadă de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii 

și cel al deceselor în rândul unei populații determinate într-o perioadă de timp. 

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor este reprezentată de români 4033 (circa 

88%), existând o minoritate de romi 292 (circa 7%). Pentru 243 (circa 5%) din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută. 

 

Tabelul nr. 8 - Structura populației în funcție de etnie 

 

Etnie Număr locuitori 

Români 4033 

Romi 292 

Informație nedisponibilă 243 

 

Din datele înregistrate la recensământul din 2011 a rezultat că populația comunei este 

majoritar ortodoxă (93%), o altă minoritate o constituie cei de confesiune penticostală (1%), 

pentru cealaltă parte a populației informația fiind nedisponibilă. 

 

Tabelul nr. 9 - Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 

 

Confesiunea religioasă Număr locuitori 

Ortodoxă 4246 

Penticostală 49 

Baptistă 6 
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Creștină după evanghelie 9 

Altă religie 15 

Informație nedisponibilă 243 

 

Graficul nr. 5 - Structura populației în funcție de etnie 

 

 

 

 
Graficul nr. 6 - Structura populației în funcție de confesiunea religioasă 
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Referitor la nivelul de pregătire al locuitorilor comunei Merișani, recensământul populației 

din anul 2011 furnizează următoarele date: 

 

Tabelul nr. 10 - Nivelul de educație al populației comunei Merișani, anul 2011 

 

Nivel Învățământ 

superior 

Postliceal 

și de 

maiștri 

Liceal Profesional 

și de 

ucenici 

Inferior 

(gimnazial) 

Primar Fără 

școală 

absolvită 

Populație 191 100 900 776 1081 786 150 

 

 

Graficul nr. 7- Nivelul de educație al populației comunei – RPL 2011 
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La recensământul din anul 2011, în comuna Merișani s-au înregistrat 73 de persoane 

analfabete, 17 de sex masculin și 56 de sex feminin. 

 

3.2.  Evoluția populației. Procesul de migrare 

La recensământul din anul 2011, în comuna Merișani, populația stabilă număra 4312 

locuitori, din care 2141 de sex masculin și 2171 de sex feminin. Tot atunci s-a înregistrat un 

număr de 1356 gospodării ale populației, numărul mediu de persoane pe o gospodărie a 

populației fiind de 3.18. Totodată, s-au înregistrat 1618 clădiri cu locuințe.  

Fiind o zonă cu o dinamică economică destul de ridicată, apropiată de oraşul şi, mai apoi, 

municipiul Piteşti, arhitectura a suferit modificări mari şi dese. Satele comunei Merişani sunt 

astăzi dominate de clădiri cu arhitectură contemporană, alături de care există şi numeroase clădiri 

din prima parte a secolului XX, cu vădită influenţă urbană.  

Arhitectura populară se mai păstrează, uneori prin exemplare valoroase, în special în satele 

din amonte: Vâlcelele şi Crâmpotani, cu două motive dominante: casa de tip muntenesc sub-

colinar, de la sfârșitul sec. al XIX-lea, cu un singur nivel, faţada principală orientată sud şi cerdac 

pe jumătatea spre stradă a faţadei principale. Atunci când sudul coincide cu orientarea la stradă, 

cerdacul se întinde pe toată faţada principală. 

Exploatarea petrolului, deşi nu foarte intensă, a adus totuşi aici investitori care, la începutul 

secolului XX au construit  colonia muncitorească de la Merişani, cu locuinţe tip de regulă cu 

apartamente cuplate, frontoane decorate la stradă şi geamlâcuri, conform unei tipologii de 

proiecte ale companiilor investitoare în petrol care sunt larg răspândite în zona subcolinară a 

Munteniei. 

Construirea căii ferate a adus şi ea cu sine un tip de locuinţe specifice lucrătorilor de cale 

ferată de la sfârşitul sec. al XIX-lea, cu arhitectură de influenţă vest europeană, cu parament de 

cărămidă aparentă, conform proiectelor tip ce au circulat în epocă, la toate staţiile de cale ferată 

din ţară. 

Perioada contemporană nu face excepţie de la «moda zilei», cu ridicarea excesivă de vile de 

tip urban, fără o regulă stilistică, de o diversitate a formelor şi culorilor destul de supărătoare, 

care tinde să nege tradiţia şi peisajul. 
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Din tabelul de mai jos rezultă situația locuințelor existente și suprafața locuibilă pentru 

comuna Merișani în perioada 2011-2020. 

 
Tabelul nr. 11 - Situația locuințelor existente și suprafața locuibilă, exprimată în m

2 

 

 Locuințe existente Suprafața locuibilă 

m
2
 

2011 1.699 77.742 

2012 1.713 79.330 

2013 1.721 79.977 

2014 1.731 80.728 

2015 1.752 82.294 

2016 1.758 82.692 

2017 1.762 83.171 

2018 1.775 84.385 

2019 1.791 85.464 

2020 1.804 86.757 

 

La nivel national, în ultimii ani se constată o ușoară creștere a migrației interne din mediul 

urban spre mediul rural. 

 

Tabelul nr. 12 - Migrația internă, din mediul urban spre mediul rural, la nivel național 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Numărul 

populației 

care 

migrează din 

mediul urban 

în mediul 

rural 

 

 

118383 

 

 

102710 

 

 

110658 

 

 

106647 

 

 

120950 

 

 

109403 

 

 

109155 

 

 

113785 

 

 

116491 

Rata 

migrației 

interne 

urban-rural 

 

12,2 

 

10,6 

 

11,4 

 

11 

 

12,5 

 

11,3 

 

11,3 

 

11,8 

 

12,1 
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În ceea ce privește mișcarea migratorie a populației, în comuna Merișani se constată 

următoarea situație pentru perioada 2012 – 2020: 

 

Tabelul nr. 13 - Mișcarea migratorie a populației comunei Merișani 

 

Nr. 

crt. 

Categorie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Stabiliri de 

reședința 

10 14 18 13 20 9 8 6 23 

2. Plecări cu 

reședința 

13 23 27 22 18 22 24 29 32 

3. Stabiliri cu 

domiciliul 

108 84 96 101 83 72 83 93 97 

4. Plecări cu 

domiciliul 

89 82 104 80 84 77 102 98 78 

5. Imigranți 

definitivi 

2 1 - 4 5 - 5 1 - 

6. Emigranți 

definitivi 

2 1 2 3 3 - 1 4 4 

 

 

Graficul nr. 8 - Mișcarea migratorie a populației comunei Merișani 

(stabiliri și plecări cu reședința) 
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Graficul nr. 9 - Mișcarea migratorie a populației comunei Merișani 

(stabiliri și plecări cu domiciliul) 

 

 

În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi factori 

decisivi în stabilirea nivelului de evoluţie. 

O serie de factori de „atractivitate” sporită pentru creşterea economică – industria, 

agricultura, serviciile, turismul etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor demo-

economice.  

 

 

3.3.  Forța de muncă 

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează 

forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, 

incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la 

activitatea economică, se face conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a 

şomajului faţă de inactivitate.  

În continuare, prezentăm numărul mediu de salariați din comuna Merișani, în perioada 2012-

2019: 
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Tabelul nr. 14 - Numărul mediu de salariați din comuna Merișani, în perioada 2012-2019 

 

 

An 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

Număr 

mediu 

salariați 

 

477 

 

449 

 

422 

 

448 

 

421 

 

431 

 

425 

 

413 

 

 

Tabelul nr. 15 - Situația șomerilor din comuna Merișani, în perioada 01.2020-12.2020 

 

 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 

 

Total 

 

75 74 77 80 70 85 84 91 91 78 75 84 

Masculin 

 

37 35 39 40 35 40 39 42 44 35 36 41 

Feminin 

 

38 39 38 40 35 45 45 49 47 43 39 43 

 

 

Graficul nr. 10 - Situația lunară a șomerilor, pe sexe, în comuna Merișani, în anul 2020 
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4. Servicii de sănătate și de educație 

 

4.1.  Servicii de sănătate și sociale 

În comuna Merișani există un dispensar uman cu 2 cabinete pentru medicină de familie și o 

farmacie. 

În cadrul aparatului de specialitate al primarului există Compartimentul de asistență socială 

cu două posturi – funcții publice de execuție, așa cum rezultă din organigrama aprobată prin 

Hotărârea Consiliului local nr. 22/2021. Compartimentul este licențiat ca furnizor de servicii 

sociale. 

Există de asemenea un număr de 14 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap 

grav și un asistent medical comunitar. 

În ceea ce privește beneficiile de asistență socială acordate până la data de 31.12.2020, 

conform evidențelor AAPL, situația se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr. 16 - Beneficii de asistență socială acordate – 31.12.2020 

 

Nr. 

crt. 

Beneficii de asistență socială Număr dosare 

1. Ajutor social (VMG) 86 

2. Alocație de susținere a familiei (ASF) 86 

3. Ajutor pentru încălzirea locuinței (AI) 

 ajutor social 

 populație 

 

83 

23- încălzire cu lemne; 

1- gaze naturale 

4. Indemnizație creșterea copilului 29 

5. Indemnizație persoane cu handicap 47 

6. Alocația de stat pentru copii 57 

7. Tichete stimulent educațional 10 

8. Ajutoare de urgență 0 

9. POAD 

 ajutor social (VMG) 

 

87 persoane 
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 persoane cu handicap 

 alocație de susținere a familiei 

(ASF) 

155 persoane 

328 persoane 

10. Carduri sociale pentru bătrâni (pentru masa 

caldă) 

26 

 

În comuna Merișani își desfășoară activitatea Asociaţia Partener pentru Tine (APT), o 

organizaţie nonguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 2006 care activează în 

mediul rural. Misiunea APT este sprijinirea comunităţilor din România, în special a celor din 

mediul rural, în vederea dezvoltării culturale, educaționale, sociale, a spiritului civic şi 

antreprenorial. 

APT derulează în cadrul comunității proiecte de economie socială prin intermediul cărora 

persoane vulnerabile au acces la programe de formare profesională și inserția pe piața muncii. 

 

 

4.2. Educație 

Infrastructura educațională din comuna Merișani este reprezentată de următoarele unități 

școlare: 

Tabelul nr. 17 – Rețeaua școlară din comuna Merișani 

 

Nr. crt. Denumirea unității școlare Nivel școlarizat 

1. Școala gimnazială Merișani preșcolar, primar, gimnazial 

2. Școala primară Dobrogostea preșcolar, primar 

3. Grădinița cu program normal Borlești preșcolar 

4. Școala primară Malu Vânăt preșcolar, primar 

5. Școala gimnazială Vâlcele preșcolar, primar, gimnazial 

 

Din punct de vedere al dotărilor, școlile din comuna Merișani dețin: 

 săli de clasă, pentru clasele I-VIII, în care sunt amenajate cabinet de limba română, 

istorie, geografie, biologie; 

 laboratoare de chimie-fizică; 
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 cabinete de informatică; 

 bibliotecă; 

 sală de sport, dotată cu aparatură de gimnastică; 

 săli de clasă, adaptate pentru desfășurarea orelor de sport, în condiții optime; 

 mese de tenis; 

 baze sportive, alcătuite din teren de fotbal sintetic, teren de volei, vestiare cu dușuri și 

nocturnă; 

 grupuri sanitare modernizate; 

 centrale termice pe gaze sau lemne (după caz), pentru fiecare școală. 

Transportul copiilor către unitățile de învățământ din comună, se realizează cu ajutorul unui 

microbuz școlar. 

 

 

5. Infrastructura 

5.1. Infrastructura de transport 

Căi rutiere 

Căile de comunicație rutiere sunt constituite din drumul național DN 7C, drumurile județene 

704H și 703I și 11 drumuri comunale, astfel: 

 DN 7C – Pitești-Merișani-Curtea de Argeș, cu o lungime pe teritoriul administrativ al 

comunei  Merișani de 12.235 m: 

 

Tabelul nr. 18 - DN 7C în comuna Merișani 

 

Intrarea în comună Km 3+750 pe partea stângă 

Km 3+900 pe partea dreaptă 

Intravilan Dobrogostea, Vărzaru, 

Borlești 

de la km 3+750 la km 8+550 

pe partea stângă 

de la km 3+900 la km 8+250 

pe partea dreaptă 

Zonă propusă pentru introducere în 

intravilan 

de la km 8+550 la km 9+455 

pe partea stângă 

Intravilan Merișani de la km 9+455 la km 9+870 

pe partea stângă 

Intravilan Merișani de la km 9+970 la km 11+105 pe 
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partea stângă 

de la km 9+970 la km 10+540 

pe partea dreaptă 

Intersecție DJ 704H Km 10+710 

Pod la km 11+105 

Extravilan de la km 11+105 la km 14+020 

Intersecție CFR Km 12+350 

Intersecție DJ 703i Km 12+450 

Intravilan Vâlcelele de la km 14+020 la km 15+930 

Ieșirea din comună Km 15+985 pe partea stângă 

Km 15+930 pe partea dreaptă 

DN 7C -  total lungime 12.235 m 

DN 7C - intravilan 9.220 m 

DN 7C - extravilan 3.015 m 

 

 

 Zona de siguranță a DN 7C este de 1,5 m de la marginea șanțului, iar zona de protecție de 

22 m de la limita zonei de siguranță.  

 Retragerile față de DN 7C vor fi de 13 m față de axul drumului național în intravilan și de 30 

m față de marginea părții carosabile a drumului național sau în afara zonei de protecție conform 

OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 

Profilul transversal DN 7C:  

 parte carosabilă - 7 m 

 acostamente: 2x1 m 

 şanturi: 2x2 m 

 spaţiu verde (zona de siguranță): 2x1,5 m. 

 

 DJ704 H – Merișani-Curtea de Argeș are originea pe teritoriul comunei Merișani, pe partea 

stângă a DN 7C (km 10+820) și iese din teritoriul administrativ la km 9+026. Drumul este 

asfaltat, în stare bună; 

 DJ 703I – Merişani-Mălureni-Vâlsăneşti-Valea Faurului pornește din DN 7C, pe partea 

stângă, la km 12+300. Drumul este asfaltat, în stare bună; 
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 DC 274 – Manicești  (DN 7C)-Vâlcelele (DJ 704H) cu o lungime totală de 4 km, străbate 

teritoriul administrativ al comunei pe o distanță de 0,74 km. Drumul este asfaltat, în stare 

bună; 

 DC 276 – Dobrogostea (DN 7C km 3+700)-Căpățânești-Dobrogostea (DN 7C km 4+200) 

are o lungime de 2 km;  

 DC 280 – Gara Vărzaru (DN 7C km 7+000)-Turcesti-Borlești (DN 7C km 8+650), are o 

lungime de 1,8 km; 

 DC 281 – Merișani (DC 282 km 0+200)-Priba, are o lungime totală de 2,8 km; 

 DC 282 – Merișani  (DN 7C km 10+200)-Tiganca, are o lungime de 0,7 km. Drumul este 

asfaltat, în stare bună; 

 DC 283- Merișani (DJ 704 H km 0+200)-Valea Boierească, cu o lungime de 1,4 km; 

 DC 284 – Vâlcelele (DJ 704 H km 4+900)-Mielicesti-Vâlcelele (DJ 704 H km 6+100), are 

o lungime de 2,4 km; 

 DC 285 – Vâlcelele (DJ 704 H km 4+600)-Brăteasca, are o lungime de 2 km; 

 DC 286 – Crâmpotani (DJ 704 H km 6+800)-Parcul 6 are o lungime de 1,2 km; 

 DC 287 – Crâmpotani (DJ 704 H km 7+350)-Valea Radului-Manastire are o lungime de 

2,5 km; 

 DC 288-Merișani (DN 7C km 14+600)-Capu Piscului are o lungime de 1,5 km. 

 

 Satele Borlești, Vărzaru, Dobrogostea și Merișani se dezvoltă de-a lungul drumului național 

DN 7C Pitești – Curtea de Argeș. 

 Satele Crâmpotani, Vâlcelele, Malu Vânăt și Brăteasca se dezvoltă de-a lungul drumului 

comunal DJ 704H (Merișani-Curtea de Argeș). 

 Legătura dintre satele Crâmpotani, Vâlcelele, Malu Vânăt și Brăteasca se realizeaza și pe 

drumul comunal DC 274 (DN 7C Manicesti-Vâlcelele DJ 704H.). 

 La satul Capu Piscului se accede pe DC 288 ce se desprinde din drumul național 7C. 

 Satele comunei sunt strabatute și de drumuri neclasificate, ulițe pietruite și din pământ. 

 

Comuna Merișani și-a exprimat intenția de a adera la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru transport public Pitești – ADI Transport, în vederea îmbunătățirii 

transportului în comun de pe întreg teritoriul comunei.  
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Circulația feroviară 

Teritoriul comunei este străbătut de calea ferată Pitești-Curtea de Argeș, cu halte la Merișani, 

Vâlcelele și Borlești. 

  

5.2. Dotări tehnico-edilitare 

5.2.1. Alimentarea cu apă a localităților comunei 

Operatorul regional de distribuție a apei potabile la nivelul comunei Merișani este SC APĂ 

CANAL 2000 SA PITEȘTI. 

Societatea APĂ CANAL 2000 SA Piteşti a implementat începând cu data de 30.01.2012 

amplul proiect regional “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Argeş”, în valoare de 427.094.037 lei, finanţat de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 

de la bugetul de stat şi local şi din contribuție proprie. 

Proiectul a inclus investiţii majore în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ, 

vizând îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu contribuind 

la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE asumate prin Capitolul 22 Mediu din 

Tratatul de Aderare. 

Aria proiectului a cuprins 11 localităţi grupate în 3 aglomerări: aglomerarea Piteşti 

(localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Albota, Bradu, Merişani, Bascov, Mărăcineni, Moşoaia), 

aglomerarea Topoloveni şi aglomerarea Costeşti-Buzoeşti.  

În prezent, toate lucrările din cadrul proiectului sunt finalizate. 

Prin PNDL I și PNDL II s-au realizat sisteme de alimentare cu apă în satele Merișani și 

Crâmpotani.  

Se află în execuție proiectul „Realizare sistem de alimentare cu apă în satele Vâlcelele, 

Brăteasca, comuna Merișani, județul Argeș”, cu ordin de începere în 2021. 

Pentru perioada de finanțare 2021-2027 se intenționează extinderea rețelei de apă în satele 

Merișani și Capu Piscului. 

În ceea ce privește calitatea apei potabile, SC APĂ CANAL 2000 SA PITEȘTI arată că 

filiera tehnologică de tratare cuprinde mai multe etape. Preoxidarea cu dioxid de clor se 

realizează pentru îndepartarea bacteriilor, virusurilor și a unor compusi chimici. În apă se 

introduc reactivi de tratare și, la nevoie, cărbune activ pentru îmbunătățirea caracteristicilor 

organoleptice. Suspensiile formate sedimentează în cele două decantoare lamelare. Filtrarea apei 
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se realizează în filtrele rapide cu nisip cuarțos, unde suspensiile fine sunt reținute. Dezinfecția se 

realizează prin dozarea clorului în rezervoarele de îmmagazinare, astfel încât sunt distruși agenții 

patogeni. Toate substanțele de tratare sunt avizate sanitar. 

Apa potabilă distribuită consumatorilor îndeplinește cerințele legale aplicabile. Obiectivul 

procedeelor de tratare este protecția consumatorilor față de germeni patogeni și substanțe 

chimice cu risc pentru sănătatea populației. 

Monitorizarea parametrilor de calitate ai apei se realizează permanent în toate etapele 

procesului tehnologic de către Laboratorul Uzinei de Apă și în tot sistemul de distribuție, până la 

consumator, conform Programelor anuale de monitorizare operațională aprobate de Direcția de 

Sănătate Publică Argeș. 

Monitorizarea de audit se efectuează de către Direcția de Sănătate Publică Argeș conform 

Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile. 

 

5.2.2. Canalizarea menajeră 

La acest moment există studiu de fezabilitate aprobat pentru proiectul „Realizare sistem de 

canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, Brăteasca, comuna Merișani, 

județul Argeș”. 

Pentru perioada de finanțare 2021-2027 se intenționează implementarea proiectului de 

investiții „Sistem de canalizare în satele Merișani și Malu Vânăt”. 

 

5.2.3. Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică este realizată de către CEZ Vânzare S.A. Sursele de 

alimentare cu energie electrică le reprezintă LEA 110 kv, Curtea de Argeş-Vâlcelele și LEA 110 

Kv Vâlcelele-Pitești Nord, la care este conectată stația electrică Vâlcelele. Liniile menţionate fac 

parte din sistemul energetic naţional, prin acestea fiind posibilă și transmiterea energiei electrice 

produsă la hidrocentralele de la barajele Vâlcelele și Băiculești. 

În comuna Merișani a fost finalizată construirea unei centrale fotovoltaice de 250 kWp care 

să asigure necesarul de energie electrică al administrației publice locale.  

Culoarele de protecție la liniile aeriene sunt stabilite conform normativelor în vigoare, iar 

pentru obținerea autorizării lucrărilor în vecinătatea sau sub liniile electrice, se va obține 
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obligatoriu avizul necesar. Distanțele între conductorii LEA, în orice poziție și orice parte a 

clădirilor, se vor stabili pe baza studiilor de strictă specialitate. 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se va realiza prin rețele electrice aeriene și 

subterane, funcționând la tensiunea de 220V și 380V, racordate la posturi de transformare 

20/0,4KV existente sau amplasate în zonele în care apar construcții noi. În cazul construcțiilor 

noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare existente, se vor realiza 

racorduri electrice subterane din ax LEA 20 kV. Racordurile electrice vor asigura alimentarea cu 

energie electrică a noi posturi de transformare 20/0.4 kV, montate aerian pe stâlpi. 

În comuna Merișani, iluminatul public a fost modernizat prin introducerea tehnologiei LED. 

Pentru viitor, în funcţie de terenul liber existent și expunerea la soare necesară, se 

intenționează crearea de loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrică și livrarea 

acesteia în sistemul local de alimentare cu energie electrică. 

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unități independente solare.  

 

5.2.4. Telecomunicații și servicii poștale 

Comuna Merișani dispune de telefonie digitală furnizată de TELEKOM pentru toate 

localitățile componente. Pentru viitor se propune extinderea rețelei telefonice în funcție de 

cerințele locuitorilor. 

Principalii furnizori de servicii de telefonie, televiziune și internet la nivelul comunei 

Merișani sunt AKTA, ORANGE, TELEKOM, VODAFONE. 

Pe raza comunei Merișani există semnal pentru telefonia mobilă. 

Prin PUG se propune extinderea rețelei telefonice în zonele propuse pentru dezvoltare și, 

dacă va fi cazul, amplificarea capacității actualei centrale telefonice. Concomitent cu extinderea 

intravilanului se propune racordarea noilor construcții la sistemul de telefonie fixă, cablurile 

urmând a se poza aerian sau în canalizație subterană. 

Centrala digitală existentă poate asigura racordarea tuturor posibililor utilizatori ai sistemului 

de telefonie fixă, conform prognozei de dezvoltare a localității. Pentru perspectivă, se prevede 

telefonizarea zonelor noi de gospodării cât și a noilor propuneri de dotări social culturale. În 

privinţa televiziunii prin cablu, aceasta se va extinde în funcţie de solicitări. Se propune pe cât 

posibil ca aceste cabluri să fie introduse în canalizație subterană, care asigură o funcționare 

îndelungată a instalaţiei. 
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5.2.5. Alimentarea cu energie termică 

În prezent, în toate zonele țării, inclusiv comuna Merișani, alimentarea cu energie termicǎ 

este din ce în ce mai dependentǎ de alimentarea cu gaze naturale, ceea ce conduce, pe lângǎ 

avantajele certe ale comoditǎţii utilizǎrii acestui combustibil, și la obligaţia folosirii raționale a 

acestuia prin utilizarea unor echipamente cu randament ridicat, cu funcţionare automatizatǎ şi 

sigurǎ, precum şi cu eficienţǎ şi responsabilitate din partea utilizatorilor. Dezvoltarea durabilă a 

comunei Merișani presupune utilizarea cu cât mai multă grijă a combustibililor pentru asigurarea 

unui confort optim cu un cost cât mai redus atât pentru utilizatorii clădirilor particulare, cât şi 

pentru cei ai clădirilor de utilitate publică. 

S-a considerat că gospodăriile vor fi alimentate cu centrale termice murale sau cu sobe 

folosind drept combustibil gazele naturale, care vor fi folosite și pentru prepararea hranei. 

Dotările de interes public aferente zonelor de dezvoltare vor fi prevăzute cu surse de încălzire 

funcţionând tot pe gaze naturale. 

 

5.2.6. Alimentarea cu gaze naturale 

În comuna Merișani există o reţea de distribuţie a gazelor naturale, ce acoperă aproximativ 

60% din suprafaţa comunei, administrată de PREMIER ENERGY S.R.L. Sursa de alimentare cu 

gaze a consumatorilor aprobaţi este Staţia de dezbenzinare a gazelor Merișani. 

În incinta Staţiei de dezbenzinare este montată o instalaţie de odorizare-reglare-măsurare 

gaze. Prin intermediul unui racord de medie presiune φ 8" (219,1x8,18 mm), având lungimea 

L=1000 m, gazele sunt dirijate către Staţia de Filtrare-Reglare-Măsurare-Sector pentru comuna 

Merișani, staţie amplasata pe un teren pus la dispoziţie de Primăria Merișani, având accesul 

asigurat din Drumul Morii.  

De la SRM pleacă o conductă de gaze de-a lungul Drumului Morii, după care se ramifică în 

două direcţii: 

 ruta către: Malu Vânat, Brăteasca, Vâlcelele, Crâmpotani, până la Tutana, de-a lungul DJ 

704H; 

 cealaltă ramură alimentează satele: Merișani, Borlești, Vărzaru, Dobrogostea, până la 

comuna Bascov. Această ramură este montată în paralel cu DN 7C, între km 3+750 

(Bascov) până la km 10+740 (Merișani) și cu DJ 704H. 
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Rețeaua existentă de distribuție a gazelor, la nivelul anului 2020, măsura 12,5 km, conform 

datelor furnizate de Tempo online. 

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul disponibil 

urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie telefonică etc., 

şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare  pentru montarea acestora,  precum şi distanţele de 

siguranţă între aceste reţele. 

 

5.2.7. Gospodărie comunală și salubrizare 

Comuna Merișani face parte din Asociația de dezvoltare intercomunitară SERVSAL 

ARGEȘ, înfiinţată în vederea implementării operaţionale a proiectului de interes public comun 

„Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”.  

Dintre atribuțiile asociației, menționăm: 

 administrează patrimoniul delegat de administraţiile publice locale; 

 monitorizează instalaţiile, infrastructura şi contractele pentru delegare; 

 urmăreşte operaţionalizarea investiţiilor realizate prin proiect; 

 face propuneri şi oferă soluţii pentru optimizarea sistemului; 

 urmăreşte atingerea parametrilor şi indicatorilor proiectului; 

 întocmeşte rapoarte de monitorizare a serviciilor; 

 derulează campanii de informare şi conştientizare publică; 

 încheie parteneriate cu factorii interesaţi; 

 atrage surse de finanţare complementare proiectului; 

 raportează şi răspunde de stadiul implementării proiectului. 

 

Operatorul de salubritate la nivelul comunei este SC SALUBRIS SA. 

 

6. Activitatea economică 

Activitățile economice ale comunei Merișani sunt într-o strânsă relație cu resursele naturale 

ale spațiului respectiv. Profilul economic al comunei este industrial-agrar, cea mai mare parte a 

populației agricole ocupate având locul de muncă în exploatările agricole individuale și 

particulare caracterizată printr-o putere economică redusă. Producția vegetală și animală 

constituie ramurile cu o dezvoltare importantă în cadrul economiei comunei. 
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Industria 

Industria locală este reprezentată prin următoarele domenii de activitate:  

 exploatări petroliere; 

 ateliere de prelucrare a lemnului și a materialelor feroase și  

 producție a materialelor de construcții. 

Pe teritoriul comunei se află pista de încercări auto a uzinei Dacia Renault. Pista se întinde pe 

o suprafaţă de aproape 90 de hectare și în perioada ei de glorie ocupa locul II în Europa. 

Începând din anul 2010 aceasta a fost pusă în standby, dar pista ar putea fi refolosită pe viitor. 

Conform direcției de comunicare Dacia, vehiculele sunt testate, din 2010, pe pistele din cadrul 

Centrului Tehnic de la Titu, activitatea de testare fiind gestionată de ”Renault Technologie 

Roumanie”, pentru toate modelele din gama Entry, gamă din care fac parte modelele Dacia. 

 

Agricultura 

Peste 90% din suprafața agricolă se află în proprietate privată a gospodăriilor țărănești. 

Pretabilitatea la arabil a resursei de sol situează cea mai mare parte a comunei în categoria 

terenurilor cu limitări reduse. Teritoriul arabil se caracterizează printr-o pretabilitate ridicată 

pentru culturile de cereale, pentru boabe, în special porumb. Suprafețele reduse sunt cultivate cu 

legume.  

Practicarea agriculturii în orice comunitate locală presupune existența și utilizarea 

următoarelor resurse: 

 fond funciar amenajat în bune condiții și reglementări din punctul de vedere al 

proprietății; 

 condiții pedoclimatice - sol și climă; 

 culturi agricole și zootehnice; 

 resurse materiale – utilaje și finanțare; 

 resurse umane; 

 organizare și asociere. 
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Suprafața totală a comunei este de 6.428 ha, din care 41% reprezintă suprafața agricolă. 

Terenurile arabile ocupă doar 15% din suprafața teritoriului administrativ al comunei Merișani, 

pășunile și fânețele – 25%, iar livezile numai 1%. 

 

 

Graficul nr. 11 – Categoriile de folosință ale terenurilor – comuna Merișani 

 

 

 

 

Tabelul nr. 19 – Categorii de folosință terenuri agricole 

 

Categorii de folosință  

terenuri agricole 

 

Suprafața  

ha 

 Terenuri arabile 979 

 Pășuni 885 

 Fânețe 693 

 Livezi 76 

 

 

Terenuri 
arabile 

15% Pășuni 
14% 

Fânețe 
11% 

Livezi 
1% 

Păduri 
39% 

Terenuri cu 
ape și stuf 

9% 
Căi de comunicație și 

căi ferate 

2% 

Terenuri ocupate cu 
construcții și curți 

4% 

Terenuri degrade și 
neproductive 

5% 

Altele 
11% 

Categoriile de folosință ale terenurilor - comuna Merișani 
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Din totalul suprafeței agricole, 37% sunt terenuri arabile, 34% pășuni, 26% fânețe și 3% 

livezi. 

Din punct de vedere al formei de proprietate, terenurile agricole sunt în proprietate privată în 

procent de 90,32%. 

 

Graficul nr. 12 – Categorii de folosință – terenuri agricole din comuna Merișani 

 

 

 

 

Creșterea animalelor 

Zootehnica cunoaște în ultima perioadă o redresare, îndeosebi de ordin calitativ. Producția 

animală se situează la nivele relativ ridicate, problema principală constituind-o disfuncționalități 

legate de valorificarea principalelor produse. 

Următorul tabel face referire la efectivele de animale din comuna Merișani. 

 

Tabelul nr. 20 - Efectivele de animale din comuna Merișani 

 

Animale 

 

Efective 

Bovine 510 

37% 

34% 

26% 

3% 

29% 

Categorii de folosință terenuri agricole 

Terenuri arabile Pășuni Fânețe Livezi
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Ovine 139 

Porcine 710 

Caprine 126 

Cabaline 160 

Păsări 10200 

Familii de albine 560 

Animale de blană (iepuri) 75 

 

În comuna Merișani există un cabinet veterinar privat, deservit de un medic veterinar. 

 

Operatori economici 

La nivelul comunei Merișani
3
 sunt înregistrați peste 266 de operatori economici, aceștia 

reprezentând 0,43% din totalul operatorilor economici din județul Argeș. Cifra de afaceri 

realizată în anul 2020 a fost de 23,5 milioane lei, respectiv 5,3 milioane euro, ceea ce reprezintă 

0,04% din cifra de afaceri la nivel județean. 

Dintre operatorii economici cu cifră de afaceri semnificativă din comuna Merișani 

menționăm: 

 

Tabelul nr. 21 – Operatori economici din comuna Merișani 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

operator economic 

 

CAEN 

Cifră de 

afaceri 

lei 

 

Profit net/ 

Pierdere 

lei 

Număr 

mediu 

angajați 

1. SENSSITIVE 

CONCEPT SRL 

4646: Comerț cu 

ridicata al 

produselor 

farmaceutice 

9.111.089 1.355.985 10 

2. SILVORA TERA 

SRL 

7111: Activități de 

arhitectură 

1.541.988 185.855 13 

3. EXPO ANATRANS 

PITESTI S.R.L. 

4941: Transporturi 

rutiere de mărfuri 

882.895 29.428 4 

4. M & M TRANS 4941: Transporturi 867.548 1.371 5 

                                                      
3
 Sursă informații: https://www.topfirme.com/judet/arges/localitate/merisani/ 
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TORNADO SRL rutiere de mărfuri 

5. MAGIC GLASS 

DOORS HMF SRL 

2312: Prelucrarea și 

fasonarea sticlei 

plate  

828.228 40.358 10 

6. AGRO-TOP 

LOGISTIC RCS 

SRL 

4675: Comerț cu 

ridicata al 

produselor chimice 

772.306 173.373 1 

7. FAST ELECTRIC 

EXPERT SRL 

4321: Lucrări de 

instalații electrice  

755.423 -403.330 17 

8. KADEPAL 

MERIŞANI SRL 

3811: Colectarea 

deșeurilor 

nepericuloase 

635.274 557 3 

9. CONSULTING 

ASSISTANCE 

ENTERPRISES 

MANAGEMENT-

CAEM SRL 

5229: Alte activități 

anexe transporturilor 

569.433 204.775 3 

10. T.G.F. LOGISTIC 

FLOR SRL-D 

4941: Transporturi 

rutiere de mărfuri 

546.950 48.262 4 

11. DMD TOP TRANS 

EXTERN SRL 

4941: Transporturi 

rutiere de mărfuri 

542.137 46.927 2 

12. IADY TASU DOI 

S.R.L. 

4711: Comerț cu 

amănuntul în 

magazine 

nespecializate, cu 

vânzare 

predominantă de 

produse alimentare, 

băuturi și tutun 

515.615 -45.092 2 

 

 

7. Cultură. Sport. Turism  

7.1. Infrastructura culturală 

În lista monumentelor istorice, comuna Merișani figurează cu 18 poziții de monumente 

istorice. 

Obiecte de patrimoniu pe teritoriul comunei Merişani: 

 AG-II-a-A-13487 Biserica Sf. Nicolae, sat Borleşti, 1753   

La origine se pare că a fost mănăstire, având în jur chilii pentru călugări, în care se ţinea şi o 

şcoală pentru copiii sătenilor.  
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Afectată de cutremurele din 1802 şi 1838, a fost reparată la 1888 de către Stoian Hagianof, 

făcându-i-se şi o nouă turlă (posibil ca cea iniţială să fi picat la unul din cele două seisme 

importante menţionate). 

La 1916 este reparată din nou, consolidată cu profile metalice şi spălată pictura, pe cheltuiala 

lui Traian Naum, a preotului N. Neguţ şi a  enoriaşilor.  

În al doilea război mondial a fost vandalizată de armatele de ocupaţie. 

În formă de navă, cu turn clopotniţă pe pronaos şi fără pridvor, este volumul tipic bisericilor 

boiereşti de sec. XVIII. Decorul exterior, cu registrul inferior ritmat de o serie de arcaturi zvelte, 

este diversificat prin ancadramentele ferestrelor, fiecare având un model sculptat diferit precum 

şi unele accente graţioase, care dau farmec faţadelor. 

În prezent biserica este în grija parohiei Borleşti.  

 

 AG-II-a-A-13488 Ansamblul conacului Stătescu, sat Borleşti, 1753 cu refaceri sec. 

XIX şi XX 

 AG-II-m-A-13488.01 Conac  

 AG-II-m-A-13488.02 Parc  

 AG-II-m-A-13488.03 Anexe  

Conacul, construit odată cu biserica, la 1753, de către familia Rătescu, are planul clasic al 

caselor boiereşti de secol XVIII: un parter înalt, ce suprapune pivniţe boltite, cu foişor în axul 

central, cu o frumoasă arcatură în acolade, prin care se face intrarea în sala centrală, din care se 

accede în câte două încăperi pe fiecare parte şi care se încheie, la capătul opus al foişorului, cu un 

sacnasiu. Faţadele se remarcă printr-un decor în stuc, cu forme vegetale, specifice barocului 

popular din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. 

Starea actuală de conservare este gravă: abandonat de câţiva ani unei societăţi comerciale 

care foloseşte doar incinta, are toate geamurile sparte, uşile smulse, acoperişul grav deteriorat, 

fiind la discreţia ploii şi vântului, care desăvârşesc opera de distrugere începută de oameni. 

Imediat în jur au fost construite pe două laturi barăci care ţin umbră şi umezeală şi dăunează grav 

aspectului conacului. 

Anexele, cu forme specifice conacelor de moşie din zona subcolinară, din sfârşitul sec. al 

XIX-lea, având golurile puternic modificate, sunt folosite ca locuinţe. 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

65 

 

 AG-II-a-A-13844  Curtea boierilor Vărzaru, 1653, sat Vărzaru 

 AG-II-m-A-13844.01 ruine case 

 AG-II-m-A-13844.02 biserica Sf. Nicolae, Cuvioasa Paraschiva 

A fost construită de Radu Vărzaru la 1653, în formă de navă fără turle și reparată radical în 

1809, după avariile suferite la cutremurul din 1802,  şi repictată în ulei din contribuţia lui 

Gheorghe Vel Clucer. Avariată grav la cutremurul din 1838. 

S-au efectuat: 

 reparaţii capitale, înălţarea zidurilor cu cca 1 m şi adăugarea turlei la 1873, din contribuţia 

lui Radu Mihai şi Costică Vărzaru;  

 refacere acoperiş, împrejmuirea curţii şi plantarea unei livezi în jur, cu rol de protecţie, la 

iniţiativa lui Nicolae Iorga;  

 reparaţii la învelitoare (acoperire cu tablă) la 1930, de către preotul I. Sorescu.
4
 

Biserica este un exemplar valoros de arhitectură al epocii Matei Basarab. Rămasă capelă de 

cimitir, relativ distanţată de restul clădirilor din sat, ea se află într-o stare de degradare 

accentuată, cu rupturi structurale şi învelitoarea de şiţă putrezită. Pe laturile de sud şi vest 

tencuiala a fost decapată şi se încearcă o tencuire cu mortar de ciment, care va degrada şi mai 

mult zidăria. 

Ruinele fostului conac nu se mai cunosc, sunt îngropate integral sub terenurile agricole din 

stânga cimitirului. 

 

 AG-II-m-B-13672  Biserica Sf. Mihail şi Gavril, 1810, sat Dobrogostea  

Prezintă volumetria originală integral păstrată, cu două turle de zid, pe naos şi pe pronaos, cu 

faţadele decorate în spirit neoclasic, cu pilaştri cu capiteluri compozite şi delicate variante baroce 

de pilaştri la turle.  

Biserica este afectată de umezeală în ziduri, dar are o stare de conservare ceva mai bună decât 

cele prezentate anterior. 

 

 

 

 

                                                      
4
Vasile Duminică, preluare din manuscrisul monografiei comunei Merişani 
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 AG-II-m-B-13738  Gara Merişani, 1880  

Clădirea gării alături de întregul ansamblu, sunt construite după proiectul inginerului Elie 

Radu, colaborator al lui Anghel Saligny şi unul dintre cei mai importanţi ingineri constructori de 

drumuri şi căi ferate din România.  

Traseul feroviar Piteşti – Curtea de Argeş este integral realizat după proiectul lui Elie Radu, 

atât calea ferată cât şi gările şi restul clădirilor anexe de pe întregul traseu.  

 

 

Foto nr. 7  – Gara Regală Merișani 

 

În aceeaşi perioadă, Elie Radu a mai realizat şi proiectele a 60 de gări, remarcabile prin 

arhitectura lor, între care se numără cele de la Curtea de Argeş, Calafat, Hârlău, Buciumeni şi 

Fieni. Stilul arhitectural utilizat este cel al clădirilor de profil din centrul şi nordul Europei, 

deprins de Elie Radu la Universitatea Politehnică din Bruxelles. Aspectul de mic castel şi 

paramentul de cărămidă aparentă cu ancadramentele albe ale ferestrelor, dau un farmec deosebit 

ansamblului de clădiri al vechii gări. 

Din nefericire, lipsa de activitate a căii ferate din ultimii ani a dus la abandonul clădirii gării, 

profilându-se pericolul unei degradări rapide, dacă nu se vor lua măsuri de protejare şi re-

funcţionalizare a acesteia. 
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 AG-II-m-B-13737 Curtea boierilor din Merişani, sec. XVIII 

 AG-II-m-B-13737.01 Conac, sec. XVIII - XIX 

 AG-II-m-B-13737.02 Pavilioane; înc. sec. XX  

 AG-II-m-B-13737.03 anexă,  sec. XIX  

 AG-II-m-B-13737.04 Grajduri,  sec. XIX  

 AG-II-m-B-13737.05 Parc,  sec. XIX  

Nu se cunosc „boierii din Merişani” care au ridicat aici prima curte boierească, în secolul al 

XVIII-lea, sau poate chiar mai devreme. 

Spre deosebire de conacul de la Borleşti, cel de la Merişani a fost mult modificat şi 

modernizat de proprietarii din secolul XIX şi chiar XX. Clădirea principală are acum aerul unui 

„chalet” elveţian, cu un aport de traforuri cu era romantic, peste care s-a suprapus intervenţia 

recentă a tâmplăriilor de PVC. 

O serie din clădirile anexă se află abandonate şi, aparent, în curs de reparare, la limita cu 

incinta bisericii. 

Parcul, destul de întins a fost salvat de distrugere, dar este într-o stare de degradare avansată. 

Se mai păstrează aleea principală şi câteva motive compoziţionale cu arbori şi arbuşti, care ar 

putea sta la baza unei restaurări peisagistice. 

Clădirea este utilizată de o societate comercială, ca han turistic, dar fără valorificarea realului 

potenţial al locului. 

 

 AG-II-m-B-13736 Biserica Adormirea Maicii Domnului, 1808, sat Merişani 

Construită la 1808 de familiile Viişoreanu şi Bucşenescu (după unele documente). 

Volumul bisericii, în formă de navă, cu un pridvor adăugat ulterior şi, acum, închis, are turlă 

pe naos şi turn clopotniţă pe pridvor, modificate relativ recent (turlele originale, de zid, vor fi 

picat la cutremurul din 1838, au fost refăcute din lemn, fiind îmbrăcate în tencuială şi zugrăvite 

în ultimele decenii). 

Decorul faţadelor, specific secolului al XVIII-lea, ar putea împinge existenţa bisericii către 

sfârşitul acestui secol, deşi poate fi şi o bună replică târzie a acestuia. 

Starea de conservare este bună, biserica fiind recent reparată. 
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 AG-II-m-B-13845 Biserica Sf. Nicolae, 1868, sat Vâlcelele 

Construită relativ târziu în raport cu istoria anterioară a satului (posibil pe acelaşi 

amplasament cu o biserică mai veche, de  lemn) actuala biserică a pierdut, prin transformări 

succesive, valoarea arhitecturală.  

Starea de conservare, din punctul de vedere al solidităţii construcţiei, este bună. 

În afară de monumentele deja clasate, au mai fost remarcate prin acest studiu două clădiri cu 

valoare arhitecturală şi istorică ce sunt propuse pentru clasare la categoria B: şcoala construită la 

1906 în satul Vâlcelele şi, în apropierea acestei şcoli, o clădire de locuit de la începutul secolului 

XX, în stil neo-românesc, bine conservată. 

De asemenea, a fost remarcată o parte a satului Crâmpotani, în jurul bisericii, cu o oarecare 

unitate stilistică, cu case şi anexe gospodăreşti având  o arhitectură populară tradiţională, care pot 

defini un ansamblu cu valoare ambientală. 

 

 Cruce de piatră, Borlești, 1659-1660 

Transformată în monument al eroilor din 1916-1918, prin inscripționarea numelor acestora, 

pe latura posterioară. Este localizată lângă școala generală din Borlești. 

 

Alte instituții de cultură de pe teritoriul comunei Merișani: 

În comuna Merișani există două cămine culturale, unul în satul Merișani și celălalt în satul 

Vâlcele. 

În incinta Căminului cultural din satul Merișani funcționează Biblioteca comunală, cu un 

fond de carte de aproximativ 10.000 volume și un număr de circa 350 de utilizatori. 

Dintre activitățile cultural-educative desfășurate în cadrul Bibliotecii comunale Merișani 

menționăm: 

 CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice, care are ca scop crearea unei 

comunități active de copii, tineri și bibliotecari, prin înființarea de cluburi de coding în 

bibliotecile publice din 6 județe ale României. Proiectul este implementat de Fundația 

PROGRESS din București; 

 Ora să ȘTIM, inițiativă națională care are drept obiectiv stimularea interesului copiilor 

din mediul rural pentru lectură și alte subiecte din aria ȘTIM (Știință, Tehnologie, 
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Inginerie, Matematică). Proiectul este implementat de Fundația PROGRESS din 

București; 

 Târg de toamnă, organizat în luna septembrie împreună cu Școala din Merișani și 

Asociația Parteneri pentru Tine; 

 Ateliere de vară cu copiii (pictură icoane pe sticlă sau lemn); 

 Cursuri de calificare, în parteneriat cu Primăria Merișani; 

 Activități de voluntariat la Festivalul Momente de Ogradă, proiect care reînsuflețește 

ulițele copilăriei și susține comunitatea locală de 8 ani.  

 

7.2. Sport  

Sportul contribuie în mod esențial la dezvoltarea fizică armonioasă, la menținerea stării de 

sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui de competiție. De 

aceea, practicarea sportului de către copii și tineri este o necesitate imperativă ale cărei beneficii 

pe termen mediu și lung sunt foarte însemnate. 

În acest scop, în comuna Merișani sunt puse la dispoziția copiilor și a altor practicanți ai 

sporturilor următoarele: 

 bază sportivă, dotată cu teren sintetic, în satul Vâlcelele; 

 teren de sport cu gazon sintetic, în curtea Școlii Gimnaziale din comuna Merișani; 

 două terenuri cu gazon natural, în satele Merișani și Dobrogostea; 

 o sală de sport în satul Dobrogostea. 

Toate acestea s-au realizat în scopul de a crea condiții calitative pentru practicarea unor 

sporturi precum: handbal, minifotbal, fotbal și tenis. 

 

7.3.  Turismul  

Zonele pentru agroturism reprezintă în numeroase ţări ale lumii o creaţie mai recentă, apărută 

din nevoia de evadare în spaţii de linişte, departe de oraşele poluate sau staţiunile turistice 

aglomerate. Ele pun în evidenţă specificul unor zone rurale (cadrul natural, construcţii, obiceiuri, 

activităţi, tradiţii gastronomice, etc.) variabile de la o zonă la alta. 

Zona de la Merişani este una foarte frumoasă, fiind o destinaţie pentru cei care vor să scape 

de stresul zilnic. Turiştii ajunşi în zonă pot apela la pensiuni şi se pot destinde la pescuit, lacul 
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Vâlcele fiind populat cu peşti, în special cu crap, fitofag şi teno. De asemenea, în apele de la 

Vâlcele se găsesc bibani, plătică şi caras. 

Cei care nu sunt pasionaţi de pescuit pot face numeroase trasee turistice. Una dintre cele mai 

importante atracţii turistice sunt cele şapte izvoare tămăduitoare, cunoscute sub denumirea 

„Izvoarelor de Leac”. Legendele susţin că apa lor a vindecat oameni de boli grave de piele, 

digestive, paralizii şi chiar cancer încă din vechime. Se mai povesteşte că aici şi-au găsit alinarea 

domnitori, precum: Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş sau Mihnea Turcitul. Alături de ei, 

nenumăraţi pelerini s-au oprit la aceste ape, în drumul lor de la Mănăstirea Cotmeana spre 

Mănăstirea Tutana şi spre Mănăstirea Curtea de Argeş. De asemenea, legenda afirmă că cei care 

s-au vindecat au contribuit cu bani şi astfel s-a ridicat în apropiere o biserică ce poartă hramul 

„Sf. Nectarie Taumaturgul şi Sf. Calinic de la Cernica”. 

 

 Biserica Izvoarelor de Leac „Sf. Nectarie Taumaturgul şi Sf. Calinic de la Cernica” 
 

Biserica Izvoarelor de Leac este mai 

debragă un complex de izvoare, troiţe şi 

mici capele ortodoxe, întins pe dealul 

numit "Valea Radului", în apropierea 

localităţii Vâlcele-Crâmpotani, comuna 

Merişani, judeţul Argeş. Locul cu pricina 

se află pe drumul naţional ce leagă între 

ele localităţile Piteşti şi Curtea de Argeş, 

la vreo 6 kilometri de localitatea Vâlcele. 

Foto nr. 8 - Biserica Izvoarelor de Leac 

 

Ctitorul principal al bisericuţei din acest loc rămâne până astăzi Valerica Lungu, fiica 

Elisabetei Bădescu. Într-o carte mică, ea mărturisea:  

"Intrând pe Valea Radului, unde se află "pârâul de leac", intri parcă în "ţinutul primordial", 

pus spre conservare. Unele tradiţii sunt precreştine: aici oamenii se întâlneau în mare tăcere, în 

templul tăcerii, cu Îngerul Pământului, care din izvorul divin dădea apa Îngerului Apei, pentru 

sănătatea lor, apoi Îngerul Aerului o ridica deasupra lumii, dăruind-o Îngerului Focului, care o 

dădea Soarelui, pentru a-i păstra moleculei nemurirea în Inima Universului." 
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Biserica Izvoarele de Leac este unul dintre cele mai importante obiective turistice din 

Muntenia. Turiștii care vor să viziteze această zonă pot găsi cazare în Merișani, la pensiunile și 

vilele din apropiere. 

 

 Lacul Vâlcele 

Lacul Vâlcele este situat în Piemontul 

Cotmenei - Gruiurile Argeșului.  

Aparține bazinului hidrografic Argeș, fiind 

alimentat de râul cu același nume. 

Lacul Vâlcele este unul dintre cele mai 

importante obiective turistice din Muntenia 

 

Foto nr. 9 - Cadrul natural – Lacul Vâlcele 

 

8. Spații verzi 

În satele Merișani, Dobrogostea și Borlești, locuitorii se pot destinde într-unul din parcurile 

puse la dispoziția lor, în care se regăsesc și trei locuri de joacă pentru copii. 

 

 

Foto nr. 10 – Parc cu loc de joacă în comuna Merișani 
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9. Administrație publică locală 

9.1. Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale 

ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în 

Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

 principiul descentralizării 

 principiul autonomiei locale 

 principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit  

 principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

 principiul cooperării 

 principiul responsabilităţii 

 principiul constrângerii bugetare. 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi 

executive. 

Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide 

politice: 

Tabelul nr. 22 – Componența Consiliului local Merișani 

 

  Partid Consilieri Componența Consiliului 

 
Partidul Social Democrat 6             

 
Uniunea Salvați România 3             

 
Partidul Național Liberal 3             

 
State Dumitru 1             

 

Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile 

autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: 
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primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la 

cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Merișani, aprobată prin 

Hotărâre a Consiliului Local nr. 22 din data de 26.05.2021, cuprinde: 

 în subordinea primarului: 

 Viceprimarul; 

 Secretarul general al UAT Merișani; 

 Consilierul personal al primarului. 

 în subordinea viceprimarului: 

 Biblioteca comunală; 

 Asistenții personali; 

 Asistentul medical comunitar; 

 Serviciul public de administrare a domeniului public și privat. 

 în subordinea secretarului general al UAT Merișani: 

 Compartiment achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului; 

 Compartiment protecția mediului; 

 Compartiment administrativ gospodăresc; 

 Compartiment contabilitate, impozite și taxe, executări silite și casierie; 

 Compartiment implementare proiecte fonduri europene; 

 Compartiment juridic și monitorizarea procedurilor administrative; 

 Compartiment stare civilă; 

 Compartiment resurse umane; 

 Compartiment asistență socială; 

 Compartiment registrul agricol; 

 Compartiment arhivă. 

În subordinea Consiliului local al comunei Merișani funcționează Serviciul voluntar pentru 

situații de urgență. 
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9.2.  Cooperare teritorială 

Comuna Merișani face parte din următoarele asociații: 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeş a fost înfiinţată în vederea 

implementării operaţionale a proiectului de interes public comun „Managementul integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Argeş". A fost constituită conform art. 6 din O.G. nr. 26/2000, 

funcţionează în baza H.G. nr. 855/2008 şi are în prezent 103 membri, respectiv toate 

administraţiile publice locale, inclusiv Consiliul Judeţean Argeş. Fiecare membru al 

asociaţiei are drept de vot egal. 

Activitatea asociației presupune: 

 administrarea patrimoniului delegat de administraţiile publice locale; 

 monitorizarea instalaţiilor, infrastructurii şi contractelor pentru delegare; 

 urmărirea operaţionalizării investiţiilor realizate prin proiect; 

 oferă propuneri şi soluţii pentru optimizarea sistemului; 

 urmăreşte atingerea parametrilor şi indicatorilor proiectului; 

 întocmirea rapoartelor de monitorizare a serviciilor; 

 derularea campaniilor de informare şi conştientizare publică; 

 încheierea parteneriatelor cu factorii interesaţi; 

 atragerea de surse de finanţare complementare proiectului; 

 raportează şi răspunde de stadiul implementării proiectului. 

 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Consorțiul Zonal Topoloveni” – ADI – CZT, 

înființată în conformitate cu O.G. nr.26/2000 având ca obiectiv principal și scop permanent, 

desfășurarea de activități de interes general și de interes comunitar în conformitate cu 

dispozițiile legii și prevederile statutare. În anul 2011 s-a înființat în cadrul asociației, 

activitatea de audit public intern, potrivit prevederilor OUG 63/2010. 

 

 Asociația Grupul de Acțiune Locală Ținutul Argeșul de Mijloc, care reuneşte 52 parteneri 

publici şi privaţi din 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 în judeţul Argeş şi unul în judeţul 

Vâlcea) şi anume: comunele  Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coșești, Ciofrângeni, Mălureni, 

Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti – în județul Argeş şi 

comuna Goleşti – în județul Vâlcea. 
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9.3. Investiții locale 

Dintre proiectele de investiții finalizate sau în derulare în ultimii 4 ani în comuna Merișani 

menționăm: 

 Realizare sistem de canalizare, stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani; 

 Realizare sistem de alimentare cu apă în satul Merișani, comuna Merișani; 

 Realizare sistem de alimentare cu apă în satul Crâmpotani, comuna Merișani; 

 Modernizare drum de interes local Str. Școlii, sat Dobrogostea, în comuna Merișani, 

județul Argeș; 

 Lucrări instalații electrice iluminat public (iluminat LED); 

 Întocmire planuri parcelare și documentații cadastrale; 

 Amenajament silvic și amenajament pastoral; 

 Reabilitare termică sediu Primăria Merișani, comuna Merișani, județul Argeș; 

 Lucrări de reparații și întreținere DC286 Crâmpotani – Parcul 6; 

 Amenajare rigolă/șanț pentru scurgerea și colectarea apei pe str. Badesi, în comuna 

Merișani, județul Argeș; 

 Modernizare drum de interes local str. Valea Belului, în comuna Merișani, județul Argeș; 

 Achiziționare autospecială ridicătoare cu braț telescopic de tip PRB; 

 Înlocuire învelitoare Cămin cultural Merișani și Cămin cultural Vâlcelele; 

 Sisteme supraveghere video; 

 Grădiniță cu 2 grupe program normal, sat Merișani, comuna Merișani, județul Argeș; 

 Achiziționare basculantă auto; 

 Parc fotovoltaic; 

 Lucrări de asfaltare DC453 Bădesi, sat Borlești, comuna Merișani, județul Argeș; 

 Modernizare drum de interes local str. Valea Izvorului, sat Borlești, comuna Merișani, 

județul Argeș; 

 Execuție rigolă ranfort pe DC 281 Priba, în pct. Enache Laurențiu, sat Merișani, comuna 

Merișani, județul Argeș; 

 Lucrări de asfaltare str. Căpățânești, sat Dobrogostea, comuna Merișani, județul Argeș; 

 Asigurare cale de acces și intervenție în situații de urgență pe gârla Valea Belului, comuna 

Merișani, județul Argeș; 
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 Realizare sistem de alimentare cu apă în satul Malu Vânăt; 

 Realizare sistem de alimentare cu apă în satele Vâlcelele, Brăteasca, comuna Merișani, 

județul Argeș (în curs de execuție, ordin de începere 2021); 

 Învelitoare la Școala Gimnazială Merișani, județul Argeș; 

 Extindere iluminat public Valea Belului și Crâmpotani; 

 Modernizare sistem alimentare cu energie electrică – instalație de utilizare, puț Malu 

Vânăt, comuna Merișani, județul Argeș. 

 

  

  

 

Foto nr. 11-14 – Pietruire drumuri comunale în comuna Merișani 
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PARTEA A II-A 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

Prin intermediul analizei SWOT vom scoate în evidență punctele tari și punctele slabe din 

organizarea și funcționarea comunității, fiind adaptate punctele tari la oportunități şi reduse la 

minimum amenințările eliminând punctele slabe. 

Se apreciază că eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia 

de a înțelege și de a se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune 

planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Henri Fayol considera că planificarea strategică este cea mai importantă funcție managerială. 

Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și organizează 

informația permițând managerilor să acționeze, să apere și să promoveze obiectivele organizației 

cu succese mai bune și constituie cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea 

poziției strategice a unei organizații. Toate acestea sunt perfect valabile și în cazul unei 

comunități locale. 

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai bună aliniere 

între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât să fie adaptate punctele tari la 

oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine punctele slabe. 

Vom prezenta succint în cele ce urmează semnificația acronimului SWOT: 

• S - Strenght / punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului managerial. 

Din punctul de vedere al managementului, un punct forte reprezintă oricare element tangibil care 

facilitează atingerea obiectivelor manageriale. De fapt, în analiza SWOT punctele tari sunt 

definite atât ca valori, cât și drept factori interni care crează valorile; 

• W - Weaknesses / punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate - elemente ce pot împiedica 

atingerea obiectivelor. Din punct de vedere al managementului, un punct de slăbiciune reprezintă 

un element ce poate împiedica îndeplinirea obiectivelor; 
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• O - Opportunities / oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele organizației. 

De asemenea, oportunitățile sunt tendințe generale prezente în mediul extern, un fel de proiecție 

a „binelui viitor”; 

• T - Threats – amenințări la adresa creșterii organizației respective, aspecte negative ce apar 

din supraexploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse organizației din 

partea unui mediu extern aflat în schimbare. Pot fi riscuri tranzitorii sau permanente, poate fi o 

proiecție a riscului în viitor. 

 

Percepția mediului intern și extern al unei 

organizații se referă la:  

 Ce anume poate fi considerat punct forte? 

 Ce poate fi considerat un punct slab? 

 Ce anume poate fi considerată o 

oportunitate? 

 Ce se poate considera amenințare? 

 

Alegerea strategiei corecte, fundamentată pe analiza SWOT, va fi în mod cert în avantajul 

comunității. 

 

Pe baza analizei situației existente, dar și a contextului regional, a fost realizată o analiză 

SWOT, care subliniază punctele tari, punctele slabe, oportunitățile de dezvoltare, dar și 

amenințările pentru comuna Merișani. 

Analiza a fost realizată pe câteva domenii considerate de referință în contextul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală a comunei: 

 Infrastructură 

 Economie rurală 

 Educație 

 Sănătate și asistență socială 

 Mediu 

 Turism și cultură 

 Administrație publică 
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ANALIZA SWOT 

 

 

IN
F

R
A
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T
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Ă
 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Poziționarea geografică în raport cu 

municipiul Pitești (15 km), reședința 

județului și cu municipiul Curtea de 

Argeș (23 km); 

 Apropierea de autostrada A1; 

 Prezența căilor de comunicație rutiere 

și feroviare pe teritoriul administrativ 

al comunei.  

 Căile de comunicație rutiere sunt 

constituite din: DN7C, drumurile 

județene DJ 704H și DJ 703I și 

drumurile comunale; 

 Teritoriul comunei este străbătut de 

calea ferată Pitești-Curtea de Argeș, cu 

halte la Merișani, Vâlcelele și Borlești; 

 Utilități publice asigurate: introducere 

sistem de alimentare cu apă și sistem 

de canalizare, rețea de gaze naturale, 

alimentare cu energie electrică și 

termică; 

 Sistemul de iluminat public este 

eficientizat prin introducerea 

tehnologiei LED; 

 Acces la telefonie fixă și mobilă, 

televiziune și internet; 

 Transport public regulat în comună; 

 Existența unui parc fotovoltaic în 

comună; 

 Comuna face parte din ADI 

SERVSAL, în vederea gestionării 

deșeurilor, operatorul de salubritate 

fiind SC SALUBRIS SA; 

 Comuna este parte în GAL ȚINUTUL 

ARGEȘUL DE MIJLOC. 

 

 

 Starea necorespunzătoare a unei părți a 

drumurilor din comună; 

 Sistemele de alimentare cu apă și 

canalizare nu sunt introduse la nivelul 

întregii comune; 

 Lipsa infrastructurii pietonale 

(trotuare); 

 Lipsa pistelor amenajate pentru 

bicicliști; 

 Podurile și podețele de pe raza 

comunei nu sunt reabilitate; 

 Nu sunt asigurate căi de acces și 

intervenție pe gârlele de pe raza 

comunei; 

 Existența de podețe și șanțuri pentru 

scurgerea apelor pluviale neamenajate; 

 Stații de transport public în comun 

insuficient amenajate. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Posibilitatea de acces la Programele 

operaționale de dezvoltare a 

infrastructurii și la noi surse de 

finanțare; 

 Existenţa unor planuri naţionale de 

modernizare a reţelei rutiere; 

 Atragerea de noi societăți de transport 

public în comun care să ofere servicii 

de calitate cetățenilor și care să 

favorizeze competitivitatea în acest 

domeniu; 

 Nivelul ridicat al radiației solare – 

potențial pentru energia 

neconvențională; 

 Programe de dezvoltare a 

infrastructurii și protecția mediului cu 

finanțare din fonduri europene. 

 

 

 Lipsa resurselor pentru (co)finanțarea 

investițiilor majore în infrastructura 

locală; 

 Lipsa resurselor pentru finanțarea 

investițiilor în infrastructura de interes 

național și județean; 

 Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din 

fonduri europene sau întârzierea 

acestor lucrări poate duce la pierderea 

finanțării pentru proiectele respective; 

 Migrarea forței de muncă din mediul 

rural poate duce la imposibilitatea 

realizării unor investiții și proiecte de 

infrastructură; 

 Dezastrele naturale (spre ex. 

inundațiile, cutremurele etc.), care pot 

afecta sau chiar distruge infrastructura 

rutieră și cea tehnico-edilitară. 

 

E
C

O
N
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M
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U
R

A
L

Ă
 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Condiții climatice și de sol propice 

unei agriculturi de tip intensiv; 

 Disponibilitatea materiilor prime 

agricole pentru anumite activități 

industriale:  industria alimentară, 

depozitare/ condiționare produse, 

zootehnie; 

 Potențial ridicat al energiei solare; 

 Localizarea geografică în raport cu 

municipiul Pitești (15 km), reședința 

județului și cu municipiul Curtea de 

Argeș (23 km), ceea ce permite 

cetățenilor comunei să acceseze piața 

forței de muncă aferentă mediului 

urban; 

 Apropierea de autostrada A1 determină 

accesul facil la piețele naționale și 

internaționale; 

 Potențialul turistic al zonei, determinat 

 

 Exploatații de dimensiuni mici și 

foarte mici, care conduc la o 

productivitate scăzută; 

 Grad scăzut de prelucrare pe plan local 

a produselor agricole vegetale și 

animale; 

 Infrastructura de sprijin a afacerilor în 

stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv 

pentru agricultură); 

 Fermierii, în marea lor majoritate, nu 

sunt organizați în entități cu 

personalitate juridică, ceea ce face 

dificilă accesarea programelor de 

finanțare ale Guvernului României și 

Uniunii Europene; 

 Piața de desfacere a produselor 

agricole este foarte slabă; 

 Prețul scăzut al produselor agricole în 

general; 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

81 

 

de un cadru natural deosebit și de 

obiectivele turistice antropice 

(monumente istorice, Biserica 

Izvoarelor de Leac). 

 

 Oferta forței de muncă nu este 

diversificată conform cerințelor, 

lipsește forța de muncă calificată. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența cadrului legislativ, a 

strategiilor guvernamentale și a 

programelor de finanțare pentru 

înființarea de IMM-uri; 

 Avantajele oferite de programele de 

dezvoltare pentru înființarea de forme 

asociative în sectorul agricol; 

 Creșterea competitivității sectorului 

agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri 

în dezvoltarea afacerilor; 

 Facilitățile oferite în cadrul Politicii 

Agricole Comune și a Politicii de 

Dezvoltare Regională; 

 Posibilități de investiții în prelucrarea 

produselor locale; 

 Existența piețelor de desfacere la nivel 

național și european pentru produsele 

agricole și alimentare și cererea 

continuă pentru acestea; 

 Interesul ridicat de pe piața produselor 

agricole și alimentare pentru produsele 

ecologice; 

 Crearea de parteneriate public-private 

în folosul dezvoltării industriale. 

 

 

 Absența unui cadru legal pentru 

protejarea producției agricole interne; 

 Numărul de concurenți în creștere 

pentru producătorii de produse 

agroalimentare de pe piața Uniunii 

Europene; 

 Echilibru social fragil: populația 

îmbătrânită rămasă fără sprijin din 

cauza migrației tinerilor, practicarea 

agriculturii de subzistență; 

 Lipsa locurilor de muncă în mediul 

rural are ca efect migrația persoanelor 

tinere și a celor cu studii de la sat la 

oraș, precum și în afara țării; 

 Condițiile meteorologice nefavorabile 

care pot crea daune producătorilor 

agricoli; 

 Dezastrele naturale (inundațiile, 

incendiile, seceta); 

 Lipsa politicilor specifice de 

promovare și valorificare a produselor 

locale; 

 Criza economică globală. 

E
D

U
C

A
Ț

IE
 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența pe teritoriul comunei a unei 

infrastructuri educaționale, care asigură 

învățământul de nivel preșcolar, primar 

și gimnazial, în funcție de nevoile 

comunității; 

 Investițiile realizate în reabilitarea, 

modernizarea, extinderea și dotarea 

unităților de învățământ; 

 

 Infrastructura de învățământ necesită 

extindere și dotare corespunzătoare 

unui act educațional de calitate; 

 Apariția pandemiei Covid 19 la 

începutul anului 2020 a determinat 

desfășurarea în condiții improprii a 

actului educațional; 

 Lipsa cursurilor de instruire a cadrelor 
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 Existența transportului organizat cu 

microbuz școlar; 

 Localizarea geografică în apropierea 

municipiilor Pitești și Curtea de Argeș 

permite deplasarea facilă a elevilor la 

unitățile de învățământ liceal; 

 Existența unei infrastructuri moderne 

pentru desfășurarea activităților 

sportive, comuna având sală de sport și 

terenuri sportive; 

 Personal didactic calificat în comună; 

 Școlile din comună sunt dotate cu 

tehnologie modernă astfel încât pot 

asigura calitatea actului educațional; 

 Existența unei biblioteci și a două 

cămine culturale în comună; 

 Desfășurarea de activități cultural-

educative în cadrul bibliotecii 

comunale, atât în cursul anului școlar, 

cât și pe perioada vacanțelor; 

 Implicarea unor organizații 

nonguvernamentale în organizarea de 

activități instructiv-educative cu copiii 

din comună (Asociația Partener pentru 

Tine, Fundația PROGRESS etc.). 

 

didactice pentru desfășurarea actului 

educațional online; 

 Neparticiparea la cursuri la clasă se 

răsfrânge negativ asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor; 

 Natalitatea în scădere, sporul natural 

fiind negativ în ultimii ani; 

 Abandonul școlar, în special în rândul 

comunităților defavorizate. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

europene structurale pentru dotarea 

școlilor, pentru modernizarea 

bibliotecilor comunale, căminelor 

culturale și structurilor sportive; 

 Stabilirea de parteneriate care să 

favorizeze dezvoltarea unor servicii 

social-educative noi și de calitate; 

 Existența de programe de formare a 

personalului în colaborare cu specialiști 

din țară și din străinătate; 

 Promovarea voluntariatului. 

 

 

 

 

 

 Schimbări dese ale sistemului de 

învățământ și ale programei școlare; 

 Creşterea ratei de părăsire a sistemului 

de învăţământ în mediul rural; 

 Subfinanțarea sistemului educațional; 

 Accentuarea scăderii calităţii 

procesului de învăţământ; 

 Nivelul de trai redus limitează şi 

oportunităţile de dezvoltare socială și 

educațională; 

 Politica de salarizare în domeniul 

educației slab motivantă. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența unui dispensar medical 

uman, cu cabinete de medicină de 

familie; 

 Existența unei farmacii pe teritoriul 

comunei; 

 Existența unor spitale în apropiere, dată 

fiind localizarea geografică a comunei 

la 15 km de municipiul Pitești și 23 km 

de municipiul Curtea de Argeș; 

 Derularea de proiecte de investiții 

pentru modernizarea infrastructurii de 

sănătate în comună;  

 Existența unui compartiment de 

asistență socială la nivelul aparatului 

de specialitate al primarului comunei; 

 Asigurarea serviciilor sociale prin 

încadrarea cu contract individual de 

muncă a asistenților personali pentru 

persoanele cu handicap grav; 

 Existența unui asistent medical 

comunitar în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

 Buna organizare a serviciilor de 

consiliere şi informare în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului; 

 Implicarea Asociației Partener pentru 

Tine în proiecte de economie socială, 

prin intermediul cărora persoane 

vulnerabile au acces la programe de 

formare profesională și inserția pe piața 

muncii. 

 

 

 Lipsa unui cabinet stomatologic și a 

unui laborator de analize în comună; 

 Insuficiența serviciilor sociale 

specializate pentru grupurile 

vulnerabile; 

 Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă; 

 Neefectuarea de studii profesionale 

pentru monitorizarea şi analiza 

nevoilor reale ale comunităţii; 

 Pasivitatea membrilor comunității în 

problemele de interes comunitar, lipsa 

simțului civic. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Accesarea programelor cu finanţare 

europeană şi/sau naţională destinate 

reabilitării şi extinderii clădirilor, 

respectiv dotării cu echipamente a 

unităţilor medicale; 

 Existența programelor și fondurilor 

 

 Concentrarea specialiştilor, ca număr 

şi timp de lucru, în unităţile medicale 

din mediul urban şi dezechilibrarea 

sistemului public de sănătate; 

 Epuizarea din ce în ce mai rapidă a 

bugetelor unităţilor sanitare şi CJAS, 
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naționale și europene accesibile pentru 

grupuri dezavantajate: programe 

sociale, programe de incluziune, 

programe educative, programe de mică 

infrastructură; 

 Implementarea Programului 

operațional pentru ajutorarea 

persoanelor defavorizate; 

 Existența la nivelul județului de 

modele de bună practică în furnizarea 

de servicii sociale; 

 Promovarea voluntariatului. 

 

în urma multiplicării numărului 

bolnavilor ce necesită investigaţii şi 

tratamente costisitoare; 

 Nivelul de trai redus poate duce la 

creșterea morbidității în mediul rural; 

 Deciziile cu privire la dezvoltarea 

serviciilor sociale aparţin factorilor 

politici; 

 Insuficiența fondurilor pentru 

susținerea serviciilor sociale 

specializate; 

 Scăderea solidarității sociale. 

M
E

D
IU

 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența pe teritoriul comunei a ariei 

de protecție specială avifaunistică 

Natura 2000: ROSPA0062 Lacurile de 

acumulare de pe Argeș; 

 Nivel ridicat al radiației solare, 

favorabil utilizării pentru producerea 

energiei verzi; 

 Apartenența comunei la ADI 

SERVSAL; 

 Operatorul de salubritate este SC 

SALUBRIS SA; 

 Implicarea Asociației Partener pentru 

Tine în acțiuni de ecologizare pe 

teritoriul administrativ al comunei, 

precum și în acțiuni de educare în 

legătură cu menținerea unui mediu 

curat și sănătos. 

 

 

 Poluarea apelor de suprafață, a apelor 

freatice și a solului din cauza lipsei la 

acest moment a rețelei de canalizare pe 

tot teritoriul comunei; 

 Poluarea apelor și a solului, ca efect al 

activității desfășurate de SC OMV 

PETROM pe teritoriul administrativ al 

comunei; 

 Lipsa monitorizării mediului 

înconjurător; 

 Deranjarea habitatului faunei și florei 

protejate prin activități agricole și 

zootehnice, dar și prin activități ale 

industriei extractive și de exploatare a 

lemnului; 

 Poluare fonică și a aerului determinată 

de traficul desfășurat pe raza comunei; 

 Infrastructură de prevenire și protecție 

contra inundațiilor insuficient 

dezvoltată; 

 Lipsa căilor de acces și intervenție la 

gârlele de pe raza comunei; 

 Lipsa de educație și de responsabilitate 

a populației în raport cu mediul. 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența fondurilor de investiții 

direcționate către proiecte în domeniul 

salubrității, canalizării, apelor uzate și 

protecției mediului în general; 

 Introducerea surselor regenerabile de 

energie (panouri solare, panouri 

fotovoltaice, etc.) 

 Existența unor finanțări 

guvernamentale pentru proiecte de 

mediu (lucrări de regularizare a 

scurgerilor pe versanți, îndiguiri, 

apărări și consolidări de maluri și albii, 

decolmatări, etc.); 

 Existența programelor de finanțare 

susținute din Fondul pentru Mediu, 

precum: programul Rabla, programul 

de îmbunătățire a calității mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole 

degradate, programul național de 

îmbunătățire a calității mediului prin 

realizarea de spații verzi în localități 

etc.; 

 Dezvoltarea educației ecologice la 

nivelul comunității locale. 

 

 

 Schimbările climatice generate de 

încălzirea globală, extremizarea 

fenomenelor naturale; 

 Condițiile meteorologice extreme care 

conduc la riscuri de genul inundațiilor 

și a secetei tind să devină mai 

frecvente și intensitatea lor să 

sporească; 

 Degradarea cadrului natural în cazul 

dezvoltării urbanistice necontrolate; 

 Poluarea aerului, apei și solului de 

către operatorii economici din zonă. 

 

T
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența pe teritoriul administrativ al 

comunei a unor monumente istorice, 

care pot determina dezvoltarea 

turismului cultural și religios; 

 Existența Bisericii Izvoarelor de Leac, 

obiectiv turistic de referință pentru 

Muntenia; 

 Existența ariei de protecție specială 

avifaunistică Natura 2000: 

ROSPA0062 Lacurile de acumulare de 

pe Argeș; 

 Infrastructura rutieră modernizată; 

 Climat temperat-continental moderat 

 

 Obiectivele turistice aflate pe teritoriul 

administrativ al comunei sunt 

insuficient promovate; 

 Lipsa unor itinerarii turistice care să 

valorifice potențialul natural și cultural 

al comunei; 

 Ofertă scăzută a posibilităților de 

agrement la acest moment; 

 Lipsa personalului calificat din 

domeniul turismului; 

 Spirit antreprenorial slab dezvoltat; 

 Lipsa unor utilități, cum ar fi 

alimentarea cu gaze naturale a 
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fără extreme deosebite, ceea ce 

favorizează desfăşurarea activităţilor 

turistice tot timpul anului; 

 Diversitatea resurselor atractive pentru 

o paletă foarte largă de activități 

turistice, pentru practicarea unor forme 

de turism variate în tot timpul anului: 

cultural, religios (monahal), ecoturism, 

turism de aventură; 

 Existența a 2 cămine culturale în 

comună și a unei biblioteci; 

 Desfășurarea de activități cultural-

educative în cadrul bibliotecii 

comunale, atât în cursul anului școlar, 

cât și pe perioada vacanțelor; 

 Implicarea unor organizații 

nonguvernamentale în organizarea de 

activități culturale cu copiii din 

comună. 

 

comunei și sistemul de canalizare în 

unele sate ale comunei; 

 Abandonarea arhitecturii tradiționale; 

 Dispariția ocupațiilor și meșteșugurilor 

tradiționale, care ar fi constituit o 

atracție pentru turiști. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Dezvoltarea de parteneriate între 

administrația publică locală, 

producătorii locali, unități de primire 

turistică și ONG-uri locale în scopul 

dezvoltării și diversificării turismului; 

 Colaborarea cu comunele învecinate 

din punct de vedere al 

proiectelor/obiectivelor turistice; 

 Posibilitatea atragerii resurselor 

financiare pentru dezvoltarea 

turismului de către operatorii publici 

și/sau privați prin programele de 

finanțare, crescând gradul de 

accebilizare și atractivitatea teritoriului; 

 Politica națională încurajează 

dezvoltarea de noi forme de turism 

(religios, rural, ecologic, agroturism, 

silvoturism etc.). 

 

 

 

 

 

 Schimbările climatice au efecte 

negative asupra activităților turistice, 

reducând numărul de turiști; 

 Calamităţi naturale (inundaţii, 

alunecări de teren etc.) sau situații 

excepționale (epidemii, pandemii, etc); 

 Degradarea și chiar dispariția 

arhitecturii tradiționale. 
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PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Management performant al Primăriei; 

 Funcționari publici și personal 

contractual cu studii și experiență în 

administrația publică locală; 

 Asigurarea liberului acces la 

informațiile de interes public; 

 Transparență decizională; 

 Dotare cu tehnică modernă; 

 Lucru în sistem informatizat, inclusiv 

online; 

 Răspuns prompt către cetățean; 

 Implementarea de proiecte de investiții 

care au dus la dezvoltarea comunității 

sub aspect economic, social, cultural 

etc. 

 

 

 Lipsa resurselor financiare proprii 

pentru realizarea de investiții în 

vederea dezvoltării capacității 

administrative; 

 Absența la nivel național a unui sistem 

de monitorizare și evaluare a modului 

de furnizare a serviciilor publice; 

 Personal insuficient în administrație; 

 Complexitatea formalităţilor/ 

procedurilor administrative care 

trebuie îndeplinite în relația 

administrație – cetățean; 

 Implicarea redusă a societății civile în 

stabilirea strategiilor locale pe termen 

mediu și lung. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 

 Existența cadrului legal privind 

autonomia financiară și administrativă 

la nivelul autorității administrației 

publice locale; 

 Existența unei surse alternative 

generatoare de venituri proprii, prin 

proiectele finanțate din fonduri 

nerambursabile; 

 Existența mecanismelor de cooperare/ 

colaborare/ parteneriat, cum ar fi: 

asociații de dezvoltare intercomunitară, 

grupuri de acțiune locală, parteneriate 

public-public, public-privat, etc.; 

 Punerea la dispoziția autorității 

administrației publice locale de 

instrumente de management eficiente 

pentru desfășurarea activității în 

condiții de eficiență, economicitate și 

eficacitate. 

 

 

 Legislație neclară, generată de 

întârzierea adoptării normelor de 

aplicare a unor acte normative, 

contradicții între prevederile legale și 

suprapuneri de acte normative; 

 Regulile de finanțare, atât regulile 

specifice ale finanțatorului cât și 

legislația națională aplicabilă, nu sunt 

corelate și armonizate astfel încât să 

permită o aplicare facilă, unitară, 

previzibilă și sustenabilă, de natură să 

contribuie la dezvoltarea capacității 

beneficiarilor și la eficientizarea 

activităților acestora; 

 Influenţa şi presiunile factorului 

politic. 
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PARTEA A III-A 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

Secțiunea 1 

Cadrul strategic de dezvoltare durabilă 

 

Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o 

sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se 

definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor 

central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile 

favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul 

prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile 

este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru 

generațiile viitoare. 

 

1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european 

 

1.1.Politica de coeziune 2021-2027 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană 

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre 

cele mai tangibile expresii ale solidarității. 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

climatice; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

89 

 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 
 

Figura nr. 2 – Priorități de investiții 2021-2027 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și 

dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane 

Europă mai 
inteligentă 

Europă mai 
verde 

Europă mai 
socială 

Europă mai 
apropiată de 
cetățenii săi 

Europă mai 
conectată 
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durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

 

PRIORITĂȚILE NAȚIONALE DE INVESTIȚII: 

 

OP 1 - O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

Obiectiv specific: Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate  

 

Digitalizare  

Obiectiv specific: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor 

și al guvernelor  

 

Competitivitate  

Obiectiv specific: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

 

 

OP 2 - O Europă mai verde 

 

Energie 

Obiective specifice: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

 Promovarea energiei din surse regenerabile  

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 
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Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în 

urma dezastrelor  

 Promovarea gestionării sustenabile a apei  

 

Economia circulară 

Obiectiv specific: Promovarea tranziţiei către o economie circulară  

  

Biodiversitate 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

 

Aer 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării  

 

Situri contaminate 

Obiectiv specific: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării  

  

Mobilitate urbană 

Obiectiv specific: Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere  

  

 

OP 3 - O Europă mai conectată 

 

Conectivitate  

Obiective specifice: 
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 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și intermodală  

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității transfrontaliere  

  

Broadband  

Obiectiv specific: Îmbunătățirea conectivității digitale  

 

 

OP 4 – O Europă mai socială 

 

Ocupare  

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont 

propriu și a economiei sociale  

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și anticipa 

necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real, urmărind 

asigurarea  medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă  

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății  

 

Educație 

Obiective specifice: 
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 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale  

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și 

formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar  

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în considerare competențele 

digitale  

  

Incluziune socială 

Obiective specifice: 

 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii  

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de 

bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere 

 

Sănătate 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată  
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OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, 

a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane  

 

Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului 

la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și 

inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității  

 

 

2. Direcții strategice la nivel național 

2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 

Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, 

adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE 

privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030.  

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 

și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni 

principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se 

centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui 

cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

95 

 

Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la 

parteneriatele naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al participării 

voluntare a României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării Agendei 2030, 

Strategia contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului politicilor implementate. 

 

Obiectivul 1: Fără sărăcie  

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

 

Ținte 2030: 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii  

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă  

 Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau 

evenimente climatice extreme 

 

Obiectivul 2: Foamete zero  

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi sustenabile 

 

Ținte 2030: 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în 

anul 2014  

 Finalizarea cadastrului agricol  

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite  

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone   

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole   

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor 

medicinale și fructelor de pădure în zona montană 
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 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în 

ceea ce priveşte originea geografică 

 

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare  

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

 

Ținte 2030: 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri  

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 

pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și 

medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor  

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de 

col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și 

defavorizate  

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media 

UE  

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, 

pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 

companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați   

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în 

care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor  

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile  

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale  

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice  

 Reducerea consumului de substanțe nocive 
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Obiectivul 4: Educație de calitate  

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți 

 

Ținte 2030: 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai 

mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de 

materii opționale  

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă  

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor 

despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației 

și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 

percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli   

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional    

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de 

pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri  

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 

cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale 

UE  

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 
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programe  

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul  

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor  

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare 

și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen  

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

 

Ținte 2030: 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe  

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare  

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 

publică 

 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație  

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

 

Ținte 2030: 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și 

agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 

obiectivelor economiei circulare 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui 

proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă  

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%   
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 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate  

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția 

apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură  

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile  

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern 

 

Ținte 2030: 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în 

vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure 

de energie la prețuri acceptabile  

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, 

transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale  

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a 

mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu 

scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS  în condiții de piață 

previzibile și stabile  

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi  

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice 

în vederea atragerii investițiilor  

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în 

transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

100 

 

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică  

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru 

toți 

 

Ținte 2030: 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține 

efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al 

populației  

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-up, creativitatea și inovația, și care 

încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin 

acces la servicii financiare  

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă  

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică  

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul 

la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 

 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură  

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și 

încurajarea inovației 

 

Ținte 2030: 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți  

 Îmbunătățirea siguranței rutiere  



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

101 

 

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor 

și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările 

luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora  

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în 

zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere  

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și 

dezvoltare  

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare  

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, 

inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe 

 

Obiectivul 10: Inegalități reduse  

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

 

Ținte 2030: 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate  

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile  

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile  

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 
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Ținte 2030: 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii  

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de 

teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la 

nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ  

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile 

pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție 

deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și 

în etate  

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare 

a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială  

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic  

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului 

prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului   

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului  

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural  

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea 

și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole 

pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului 

 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile  

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

 

Ținte 2030: 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă 
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a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de 

parcurs  

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de 

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030   

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 

50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 

70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, 

sticlă 75%, hârtie și carton 85%)  

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice 

până în 2023 și a materialelor textile până în 2025  

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate 

ambalajele până în 2024  

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

naționale și politicile europene 

 

Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice  

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor 

 

Ținte 2030: 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

dezastre naturale  

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive 

de mare intensitate  

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie  

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor 

de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, 
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în conformitate cu politicile UE 

 

Obiectivul 14: Viață acvatică  

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

 

Ținte 2030: 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile  

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului 

sportiv și de agrement  

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor 

acvatice vii 

 

Obiectivul 15: Viața terestră  

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

 

Ținte 2030: 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a 

bazinelor hidrografice și zonelor umede  

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta 

Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial  

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul 

de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă  
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 Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și 

european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului 

natural  

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului 

informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv 

la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier 

și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor 

forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul 

limitării  impactului schimbărilor climatice  

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural 

și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea 

degradării solului  

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații 

 

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente  

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelurile 

 

Ținte 2030: 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, 

limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice  

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe   
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 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile  

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile  

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru 

prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor  pe 

internet (on-line). 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă 

 

Ținte 2030: 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având 

ca obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030   

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului 

economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze 

competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate   

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

Cooperare Economică  

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 
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2.2. Planul Național de Redresare și Reziliență 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul strategic al României 

care stabilește domeniile și prioritățile de investiții, precum și reformele elaborate pentru fiecare 

domeniu de investiții, în concordanță cu Recomandările Specifice de Țară (RST), precum și cu 

Regulamentele Comisiei Europene, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de Redresare și 

Reziliență (FRR), care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, 

consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică și asigurarea unei creșteri 

economice pe termen lung.  

Obiectivul general al PNRR este de a stabili prioritățile naționale de investiții și direcțiile 

principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele Specifice ale Comisiei 

Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a consolida capacitatea de 

reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică.  

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care privesc:  

 Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei naționale, 

administrației publice și societății civile în ansamblul său, au drept scop consolidarea statului 

de drept, sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea financiară, politicile sociale și piața 

muncii, consolidarea capacității de implementare a proiectelor și absorbția fondurilor externe 

nerambursabile, precum și digitalizarea și transparentizarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică;  

 Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții propus spre finanțare în 

cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR), care au în vedere fie sustenabilitatea 

finanțării proiectelor de investiții pe termen lung, fie modernizarea serviciilor publice și 

îmbunătățirea calității vieții populației, fie elaborarea unor pachete de măsuri care să permită 

creșterea capacității de implementare a proiectelor de investiții;  

 Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice în domenii 

considerate strategice pentru România precum transporturi, schimbări climatice, energie și 

energie regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice locale, 

sănătate și educație pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele de locuit ale 

populației, dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea localităților urbane la rețelele de 

transport transeuropene sau pentru a crește capacitatea de reziliență a localităților urbane; 
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 Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la obiectivele stabilite 

de Uniunea Europeană și cuprinse în European Green Deal, precum și dezvoltarea marilor 

servicii publice din domeniul educației și sănătății în mediul on-line, dar și creșterea 

capacității de reziliență a României în perioade de criză pandemică. De asemenea, sunt 

prevăzute investiții în infrastructură care conțin elemente de inteligență artificială, precum: 

sistemele informatice de gestiune pentru infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale 

infrastructurii specifice pentru schimbări climatice, rețele inteligente destinate transportului 

sau distribuției de combustibil de tranziție etc.;  

 Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare și inovare sunt 

destinate consolidării competitivității economice pe piața europeană a IMM-urilor, creșterea 

valorii adăugate, îmbunătățirii calității produselor și serviciilor obținute, retehnologizării, 

robotizării și automatizării proceselor industriale, digitalizării activității IMM-urilor, dar și 

dezvoltării activităților de cercetare, inovare și specializare inteligentă de către Institutele 

Naționale de Cercetare Dezvoltare și IMM-uri, care au drept scop final introducerea pe piață 

de produse și servicii competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor;  

 Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate creșterii 

capacității de reziliență a României prin două modalități: creșterea capacității de reziliență în 

perioade de criză pandemică, în special prin realizarea unor depozite regionale de 

echipamente medicale și medicamente destinate sistemului de sănătate publică, precum și 

creșterii capacității de reziliență în perioade de crize alimentare prin realizarea de depozite 

destinate stocării de cereale, alimente și altor asemenea bunuri de consum destinate crizelor 

alimentare, precum și a unor puncte smart-acces pentru depozitele de alimente și 

medicamente pentru situații de urgență. 

 

Structura pe piloni a PNRR 

PNRR a fost elaborat pe baza a 6 piloni și o serie de componente prezentate în tabelul de mai 

jos: 
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Tabelul nr. 23 - Componentele Planului Național de Redresare și Reziliență 

Piloni Componente 

Pilonul I. Tranziția verde I.1 Sistemul de management al apei 

I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea 

I.3 Managementul deșeurilor 

I.4 Transport sustenabil 

I.5 Fondul pentru Valul Renovării 

I.6 Energie 

Pilonul II. Transformare digitală II.1 Cloud guvernamental si sisteme publice digitale 

Pilonul III. Creștere inteligentă, 

sustenabilă și favorabilă incluziunii  

III.1 Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 

III.2 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare 

si inovare 

Pilonul IV. Coeziune socială și 

teritorială 

IV.1 Fondul local pentru tranzitia verde și digitală 

IV.2 Turism și cultură 

Pilonul V. Sănătate, precum și 

reziliență economică, socială și 

instituțională, în scopul, printre 

altele, al creșterii nivelului de 

pregătire pentru situații de criză și a 

capacității de reacție la criză 

V.1 Sănătate 

V.2 Reforme sociale 

V.3 Reforma sectorului public, creșterea eficienței 

justiției și întărirea capacității partenerilor sociali 

Pilonul VI. Politici pentru generația 

următoare, copii și tineret, cum ar fi 

educația și competențele 

VI.1. România Educată 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie să contribuie la realizarea 

obiectivelor majore stabilite de Comisia Europeană și anume:  

 Contribuția la coeziunea socială, economică și teritorială;  

 Consolidarea rezilienței economice și sociale;  

 Reducerea impactului economic și social al crizei;  

 Susținerea tranziției digitale și verzi. 
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3. Direcții strategice la nivel regional 

3.1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia 

Județul Argeș este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, motiv pentru care vom 

evidenția în continuare viziunea, obiectivele și principalele direcții de dezvoltare, urmând ca 

acestea să fie luate în considerare la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Merișani. 

 

 

Figura nr. 3 – Regiunea Sud Muntenia 

 

Viziunea strategică pentru perioada 2021 – 2027 presupune o schimbare a modelului de 

dezvoltare economică și socială, ce trebuie axat pe stimularea cercetării-inovării, dezvoltarea 

competitivității companiilor românești, pe investiții în domenii-cheie ale infrastructurii publice, 

pe transformarea digitală a economiei și a administrației publice și pregătirea economiei pentru 

tranziția către o economie durabilă. 

 

Viziunea 

O regiune dinamică și prosperă, cu o economie modernă și eficientă din punct de vedere al 

utilizării resurselor și o societate echitabilă și incluzivă. 
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Obiectivul strategic general 

Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, 

bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și 

calității vieții locuitorilor săi. 

 

Obiectivele strategice specifice 

1. Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 

și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării 

durabile; 

2. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

3. Creșterea economiei regionale prin consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării, 

adoptarea tehnologiilor digitale și stimularea competitivității IMM-urilor autohtone; 

4. Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 

5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă; 

6. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea 

incluziunii sociale; 

7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud 

Muntenia. 

 

Obiectivele orizontale 

Cele trei obiective orizontale sunt: 

▪ Dezvoltare Durabilă 

▪ Oportunităţi Egale 

▪ Inovare și Digitalizare 

 

Dezvoltare Durabilă 

Acest obiectiv orizontal va susţine activităţile planului care simultan asigură creşterea 

economică, progresul social şi protecţia mediului, urmărindu-se obţinerea unui impact care va 

contribui la dezvoltarea durabilă prin: 

• Reducerea deşeurilor, poluării şi a impactului negativ al acestora asupra mediului; 
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• Protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi a moştenirii culturale; 

• Limitarea consumului de energie şi utilizarea surselor alternative de energie; 

• Promovarea investiţiilor, inovării, cercetării şi dezvoltării în tehnologii noi şi curate; 

• Promovarea de noi afaceri care urmăresc dezvoltarea de servicii şi tehnologii de mediu 

curate; 

• Îmbunătăţirea eficienţei combustibililor în transportul public şi privat; 

• Conştientizarea că mediul prin calitatea sa constituie un factor economic cheie. 

Oportunităţi Egale 

În contextul existenţei la nivelul regiunii a disparităţilor de natură socială şi economică, 

parteneriatul a recunoscut că eliminarea inegalităţilor concomitent cu promovarea şi sprijinirea 

continuă a oportunităţilor egale, va contribui la eficientizarea economică a regiunii. 

Oportunităţile egale pentru femei şi bărbaţi, reprezintă un principiu democratic de bază care 

trebuie să fie respectat de toate politicile şi inclus în toate documentele programatice. În acest 

sens, Planul va sprijini acele activităţi care vor promova principiul oportunităţilor egale şi 

reducerea disparităţilor cu privire la sexe, etnicitate, incapacitate sau alte forme de discriminare. 

Acest obiectiv va susţine un domeniu larg de activităţi care pot fi caracterizate ca acţiuni 

pozitive adresate eliminării unor probleme şi bariere particulare. 

Pentru a aplica acest principiu, prioritaţile/măsurile vor trebui să ia în considerare 

următoarele idei: 

 Egalitatea de gen 

 Egalitatea la angajare 

 Incluziunea socială 

Inovare şi digitalizare 

Ieşirea treptată din criza generată de pandemia COVID 19 şi nevoia de a răspunde 

provocărilor globale au făcut ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele 

legate de schimbările climatice, securitatea alimentară şi energetică, sănătatea şi îmbătrânirea 

populaţiei pot fi soluţionate prin intermediul inovării. Inovarea descătușează astfel noi forțe de 

creștere, găsind noi modalități de soluționare a problemelor regiunii. În același timp, studiile au 

evidențiat faptul că accelerarea digitalizării și a convergenței către o economie bazată pe 

dezvoltarea tehnologică au un mare potențial de a descătușa un nou motor de creștere, de care 
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România și regiunile sale au mare nevoie. Astfel, inovarea și digitalizarea au un rol strategic în 

procesul dezvoltării regionale, fiind niște factori importanți ai schimbării economice şi sociale. 

Utilizarea tehnologiilor digitale este de asemenea crucială pentru atingerea obiectivelor 

Pactului ecologic european și pentru atingerea neutralității climatice până în 2050. Tehnologiile 

digitale sunt factori puternici de stimulare pentru tranziția către o economie verde, inclusiv 

pentru trecerea la o economie circulară și pentru decarbonizarea energiei, transporturilor, 

construcțiilor, agriculturii și altor industrii și sectoare. 

Sistemul de educație și formare face parte din ce în ce mai mult din transformarea digitală și 

poate valorifica beneficiile și oportunitățile acesteia. Acesta trebuie, de asemenea, să gestioneze 

în mod eficace riscurile transformării digitale, inclusiv riscul unui decalaj digital între mediul 

urban și cel rural. 

Transformarea digitală în educație este susținută de progresele în domeniul conectivității, de 

utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, de nevoia de flexibilitate 

individuală și cererea mereu în creștere de competențe digitale. Criza provocată de pandemia de 

COVID-19, care a afectat puternic educația și formarea, a accelerat schimbarea și a oferit o 

experiență de învățare. 

În contextul viziunii strategiei de dezvoltare şi totodată, pentru atingerea prosperităţii 

economice şi sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei regiunii, este esenţială trecerea 

către o economie bazată pe cunoaştere. 

Adoptarea inovării și digitalizării, ca o temă orizontală în cadrul Planului de Dezvoltare 

Regională 2021 - 2027 şi nu ca o prioritate distinctă, constituie o garanţie a impactului acesteia 

asupra tuturor domeniilor societăţii. 

Această temă orizontală urmăreşte furnizarea cadrului care să asigure că potenţialul şi 

oportunităţile oferite de către inovare și digitalizare sunt utilizate şi reflectate în activităţile din 

cadrul priorităţilor şi măsurilor Planului de Dezvoltare Regională 2021 - 2027. 

Obiectivele urmărite a fi obţinute sunt: 

• Dezvoltarea în cadrul regiunii a unui mediu şi a unei culturi care să favorizeze susţinerea şi 

creşterea investiţiilor în domeniul inovării și digitalizării; 

• Fructificarea de către cetăţeni, mediul de afaceri și administraţia publică a oportunităţilor 

oferite de către tehnologiile digitale; 
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• O populaţie cultivată, cu un spirit antreprenorial și inovator ridicat şi care să fie capabilă să 

dezvolte idei noi de afaceri. 

 

Prioritățile de dezvoltare ale strategiei 

Prioritatea 1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale 

Obiectiv: Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile 

Măsura 1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 

Acțiuni indicative 

- Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin investiții care vizează 

stimularea mobilității naționale, regionale și locale durabile și intermodale și îmbunătățirea 

accesului la reţeaua TEN-T centrală și globală în vederea stimulării mobilității transfrontaliere 

(autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene, drumuri regionale noi, şosele de centură, 

pasaje, poduri, lărgirea drumurilor la 4 benzi, descărcări autostradă, conectivitatea la rețeaua de 

bază); 

- Dezvoltarea sistemelor de transport durabile, sigure și ecologice prin investiții destinate 

siguranței rutiere (marcare, semnalizare drumuri, construirea/modernizarea de stații și alveole, în 

cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători, 

pentru transport public pe traseul drumului județean) și pentru protecția drumurilor respective 

față de efectele generate de condițiile meteorologice extreme (realizarea de aliniamente de arbori 

situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări 

de versanți, etc); 

- Construirea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii unui sistem feroviar 

interoperabil, modern și de înaltă calitate; 

- Construirea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii portuare, de acces și 

suprastructură portuară; 

- Investiţii pentru crearea, dezvoltarea şi modernizarea transportului pe cablu; 

- Creșterea gradului de siguranță, securitate și eficientizarea transportului de tip rutier, feroviar, 

fluvial și pe cablu prin investiții soft (sisteme de telegestiune a traficului, soluții de 

interoperabilitate, etc.); 
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- Dezvoltarea unui sistem de transport intermodal. 

Măsura 1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de servicii 

publice 

Acțiuni indicative 

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

publice (alimentare cu gaze, alimentare cu energie electrică); 

- Construcție, reabilitare şi modernizare de locuințe pentru tineri sau categorii socio-profesionale 

(medici, profesori, etc.), locuințe sociale; 

- Consolidarea locuințelor și clădirilor publice în vederea reducerii riscului seismic; 

- Modernizarea serviciilor publice prin digitalizare (acces la rețele de mare viteză, dotare cu 

echipamente și adoptare soluții digitale de tip e-administrație, e-sănătate, e-educație, etc). 

Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii digitale și de telecomunicații 

Acțiuni indicative 

- Investiții în rețele de internet în bandă largă în mediul urban și rural în folosul cetățenilor, 

administrației publice și mediului de afaceri. 

Măsura 1.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

Acțiuni indicative 

• Construirea, reabilitarea și modernizarea structurilor de cazare; 

• Amenajarea, reabilitarea, promovarea și valorificarea obiectivelor naturale cu potențial turistic 

(saline, peșteri, cursuri de ape, plaje, etc); 

• Investiții privind dezvoltarea turismului în regiune (natură și aventură, balnear și wellness, 

cultural - religios). 

Măsura 1.5. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și 

recreative pentru creșterea calității vieții locuitorilor regiunii 

Acțiuni indicative 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii culturale (teatre, 

cinematografe, biblioteci, muzee, case de cultură, cămine culturale, etc); 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii sportive (baze, complexe 

sportive, parcuri active); 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii recreative (tabere, centre 

multidisciplinare de tineret, locuri de campare, locuri de joacă). 
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Măsura 1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 

Acțiuni indicative 

• Restaurarea, protecția și valorificarea siturilor, monumentelor (de tip A și B) şi ansamblurilor 

culturale, istorice şi de artă, inclusiv infrastructura de acces la acestea pentru a valorifica 

identitatea şi personalitatea poporului român; 

• Amenajarea, marcarea şi promovarea traseelor turistice, tematice şi itinerariilor culturale 

inclusive prin digitalizare. 

 

Prioritatea 2. Dezvoltare urbană durabilă 

Obiectiv: Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane 

Măsura 2.1. Consolidarea capacității de planificare strategică integrată, spațială și 

urbană, de inovare și preluare a tehnologiilor avansate în administrație publică 

Acțiuni indicative 

• Sprijin pentru îmbunătățirea competențelor de planificare strategică integrată spațială şi urbană; 

• Sprijin pentru elaborarea și implementarea de strategii, planuri spațiale şi urbane integrate la 

nivel de zone urbane și zone urbane funcționale (de dezvoltare urbană/sectorială, amenajare 

peisagistică, amenajare a teritoriului periurban, planuri zonale pentru centrele civice, planuri de 

mobilitate urbană şi strategii de transport public urban, strategii și planuri de mediu (PAED, 

PIEE, PMCA, etc.), planuri de acțiune pentru orașe verzi, planuri de amenajare a teritoriului 

regiunii, etc.); 

• Consolidarea capacității administrative prin îmbunătățirea competențelor de inovare și adoptare 

a soluțiilor inteligente pentru managementul orașelor; 

• Dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și aplicațiilor de tip SMART-CITY și digitalizarea 

serviciilor publice la nivel local și regional prin dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și 

echipamentelor necesare relevante pentru siguranța publică, comunicații și tehnologia 

informației, centre de date, servicii și utilități publice, monitorizarea elementelor de mediu, 

energie, retelelor de trafic si transport public, îmbunatatirea sigurantei si securitatii pentru 

transportul public, iluminat public, GIS, bănci de date, etc aplicabile in zonele urbane, inclusiv în 

zonele funcționale urbane, cu asigurarea securitatii cibernetice si a interoperabilității; 
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• Crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare digitalizării, prin dezvoltarea unor platforme 

digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date și biblioteci virtuale, aplicații life 

streaming, infrastructură de projection și videomapping, mediu virtual distribuit; 

• Punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural prin crearea de platforme online, 

reabilitarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cu dispozitive și aplicații pentru crearea 

realității virtuale, dezvoltarea sistemelor de bilete și rezervari online; 

• Promovarea mediilor virtuale colaborative de lucru în administrația publică; 

• Sprijin pentru crearea unui sistem atractiv de inovare în administrația publică pentru toate 

tipurile de inovare (servicii, proces, organizațională, etc.) și suport pentru acțiuni inovatoare (prin 

proiecte urbane pilot, dezvoltarea de soluții inovatoare/smart de guvernare locală și regională 

capabile să răspundă cel mai bine provocărilor și obiectivelor unei dezvoltări sustenabile și 

favorabile incluziunii economice și sociale a orașelor și zonelor urbane funcționale). 

Măsura 2.2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, competitiv, ecologic și 

inteligent la nivelul zonei urbane funcționale 

Acțiuni indicative: 

• Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban prin dezvoltarea, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv prin facilitarea legăturii cu sistemele 

regionale/naționale de transport, dar și cu zonele urbane funcționale (modernizare/extindere 

străzi urbane, sensuri giratorii, parcări, inclusiv parcări Park and Ride și investiții pentru 

depouri/autobaze aferente transportului public, etc); 

• Investiții destinate transportului ecologic și nemotorizat care să contribuie la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră (inclusiv extindere/modernizare/reabilitare material rulant, 

dezvoltare culoare de mobilitate, construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru 

bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente, crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri 

de reducere/întârziere/decalare a traficului auto în anumite zone, achiziționare de tramvaie, 

troleibuze și autobuze hibride și electrice, infrastructuri pentru combustibili alternativi); 

• Investiții privind digitalizarea mobilității urbane prin adoptarea soluțiilor inteligente în 

domeniul transportului public, etc (aplicații pentru vizualizarea timpului de așteptare în stații, 

interconectivitatea diferitelor tipuri de transport, plata online abonamente și bilete, etc). 

Măsura 2.3. Regenerarea durabilă a centrelor urbane și securitatea spațiilor publice 

Acțiuni indicative 
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• Investiții destinate regenerării spațiilor urbane degradate și abandonate, reconversiei 

funcționale a terenurilor virane degradate, neutilizate sau abandonate și reincluderea acestora în 

circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la nivelul orașelor, în 

vederea creării condițiilor necesare pentru o dezvoltare urbană durabilă; 

• Investiții destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, dezvoltării 

biodiversității, a infrastructurii verzi și albastre pentru reducerea poluării; 

• Investiții destinate asigurării siguranței și securității în spațiile publice, digitalizării serviciilor 

publice locale (aplicații interoperabile de stare civilă, permise auto, pașapoarte, etc) și 

implementarea de soluții SMART City, etc. 

Măsura 2.4. Creșterea cooperării între mediul urban și rural 

Acțiuni indicative 

• Sprijinirea parteneriatelor între localitățile urbane și rurale mici și mijlocii în cadrul sistemelor 

urbane; 

• Sprijinirea asocierilor între municipiile de rang superior și localitățile din aria de influență 

reciprocă (zone metropolitane); 

• Sprijin pentru dezvoltarea unor forme de cooperare și asumare a rolului de centru urban, de 

către localitățile rurale cu loc central în relație cu teritoriul înconjurător rural, în zonele profund 

rurale; 

• Sprijinirea cooperării teritoriale la nivel micro regional prin dezvoltarea de structuri de 

cooperare și implementarea de strategii teritoriale de dezvoltare. 

 

Prioritatea 3. Creșterea competitivității prin specializare inteligentă și digitalizare 

Obiectiv: Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării 

Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării ecosistemului antreprenorial regional 

Acțiuni indicative 

• Dezvoltarea și implementarea programelor de capital de pre-inițiere și inițiere a afacerilor; 

• Diversificarea și modernizarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri (măsuri ce vizează atât 

crearea infrastructurilor și dotarea acestora) cât și diversificarea și promovarea serviciilor 

furnizate de acestea; 
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• Sprijin pentru investiții tangibile și intangibile, în special pentru modernizare tehnologică și 

adoptarea tehnologiilor avansate de către mediul de afaceri; 

• Sprijin pentru accesarea de servicii adaptate nevoilor mediului de afaceri (în special instruire, 

consultanță, standardizare, certificare, obținerea drepturilor de proprietate intelectuală, 

internaționalizare și scale up); 

• Sprijin pentru crearea de rețele de furnizori de capital de risc (business-angels); 

• Dezvoltarea și adoptarea de modele inovative de afaceri, cu precădere în economia circulară și 

socială. 

Măsura 3.2. Sprijinirea dezvoltării sistemului CDI cu precădere pentru specializare 

inteligentă 

Acțiuni indicative 

• Investiții în organizațiile CDI pentru dezvoltarea infrastructurilor proprii și a activității de 

cercetare – inovare în domeniile RIS3; 

• Activitati de cercetare-inovare și investiții în organizațiile CDI în vederea pregătirii ofertei de 

cercetare pentru piață (marketing, obtinerea, validarea si protejarea brevetelor, etc); 

• Activități de cercetare-inovare și investiții necesare pentru crearea, dezvoltarea sau 

modernizarea capacității de cercetare-inovare și/sau valorificarea rezultatelor cercetării aferente 

nevoilor identificate în microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari; 

• Finanțarea proiectelor inovative ale IMM, care primesc marca Seal of Excellence in Programul 

Orizont Europa. 

Măsura 3.3. Transferul inovării către mediul de afaceri regional 

Acțiuni indicative 

• Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare și transfer tehnologic, precum extinderea și 

diversificarea gamei de servicii furnizate către mediul de afaceri; 

• Dezvoltarea de parteneriate între industrie și cercetare (dezvoltarea de proiecte de inovare – 

produs, proces, servicii, organizațională și de marketing în sectoarele de specializare inteligentă 

ale regiunii); 

• Sprijin pentru crearea și dezvoltarea firmelor inovative de tip start-up și spin-off; 

• Sprijin pentru accesarea serviciilor de inovare de către toți actorii Cvadruplu Helix; 

• Programe de mobilitate între industrie și cercetare. 
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Măsura 3.4. Promovarea cooperării interne și internaționale 

Acțiuni indicative 

• Sprijin pentru participarea, aderarea, afilierea mediului de afaceri și a mediului academic în 

structuri, parteneriate, programe de colaborare și la rețele și platforme de inovare și specializare 

inteligentă regionale, naționale și europene; 

• Sprijin pentru crearea și funcționarea clusterelor, cu precădere în domeniile de specializare 

inteligentă ale regiunii; 

• Sprijin pentru integrarea în cadrul lanțurilor de valoare naționale și internaționale. 

Măsura 3.5. Digitalizarea economiei regionale 

Acțiuni indicative 

• Investiții necesare pentru transformarea digitală a sectorului public și privat regional; 

• Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea 

modelului de afaceri; 

• Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH). 

 

Prioritatea 4. Protecția mediului prin creșterea eficienței energetice și tranziția către o 

economie circulară 

Obiectiv: Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural 

Masura 4.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 

Acțiuni indicative 

• Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare, 

tratare şi distribuţie a apei potabile, cu precădere în mediul rural; 

• Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare şi 

epurare a apelor uzate, cu precădere în mediul rural; 

• Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru colectare selectivă; 

• Investiții pentru modernizarea şi eficientizarea managementului integrat al deşeurilor la nivel 

local, judeţean, și regional, (se includ aici şi deşeurile ce solicită măsuri specifice, cum ar fi cele 

municipale, de ambalaje, periculoase, de echipamente electrice şi electronice, din construcţii şi 

demolări); 

• Campanii de informare, educare și conștientizare a populației privind necesitatea racordării la 

sistemul de apă și canalizare, consumul rațional de apă potabilă, protecția mediului pentru 
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evitarea poluării apelor uzate peste normele impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alți 

solvenți, necesitatea selectării și reciclării deșeurilor, campanii privind normele legislative în 

domeniul mediului înconjurător și respectarea principiului „poluatorul plătește”. 

Măsura 4.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale 

Acțiuni indicative 

• Acţiuni de informare, educare și conştientizare a populaţiei referitor la importanţa şi necesitatea 

protecției mediului înconjurător şi conservarea biodiversităţii; 

• Măsuri de îmbunătățire a calității apei, solului și a aerului; 

• Reconstrucția ecologică a zonelor degradate (afectate de activități industriale și agricole 

poluante), terenuri degradate din cauza fenomenelor naturale și antropice; 

• Refacerea zonelor/siturilor contaminate, degradate, neutilizate și/sau abandonate; 

• Investiții în infrastructura verde și albastră, inclusiv zone protejate, coridoare ecologice, 

ecoducte sau pasaje ecologice; 

• Crearea, amenajarea, extinderea, inclusiv dotarea spațiilor verzi; 

• Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și habitatelor (inclusiv 

regenerări și amenajări silvice, refacerea fondului faunistic și floristic); 

• Conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună; 

• Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de protecție și 

conservarea mediului. 

Măsura 4.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările climatic 

Acțiuni indicative 

• Investiții pentru creșterea capacității locale și regionale de prevenire a riscurilor (elaborarea de 

strategii și planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea competențelor în domeniu); 

• Investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor şi regularizarea 

cursurilor de apă, crearea de zone de inundabilitate controlabile, consolidarea de versanţi, lucrări 

de împădurire, construirea de perdele forestiere în apropierea căilor de transport și a plantațiilor 

agricole); 

• Investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacității de răspuns la 

nivel local, județean și regional în situații de urgență și dezastre naturale, în zonele vulnerabile 

sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte (inclusiv investiții pentru 

îmbunătățirea sistemelor de avertizare și alarmare a populației); 
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• Campanii pentru informarea, pregătirea și conștientizarea populației privind comportamentul în 

situații de urgență și dezastre naturale, generate de schimbările climatice și dezastre naturale; 

• Investiții pentru prevenirea riscurilor și intervenții în caz de poluare accidentală a Dunării și 

râurilor interioare; 

• Investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregătire a personalului operativ (salvări 

din medii ostile vieții, scafandri). 

Măsura 4.4. Eficientizarea consumului de energie 

Acțiuni indicative 

• Investiții în programe și campanii de conștientizare și acceptabilitate a populației privind 

necesitatea eficientizării consumului de energie; 

• Modernizarea sistemelor de încălzire termică, inclusiv prin trecerea la utilizarea centralelor de 

cogenerare (energie electrică și termică) pe combustibili fosili și alternativi; 

• Retehnologizarea, automatizarea și digitalizarea sistemului de producție, transport şi distribuţie 

a energiei electrice; 

• Sprijin pentru investiţii în echipamente eficiente energetic în sectorul public și privat; 

• Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public, a locuințelor și clădirilor 

publice, în special în comunitățile afectate de sărăcie energetică; 

• Sprijin pentru elaborarea documentelor strategice pentru eficiența energetică și climă la nivel 

local, județean și regional. 

Măsura 4.5. Stimularea investițiilor în energia regenerabilă 

Acțiuni indicative 

• Programe și campanii de conștientizare și acceptabilitate a populației privind necesitatea 

utilizării resurselor regenerabile în vederea realizării tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de carbon; 

• Realizarea, dezvoltarea și extinderea infrastructurii de generare, stocare, transport şi distribuire 

a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice și solare, turbine eoliene, stații 

geotermale, microhidrocentrale, mici centrale electrice alimentate cu biomasă, biogaz, deșeuri și 

gaze de fermentare, nămoluri); 

• Investiții pentru consumatorii casnici pentru a deveni prosumatori (Strategia Energetică 2019); 

• Realizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi; 
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• Realizarea zonelor de dezvoltare energetică, utilizând surse regenerabile (Strategia Energetică 

2019). 

Măsura 4.6. Promovarea economiei circulare 

Acțiuni indicative 

• Campanii de informare și conștientizare a consumatorilor cu privire la beneficiile alegerii 

produselor reutilizabile, durabile și reparabile (Pactul Ecologic European); 

• Investiții pentru realizarea produselor durabile prin proiectarea circulară a acestora (prin 

acordarea de prioritate reducerii și reutilizării materialelor înainte de a fi reciclate); 

• Sprijinirea mediului privat pentru adoptarea de noi modele de afaceri necesare trecerii la 

economia circulară bazate pe închirierea și utilizarea în comun a bunurilor și a serviciilor; 

• Sprijin pentru cercetare și inovare în economia circulară. 

 

Prioritatea 5. Susținerea educației și ocupării forței de muncă 

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea 

accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării 

forței de muncă 

Măsura 5.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare 

fundamentală 

Acţiuni indicative 

• Realizarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii educaţionale, precum şi 

dotarea cu echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie (inclusiv pentru centrele de 

formare profesională continuă); 

• Realizarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de cercetare fundamentală, 

inclusiv dotarea cu echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie. 

Măsura 5.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului educațional, de cercetare 

și formare continuă 

Acţiuni indicative 

• Programe de formare continuă a specialiștilor și a cercetătorilor; 

• Programe ce vizează modernizarea și creșterea calității educației și cercetării (cu accent pe 

stimularea creativității, spiritului antreprenorial și inovării); 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

124 

 

• Activităţi privind creşterea capacităţii instituţiilor şi organizaţiilor locale și regionale 

responsabile pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor legate de sistemul educaţional, de 

cercetare, formare continuă şi mobilitatea lucrătorilor; 

• Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în procesul de specializare 

inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA); 

• Crearea şi dezvoltarea de parteneriate şi reţele de cooperare în educație, cercetare și ocuparea 

forței de muncă; 

• Programe de informare, educare și conștientizare a populației. 

Măsura 5.3. Corelarea programelor educaționale cu cerinţele pieţei muncii 

Acţiuni indicative 

• Activităţi de sprijin privind educaţia şi instruirea profesională; 

• Programe de informare, consiliere și orientare profesională; 

• Programe ce vizează creșterea nivelului pregătirii profesionale de bază (inclusiv stagii de 

ucenicie) și dezvoltarea sistemului de învățământ dual; 

• Sprijin pentru dezvoltarea, funcţionarea şi cooperarea structurilor de furnizare a educației, 

instruirii și pregătirii profesionale cu partenerii economici și sociali; 

• Elaborarea de studii, prognoze specifice privind educația și piața forței de muncă. 

Măsura 5.4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea 

antreprenoriatului 

Acţiuni indicative 

• Programe ce vizează instruirea, specializarea şi perfecţionarea angajaţilor şi angajatorilor (cu 

precădere dezvoltarea de competențe pentru specializare inteligentă, digitalizare, inovare și 

antreprenoriat); 

• Programe de orientare și consiliere profesională; 

• Programe de instruire antreprenorială, consiliere și mentorat. 

Măsura 5.5. Politici active pentru angajare 

Acţiuni indicative 

• Programe de instruire adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; 

• Servicii de asistență și sprijin pentru persoanele supuse riscului șomajului pe termen lung; 

• Programe de integrare și reintegrare pe piața forței de muncă. 
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Prioritatea 6. Susținerea sănătății și incluziunii sociale 

Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și 

promovarea incluziunii sociale 

Măsura 6.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate și 

incluziune socială 

Acțiuni indicative 

• Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de 

sănătate, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație; 

• Dotarea cu mijloace de transport pentru asistență sanitară de urgență (ambulanțe terestre, navale 

și aeriene, autoutilitare sanitare, unități mobile de sănătate); 

• Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de 

asistență și incluziune socială, inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație; 

• Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea 

tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de proximitate, inclusiv dotarea cu echipamente 

inovatoare, de ultimă generație. 

Măsura 6.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și de asistență 

socială 

Acțiuni indicative 

• Formarea continuă pentru specialiștii din domeniu, cu accent pe specializările deficitare; 

• Programe de cercetare în sănătate, cu precădere în domeniile cu impact crescut asupra sănătații 

populației regiunii; 

• Strategii și planuri locale și regionale pentru dezvoltarea sistemului sanitar și de asistență 

socială; 

• Crearea de servicii de asistență socială noi (pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflaţi în situaţii 

de dificultate, tineri care ies din sistemul sociale de protecţie, familii aflate în risc de destrămare 

cu foarte mulţi copii, copii rămaşi în ţară ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate să muncească, 

persoane adulte şi vârstnice dependente socio-medical); 

• Derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existenţei unor situaţii de 

abuz sau neglijenţă în familie şi/ sau separarea de familie; 
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• Programe și campanii de educare și informare a populației (cu precădere programe de 

informare, pregătire și conștientizare a populației privind comportamentul în situații de 

pandemie, programe de educare pentru pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate); 

Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

Acțiuni indicative 

• Programe integrate de incluziune socială a persoanelor ce fac parte din categorii dezavantajate; 

• Programe de dezvoltare comunitară integrată (pentru obținerea consensului și participării 

comunității asupra căreia se realizează intervenția); 

• Susținerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale; 

• Formarea de competențe digitale de bază a persoanelor ce fac parte din categorii dezavantajate; 

• Activități de informare și conștientizare cu privire la efectele excluziunii și discriminării 

sociale. 

 

Prioritatea 7. Dezvoltarea rurală și agricultura 

Obiectiv: Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia 

regiunii Sud Muntenia 

Justificare 

Politica agricolă a Uniunii Europene, cunoscută şi sub numele de Politica Agricolă Comună, 

garantează menţinerea unui echilibru între producţia alimentară europeană şi dezvoltarea 

economic viabilă a comunităţilor rurale, pe de o parte şi măsurile de protecţie a mediului, vizând 

combaterea schimbărilor climatice, gospodărirea apelor, bioenergia şi diversitatea, pe de altă 

parte. Cele 9 obiective-cheie vor constitui fundamentul pe care se vor construi viitoarele planuri 

strategice ale politicii agricole comune (PAC), o politică orientată mai mult către rezultate. Ele 

urmăresc: 

 să le asigure agricultorilor un venit echitabil; 

 să stimuleze competitivitatea; 

 să restabilească echilibrul de putere în lanțul alimentar; 

 să combată schimbările climatice; 

 să protejeze mediul; 

 să conserve peisajele și biodiversitatea; 

 să sprijine reînnoirea generațională; 
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 să ajute la dinamizarea zonelor rurale; 

 să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea. 

Pactul ecologic european este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă. 

Acest lucru se va putea realiza transformând provocările legate de schimbările climatice și de 

mediu în oportunități – în toate domeniile de politică – și asigurându-ne că tranziția este justă și 

incluzivă pentru toți europenii. 

Fermierii sunt inima comunităților rurale. Ei dau întregii Europe bunuri publice vitale. 

Viitoarea PAC propune stimularea zonelor rurale prin măsuri care: 

 să ajute tinerii să devină fermieri, prin îndrumare oferită de fermieri mai experimentați, prin 

îmbunătățirea transferului de cunoștințe de la o generație la alta și prin dezvoltarea unor 

planuri de succesiune; 

 să încurajeze statele membre să facă mai mult la nivel național, de exemplu prin norme mai 

flexibile privind impozitarea și moștenirea, pentru a îmbunătăți accesul tinerilor fermieri la 

terenuri; 

 să le impună fermierilor cerințe mai stricte de siguranță și calitate a alimentelor, de exemplu 

prin acordarea sprijinului financiar doar dacă aceștia respectă normele de reducere a utilizării 

pesticidelor sau antibioticelor. 

Domeniile de acțiune ale Pactul ecologic european vizează toate sectoarele economiei. 

Legat de agricultură și dezvoltare durabilă, domeniile de acțiune sunt: “De la fermă la 

consumator” și „Agricultură sustenabilă”. 

Strategia “De la fermă la consumator” are ca obiectiv producerea de alimente europene 

sigure, nutritive și de înaltă calitate, produse cu un impact cât mai mic asupra naturii. 

Comisia Europeană va colabora cu statele membre și cu părțile interesate pentru: 

 a asigura un proces de tranziție echitabil și corect pentru toți cei care lucrează în sectorul 

agricol și maritim european; 

 a reduce semnificativ dependența de pesticidele chimice, riscurile asociate acestora și 

amploarea utilizării lor, precum și pentru a lua măsuri similare în ceea ce privește 

îngrășămintele și antibioticele; 

 a dezvolta tehnici agricole și de pescuit inovatoare, care să protejeze recoltele de dăunători și 

de boli. 
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Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de asemenea, la combaterea fraudelor 

din domeniul alimentar prin prevenirea, detectarea și luarea de măsuri contra acesteia în 

coordonare cu statele membre și cu țările terțe. 

Prin intermediul strategiei „Agricultură sustenabilă” Comisia Europeană promovează 

durabilitatea în agricultură și în zonele rurale din UE prin politica agricolă comună (PAC). 

 Politica agricolă comună durabilă 

PAC își propune să se asigure că agricultura și silvicultura în UE sunt durabile din punct de 

vedere social, economic și ecologic. 

 Sustenabilitate socială 

PAC sprijină și consolidează beneficiile pe care agricultura și silvicultura le aduce societății 

europene. 

 Sustenabilitatea mediului 

PAC își propune să combată schimbările climatice, să protejeze resursele naturale și să 

consolideze biodiversitatea în UE. 

 Sustenabilitate economică 

Agricultura și silvicultura pot oferi recompense economice durabile fermierilor, 

administratorilor de păduri și UE în ansamblu. 

 Modernizarea agriculturii 

Tranziția către agricultura durabilă în UE este determinată de noile tehnologii, cercetare și 

inovare și răspândirea cunoștințelor. 

Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, 

îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea mediului înconjurător, oferirea 

unor aşezări rezidenţiale mai convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea 

agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura 

şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care reprezintă un set de 

reguli şi măsuri adresate în principal creşterii productivităţii, garantării unui nivel de viaţă 

echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, 

asigurarea consumatorului cu produse la preţuri raţionale. Aceasta a pierdut foarte mult, în urma 

deteriorării situaţiei în sectorul agricol, prin distrugerea filierelor pe produse şi ca urmare a 

divizării în milioane de exploataţii de mici dimensiuni, lipsite de utilajele necesare unei 
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agriculturi moderne şi care cu greu se aliniază cerinţelor pieţei şi unei agriculturi moderne, 

performante. 

În perioada viitoare de programare, oportunitățile de finanțare a sectorului agricol prin 

FEADR 2021-2027 vor fi investiții tangibile si intangibile care contribuie la: 

- îmbunătățirea orientării spre piața si creșterea competitivității, digitizare; 

- îmbunătățirea poziției fermierilor in lanțul valoric; 

- atragerea tinerilor fermieri si facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale; 

-promovarea bioeconomiei. 

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în privința interconexiunii dintre agricultură şi dezvoltarea 

rurală este nevoie de o abordare complexă, având în vedere rolul important a celor două sectoare 

în ansamblul economiei regiunii. Multe dintre zonele rurale din Sud Muntenia se confruntă cu 

numeroase probleme în plan socio-economic și de mediu, iar foarte multe dintre întreprinderile 

active în sectorul creşterii animalelor şi în cel forestier încă mai trebuie să depună eforturi pentru 

a deveni competitive. 

Zonele rurale din regiunea Sud Muntenia prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere 

economic, social şi din punct de vedere al dimensiunii lor, diversităţii, resurselor naturale şi 

umane pe care le deţin. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonelor rurale este 

indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază, 

pentru ca în viitor să poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi 

furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii. 

Măsura 7.1. Regenerarea comunităţilor rurale 

În cadrul lucrării „Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României – 2030” se 

urmăreşte întărirea adecvată a solidarităţii rural–urban, a diferitelor categorii de teritorii, mai ales 

a celor rurale, prin dezvoltarea endogenă, bazată pe diversitate şi performanţă; promovarea 

parteneriatelor între oraşe/aglomeraţii urbane şi formele de asociere a entităţilor administative 

rurale. Acest aspect determină realizarea de programe integrate ce au ca măsură dezvoltarea 

infrasctructurii, a activităţii economice, de soluţionare a problemelor sociale şi de mediu. 

Pornind de la rezultatele mai multor studii întreprinse, se impune o schimbare de concept, de 

mentalitate, o nouă filosofie a ruralului, corelată cu autonomia locală şi regională şi cu principiul 

subsidiarităţii. 
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Revitalizarea rurală este un proces complex care nu se opreşte doar la ceea ce ţine de 

patrimoniu, ci se referă inclusiv la aspecte ce ţin de economie, social, cultură, tradiţii astfel 

întregul proces presupune în final o dezvoltare armonioasă a zonei. 

Pe baza studiilor efectuate până în prezent, s-a determinat că soluţiile de dezvoltare rurală 

durabilă trebuie să conţină elemente tehnice, juridice şi financiare concrete de stimulare a 

dezvoltării complexe şi durabile. Satul, prin economia sa, trebuie scos din economia naturală 

închisă şi introdus în mediul de afaceri, iar economia rurală trebuie transformată, treptat, din 

economie de subzistenţă în economie comercială competitivă. 

O nouă strategie rurală a României și, implicit, a regiunii Sud Muntenia, prin implementarea 

instrumentelor de dezvoltare rurală, trebuie să ducă, pe termen mediu, la compatibilizarea 

structurilor rurale româneşti cu cele europene. De asemenea, în spaţiul rural este necesară o 

infrastructură modernă, corelată cu nevoile actuale ale vieţii de la sate şi cu activitatea 

economică rurală complexă. 

Comunitatea din mediul rural trebuie să capaciteze tinerii în activităţile agricole prin 

dezvoltarea antreprenoriatului orientat cu precădere către comunităţile dezavantajate, inclusiv a 

comunităţilor rrome, insistând pe trecerea de la o economie de subzistenţă la o economie 

competitivă. Vitalitatea zonelor rurale este strâns legată de prezenţa unui sector agricol 

competitiv şi dinamic, care să fie atractiv pentru tineri, coroborat cu mutarea accentului de pe 

statutul de salariat la cel de antreprenor, acestea pot conduce la soluţionarea problemelor sociale 

şi de mediu. 

În concordanţă cu cele anterioare, în perioada 2021 – 2027 se intenţionează sprijinirea 

consolidării capacităţilor GAL-urilor, inclusiv a celor din sectorul de pescuit, urmărind astfel 

diferite grade de dezvoltare şi experienţă din zonele rurale. 

Astfel, în perioada 2021 – 2027, investițiile vor trebui să se axeze pe: promovarea unor 

programe integrate de dezvoltare ce vor combina măsuri de dezvoltare a infrastructurii, 

revigorare a activității economice, de soluţionare a problemelor sociale și de mediu. Mecanismul 

de implementare recomandat este utilizarea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 

comunității, prevăzută de Regulamentul General al CE, art. 28; acțiuni de dezvoltare a capacității 

de dezvoltare locală (investiții pentru crearea și funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală 

inclusiv a celor din sectorul de pescuit, crearea de competențe de planificare a dezvoltării, 

elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală, investiţii pentru 
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dezvoltarea componentei economice a structurilor asociative prin crearea de clustere), acţiuni 

pentru dezvoltare integrată rural-urban. 

Problema dezvoltării rurale este o problemă de actualitate, ea vizând în esenţă realizarea unui 

echilibru între cerinţa de conservare a valorilor spaţiului rural, pe de o parte, şi tendinţa de 

modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. 

Acțiuni indicative 

• Programe integrate de dezvoltare ce vor combina măsuri de dezvoltare a infrastructurii, 

revigorare a activității economice, de soluționare a problemelor sociale și de mediu. Mecanismul 

de implementare recomandat este utilizarea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 

comunității, prevăzută de Regulamentul General al CE, art. 28; O atenție deosebită se va acorda 

acțiunilor pentru reținerea și atragerea personalului specializat (profesori, medici, ingineri, etc); 

• Acțiuni de dezvoltare a capacității de dezvoltare locală (investiții pentru crearea și funcționarea 

Grupurilor de Acțiune Locală inclusiv a celor din sectorul de pescuit, crearea de competențe de 

planificare a dezvoltării, elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare 

locală, investiţii pentru dezvoltarea componentei economice a structurilor asociative prin crearea 

de clustere); 

• Acţiuni pentru dezvoltare integrată rural-urban. 

Măsura 7.2. Conservarea și îmbunătățirea mediului înconjurător a comunităților 

rurale și protejarea moștenirii culturale (patrimoniul material și imaterial) 

În contexul unei societăţi globale, bazate pe informaţie, pericolul pierderii identităţii culturale 

este unul real, astfel încât protejarea moştenirii culturale a fost stabilită ca o prioritate mondială. 

Spaţiile rurale româneşti sunt entităţi cu o puternică inerţie istorică şi culturală, dar totodată, 

acestea sunt influenţate negativ de trecerea timpului fiind în diverse stadii de degradare, astfel 

încât este necesară protejarea acestor patrimonii fie ele materiale sau imateriale. Satele româneşti 

reprezintă importante centre ale moştenirii culturale (păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor, arta 

meşteşugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) şi adăpostesc o 

bogată cultură tradiţională, o arhitectură diversă şi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale, 

care în general diferă de la o regiune la alta. Totuşi, satele româneşti nu reuşesc să utilizeze cu 

succes aceste resurse unice în avantajul economic al populaţiei. 

Referitor la spațiul rural din regiunea Sud Muntenia, activitatea culturală este organizată în 

jurul căminului/centrului cultural al comunei/satului. Majoritatea căminelor culturale, a caselor 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

132 

 

de cultură şi a altor aşezăminte culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând oferi 

astfel, servicii culturale populaţiei rurale, aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a 

acesteia. 

Pe baza celor afirmate anterior, în următoarea perioadă de programare 2021 – 2027, 

investițiile vor trebui să se îndrepte către: renovarea clădirilor, monumentelor culturale și istorice 

cu scopul de a promova şi păstra imaginea tradiţională a satelor; modernizarea zonelor rurale 

unde există potenţial cultural, istoric şi recreativ, dar și pentru activităţi artistice în vederea 

păstrării identităţii culturale a mediului rural. 

Dezvoltarea rurală durabilă, cu tendinţe de modernizare pe coordonate europene, ca arie de 

cuprindere, are ca principal obiectiv, prin programe rurale spaţiale, menţinerea şi conservarea 

caracterului naţional al spaţiului şi culturii rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri 

(ecologice, economice şi socio-culturale) locale, regionale sau naţionale se propune soluţia 

reconstrucţiei sau restaurării acestor zone, în sensul readucerii lor la standardele de ruralitate. 

Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a zonei şi de 

prezenţa resurselor naturale, identitatea culturală nu este definită doar de o simplă locaţie. 

Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, 

reprezentând o posibilitate de promovare a satelor cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei 

locale. 

Acțiuni indicative 

• Renovarea clădirilor, monumentelor culturale și istorice cu scopul de a promova şi păstra 

imaginea tradiţională a satelor; 

• Modernizarea zonelor rurale unde există potenţial cultural, istoric şi recreativ; 

• Activităţi artistice pentru păstrarea identităţii culturale a mediului rural. 

Măsura 7.3. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia 

Tema comună pentru Uniunea Europeană și România, în următoarea perioadă de programare 

2021 – 2027, este necesitatea de a promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei 

creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii pentru zonele rurale și agricultură, în 

concordanță cu Pactul ecologic european și cu orientările Politicii Agricole Comune. 

Economia rurală românească, implicit şi a regiunii Sud Muntenia, este slab dezvoltată și 

dependentă de activitățile agricole, ceea ce impune stimularea investiţiilor în spaţiul rural, pentru 

extinderea IMM-urilor din economia non-agricolă şi de prelucrare a produselor agricole primare. 
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Agricultura regiunii Sud Muntenia este o agricultură de subzistenţă, caracterizându-se prin 

productivitate și competitivitate foarte scăzute şi, implicit, obținerea de venituri foarte mici. 

Alături de o asociativitate limitată, competitivitatea agriculturii la nivel regional este influențată 

şi de unele probleme de structură, respectiv fragmentarea excesivă a terenurilor, dotarea tehnică 

precară și concurenţa sufocantă a producătorilor străini. 

Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei rurale în general, 

având în vedere amploarea acestei activități în spațiul rural, dar și în economia regiunii, 

respectiv: contribuția peste media națională la formarea PIB regional, ponderea destul de mare a 

populației ocupate în agricultură, așadar sursa esențială de venit pentru gospodării, reflectând în 

același timp șomajul și productivitatea redusă a muncii. 

Zonele rurale din Sud Muntenia prezintă o dezvoltare antreprenorială slab reprezentată, ca 

efect al resurselor materiale limitate, al educaţiei deficitare, al nivelului scăzut al dotării cu 

utilităţi, precum şi al fenomenului de migraţie temporară masivă spre urban sau peste hotare. 

Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază și o capacitate relativ redusă a 

acestora de a răspunde exigențelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populaţia 

rurală. 

De asemenea, analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că, în ciuda 

aparenţelor, numărul de locuitori din zona rurală ocupaţi în activităţile de acest tip, este 

nesemnificativ, în timp ce distribuţia serviciilor este uneori inexistentă în comune şi sate. Situaţia 

acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor activităţi rurale, 

pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. Sprijinirea furnizării serviciilor în 

comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a 

atractivităţii zonelor rurale. 

Pe baza celor expuse mai sus, în următoarea perioadă de programare 2021 – 2027, în vederea 

diversificării economiei rurale și creșterii competitivității agriculturii din regiunea Sud Muntenia, 

acţiunile trebuie să se axeze pe: investiții pentru producția, distribuția și promovarea produselor 

bazate pe valorificarea superioară a resurselor locale; crearea și dezvoltarea de întreprinderi mici 

și mijlocii în sectorul non-agricol; sprijin pentru activități turistice durabile și sprijin pentru 

dezvoltarea echilibrată a activităților economice din toate ramurile agriculturii. 

Dezvoltarea unei reţele viabile de întreprinderi mici și mijlocii private (agroalimentare, 

industriale, de prelucrare a produselor locale, artizanale, de servicii etc.) în mediul rural are, pe 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

134 

 

lânga funcţia economică importantă, şi o componentă socială marcantă, în sensul „stabilizării” 

populaţiei rurale, eliminării navetismului şi utilizării, prin complementaritate, a forţei de muncă 

sătească. În acelaşi timp, aceste întreprinderi au şi rolul de a potenţa economia rurală care 

contribuie la dezvoltarea economică și socială a localităţilor. 

Turismul durabil, opusul turismului de masă, reprezintă o formă de turism alternativ care are 

la bază principii de minimizare a impacturilor activității turistice asupra mediului natural în 

vederea obținerii durabilității ecologice contribuind la menținerea și îmbunătățirea stării de 

conservare. Totodată, acest tip de turism contribuie la minimizarea impacturilor negative ale 

activității turistice asupra comunității locale și a membrilor ei în vederea obținerii durabilității 

sociale, precum și minimizarea impacturilor negative asupra culturii/tradițiilor/obiceiurilor 

comunităților locale în vederea obținerii durabilității culturale. 

Direcţia de acţiune pentru diversificare economiei rurale o reprezintă promovarea investiţiilor 

în agricultură, în vederea unei dezvoltări echilibrate și a creșterii competitivității agriculturii 

regionale, pentru a face față concurenței pe piața națională, europeană și internațională. 

Acțiuni indicative 

• Investiții pentru crearea, dezvoltarea și diversificarea mediului de afaceri în mediul rural; 

• Investiții pentru producția, distribuția și promovarea produselor bazate pe valorificarea 

superioară a resurselor locale pentru îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric; 

• Investiţii pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei alimentare, cu atenție sporită pentru 

agricultura de precizie, agricultura ecologică, agroecologia, agrosilvicultura, apicultura (Pact 

Ecologic European); 

• Sprijinirea cercetării și inovării în domeniul agriculturii și industriei alimentare, sector de 

specializarea inteligentă al regiunii; 

• Sprijinirea întreprinzătorilor pentru adoptarea modelelor de afaceri ecologice și realizarea unei 

producții alimentare durabile; 

• Sprijin pentru dezvoltarea turismului rural durabil; 

• Dezvoltarea industriilor meşteşugăreşti/ artizanale; 

• Sprijinirea creării și dezvoltării formelor asociative ale fermierilor pentru producerea și 

comercializarea mărfurilor agricole. 

Măsura 7.4. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a 

agriculturii 
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Agricultura României și, implicit, a regiunii Sud Muntenia se află încă într-o situație de 

declin, determinată de fragmentarea excesivă a proprietății (gospodăriile de subzistență fiind 

predominante), dotarea slabă cu mașini și utilaje, situația precară a infrastructurii rurale, folosirea 

redusă a îngrașămintelor chimice sau naturale și a pesticidelor, reducerea dramatică a 

suprafețelor irigate, degradarea solului, deficitul cronic de resurse de finanțare și lipsa unui 

sistem funcțional de credit agricol. 

Fiind cea mai importantă ramură a economiei rurale, o dezvoltare echilibrată a agriculturii în 

regiunea Sud Muntenia presupune nu numai măsuri referitoare la restructurarea acesteia, dar și 

crearea infrastructurii necesare. 

Astfel, la nivelul regiunii Sud Muntenia, în perioada 2021 – 2027, investițiile vor trebui 

îndreptate către: dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole și 

forestiere; realizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații și îmbunătățiri funciare; 

infrastructura de producţie, procesare, prelucrare, depozitare și distribuție a produselor agricole; 

construirea de depozite ecologice pentru gestiunea eficientă a deşeurilor animaliere şi vegetale; 

lucrări privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea riscurilor în 

fondul funciar agricol și forestier. Toate aceste acțiuni vor contribui la îmbunătățirea 

performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din 

mediul rural, dar și la eficientizarea sectorului comercializării și prelucrării produselor agricole. 

În ceea ce privește infrastructura de irigații, vitală pentru o agricultură care încă depinde de 

condițiile meteorologice, aceasta se află într-o stare avansată de degradare, nefuncțională și, în 

plus, nu mai corespunde cu actualele standarde europene, ceea ce impune o reabilitare și 

modernizare în totalitate. 

În următoarea perioadă de programare, o necesitate imediată în vederea obţinerii de produse 

corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ solicitărilor pieţei, va impune crearea 

de oportunităţi de producție, prelucrare, colectare, procesare, depozitare, intermediere şi 

comercializare a produselor agro – alimentare. 

În acest context regiunea Sud Muntenia înregistrează performanţe modeste privitor la 

producţia, procesarea şi depozitarea produselor locale şi tradiţionale, semnale pozitive s-au 

înregistrat în sectorul depozitării produselor agricole, care au capacitatea de stocare de peste 75% 

din producția agricolă anuală a regiunii, iar numărul acestora a crescut constant în ultimii ani ca 

urmare a investițiilor prin PNDR. 
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Cu toate că numărul depozitelor pentru produsele agricole a înregistrat o creștere în ultimii 

ani, regiunea Sud Muntenia este încă deficitară la acest aspect, iar sprijinirea dezvoltării acestui 

segment ar conduce la extinderea practicării agriculturii pe scară mai largă îndeosebi de către 

micii fermieri și totodată la o mai bună valorificare a producției regionale, permițând și facilitând 

micilor producători accesul la piața de desfacere. 

Agricultura și silvicultura sunt foarte expuse schimbărilor climatice, activitățile agricole și 

silvice depinzând în mod direct de condițiile climatice, impunându-se activități pentru prevenirea 

și gestionarea riscurilor de mediu. Totodată, și agricultura poate avea un impact negativ asupra 

calității mediului prin diferite emisii de agenți chimici, rezultați din utilizarea îngrășămintelor 

chimice, cu efecte asupra florei și faunei. 

Acțiuni indicative 

• Crearea, reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatare, vicinale ce nu sunt clasificate 

într-o categorie publică de drum, acolo unde se dezvoltă activităţi economice; 

• Investiții pentru producţia şi depozitarea produselor agricole; 

• Sprijin financiar pentru producţia, procesarea şi promovarea produselor locale, tradiţionale 

naturale și ecologice; 

• Investiții pentru procesarea, prelucrarea și distribuția produselor agricole; 

• Construirea de depozite ecologice pentru gestiunea eficientă a deşeurilor animaliere şi vegetale; 

• Realizarea și reabilitarea sistemului de irigații; 

• Lucrări privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea riscurilor. 

Măsura 7.5. Instruire și consultanță în agricultură 

La nivelul Uniunii Europene, înfiinţarea unui sistem de consultanţă pentru agricultori este 

reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 73/2009, potrivit căruia fiecare Stat Membru este 

obligat să-şi organizeze un serviciu pentru furnizarea de consultanţă fermierilor atât în materie de 

gestionare, bunele practici agricole şi de mediu, cât şi pentru profitabilitatea, competitivitatea 

exploataţiilor agricole prin realizarea transferului tehnologic, diseminarea rezultatelor cercetării 

ştiinţifice aplicative, promovării Politicii Agricole Comune şi a programelor de finanţare 

europene şi guvernamentale. 

În România, datorită numărului foarte mare de exploataţii de dimensiuni mici (de subzistenţă 

şi semisubzistenţă), care nu au posibilitatea reală de dezvoltare, se impune în următoarea 

perioadă de programare, sprijinirea acestora în scopul asigurării consultanţei agricole. 
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La nivelul regiunii Sud Muntenia, majoritatea fermierilor nu sunt suficient de pregătiţi pentru 

a îndeplini normele de eco-condiţionalitate, de accesare a plăţilor directe şi/sau a sprijinului 

financiar disponibil producătorilor agricoli, precum şi pentru respectarea standardelor comunitare 

privind calitatea alimentelor, diversificarea activităţilor în ferme, protejarea mediului 

înconjurător, bunăstarea animalelor, calitatea produselor şi a normelor sanitar-veterinare şi 

fitosanitare, de igienă şi siguranţă profesională. 

Astfel, în următoarea perioadă de programare 2021 – 2027, investițiile se vor îndrepta către: 

cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul agricol; sprijin pentru furnizarea de 

servicii de consultanță în domeniul agricol, în vederea consolidării capacității instituționale 

pentru desfășurarea de servicii de consultanță pentru micii fermieri; sprijin pentru accesarea 

serviciilor de consultanță în domeniul agricol. 

Referitor la furnizarea de cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul 

agricol, înfiinţarea centrelor de instruire sunt de actualitate, deoarece începând din 2021 se vor 

acorda fonduri europene speciale dedicate instruirii consultanților şi producătorilor agricoli. 

Totodată, se recomandă măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea 

profesională şi creditarea categoriei de mici fermieri prin instituții specializate, care ar trebui să 

se transforme în furnizori de consultanţă pentru fermieri şi tineri întreprinzători din mediul rural 

și care să ofere consiliere de la producţia brută la valorificare, respectiv procesarea produselor 

agricole, pentru a crea locuri de muncă și a obține un plus de valoare adăugată în acest sector. 

Scopul principal al serviciilor de consultanță este de a contribui la susținerea fermierilor în 

procesul de îmbunatățire a standardelor în cadrul fermei sau exploatațiilor agricole, în principal 

prin perfecționarea tehnologiilor, aplicarea bunelor practici pentru dezvoltarea durabilă a 

agriculturii, precum și cresterea eficienței și a veniturilor în cadrul exploatației agricole. 

Obiectivul referitor la securitatea alimentară în Uniunea Europeană ce trebuie corelat cu 

dezvoltarea rurală, implică, la nivelul României, atât modernizarea și restructurarea agriculturii, 

cât și sprijinirea cercetării și inovării din acest sector. Acest aspect presupune și o mai bună 

colaborare între fermieri, companiile de consultanță agricolă și stațiunile de cercetare, precum și 

stabilirea de contacte cu alți parteneri din alte state membre. 

Acțiuni indicative 

• Cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul agricol; 
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• Sprijin pentru dezvoltarea gamei de servicii și furnizarea de servicii de consultanță în domeniul 

agricol (consolidarea capacităţii instituţionale pentru desfăşurarea de servicii de consultanţă 

pentru micii fermieri); 

• Sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanţă (antreprenoriat, inovare, economie circulară, 

etc). 

 

4. Programe și surse de finanțare 2021-2027 

4.1.Programe operaționale 

În perioada 2021-2027 Ministerul Fondurilor Europene va gestiona 7 programe de finanțare 

ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-

2027; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027; 

 Programul Operațional Sănătate 2021-2027; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027; 

 Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027. 

Programul Operațional Regional este împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel regional.  

 

Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 

POR Sud Muntenia 2021–2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii 

economice inteligente, durabile și echilibrate a Regiunii Sud Muntenia, care să conducă la 

îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și 

digitalizare a administrației publice locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabilă a 

infrastructurii și a serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.  

 

Obiective strategice sectoriale  

Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014–2020 și 

documentele programatice regionale (PDR și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea regională 
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sustenabilă vor fi realizate prin urmărirea unui număr de șapte obiective strategice, fiecare dintre 

ele răspunzând unei provocări de dezvoltare.  

 

Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată 

pe inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial 

Regiunea Sud Muntenia are o capacitate limitată de cercetare și inovare a economiei 

regionale. Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor cu performanțe modeste de 

inovare. În acest sens, deși este a doua regiune la nivel național (după București-Ilfov), care 

contribuie la nivelul cheltuielilor de CD, performanțele înregistrate sunt scăzute, cu un indice 

regional al inovării la nivel european de 18,4 și ocupând locul 237 în clasamentul regiunilor 

inovatoare din Europa.  

Sprijinul regional pentru CD este sub media națională (0,4% din PIB în 2018, cu o polarizare 

mare în județul Argeș, ce generează 89% din cheltuielile de CD). În ceea ce privește 

infrastructura de cercetare regională, aceasta este foarte slab dezvoltată, fiind localizată în 

principal în sectorul public (universități și institute de cercetare) și deținând o pondere de 3% din 

totalul infrastructurii la nivel național și o pondere de 4% în totalul ponderii de echipamente la 

nivel național, ceea se plaseză regiunea pe locul 7 la nivel național (SNCISI 2021-2027).  

În regiune, numărul entităților de transfer tehnologic acreditate s-a redus în perioada 2014-

2018, iar gama de servicii furnizate de acestea este limitată. Cu toate acestea se estimează o 

creștere a numărului acestora dat fiind că în perioada 2014–2020, POR axa 1 a sprijinit 

dezvoltarea acestor entități și a serviciilor furnizate de acestea. La nivel de regiune, s-a înregistrat 

în perioada 2012-2016 o scădere cu 75% a firmelor inovatoare.  

Analiza economică realizată în cadrul RIS3 a validat șase sectoare relevante pentru Sud 

Muntenia: Construcția de mașini, componente și echipamente de producție, Agricultura și 

industria alimentară, Bioeconomia (dezvoltarea economiei circulare), Turismul și identitatea 

culturală, Localități inteligente și Industria și cercetarea de înaltă tehnologie.  

Motor de creștere economică, digitalizarea rămâne o provocare importantă și la nivelul 

regiunii, ținând cont de faptul că, în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către 

întreprinderi, România se situează pe locul 27 în rândul țărilor UE, cu mult sub media UE. Deși 

s-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a IMM-urilor ce fac vânzări online, de la 8% în 2018 la 11% 
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în 2019, România rămâne cu mult sub media UE de 18%. În plus, nivelul competențelor digitale 

este scăzut în regiune, doar 49% din populație utilizând internetul zilnic.  

Competitivitatea regiunii este influențată de puternicele disparități intrajudețene cu privire la 

concentrarea teritorială a întreprinderilor și gradul diferit de diversificare al activității economice. 

În 2018, în Sud Muntenia, existau 63.262 de întreprinderi active, poziționând regiunea pe locul 4 

la nivel național. Structura economiei regionale este formată în mare măsură (89%) din 

microîntreprinderi și mai toate tipurile de firme întâmpină probleme legate de supraviețuirea pe 

piață în primii 5 ani de la înființare. Structurile de sprijinire a antreprenoriatului sunt slab 

dezvoltate, pe teritoriul regiunii existând un singur incubator de afaceri, ce oferă o gamă limitată 

de servicii. În schimb în regiune există cel mai mare număr de parcuri industriale, un avantaj care 

trebuie fructificat în acest context. În regiune activează 9 clustere, ce sunt active în automotive, 

industria agroalimentară, mobilă, textile, electronică și ITC. De-a lungul lanțului valoric, firmele 

din clustere se concentrează pe veriga de producție și servicii, cu intensități mici pe zona de CD 

și proiectare.  

Pentru soluționarea strategică a acestor provocări, axa prioritară 1 își va concentra 

intervențiile în sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor și dezvoltarea 

capacității de inovare a economiei regionale prin proiecte de inovare, investiții în infrastructură, 

dezvoltarea capacității și competențelor de cercetare si inovare, în domeniile de specializare 

inteligentă validate la nivel regional, inclusiv participarea în structuri și rețele de inovare.  

Actiunile din cadrul axei 1 se vor îndrepta și către investiții pentru susținerea adoptării 

tehnologiilor și instrumentelor digitale de către IMM-uri. În plus, prin sprijinul acordat 

dezvoltării Hub-urilor de Inovare Digitală în regiune, se va putea dezvolta corespunzător și gama 

de servicii necesare adoptării digitalizării de către firmele din regiune.  

Investițiile din cadrul acestei axe vor viza și impulsionarea creșterii IMM-urilor; se vor 

concentra pe investiții în active corporale și necorporale pentru microîntreprinderi și IMM-uri, 

inclusiv pentru economie circulară și internaționalizare, dat fiind că bioeconomia și tranziția 

către o economie circulară reprezintă unul din sectoarele de specializare inteligentă a regiunii 

Sud Muntenia. În plus, vor sprijini dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a gamei de 

servicii furnizate, precum și dezvoltarea clusterelor și a rețelelor de afaceri. Totodată se va 

acorda atenție și sprijinirii dezvoltării competențelor actorilor implicați în procesul de 

descoperire antreprenorială.  
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Se vor finanța cu prioritate proiectele identificate în atelierele de descoperire antreprenorială 

și avizate de Consorțiul Regional de Inovare, prin apeluri competitive.  

 

Obiectivul strategic 2 - Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a 

digitalizării serviciilor publice  

Regiunea Sud Muntenia înregistrează progrese reduse în adoptarea digitalizării de către 

administrația publică.  

Raportul de Țară al Comisiei Europene privind Indicele Economiei și Societății Digitale 

2019 evidențiază faptul că în ceea ce privește gradul de competitivitate digitală, România se 

situează pe locul 27 din cele 28 de state membre UE. În ceea ce privește serviciile publice 

digitale, situația s-a înrăutățit, România ajungând pe ultimul loc în clasamentul UE. Cu toate 

acestea, în ceea ce privește anumiți indicatori, țara performează satisfăcător. Există un nivel 

ridicat de interacțiune online între autoritățile publice și cetățeni, întrucât România se situează pe 

locul șapte în ceea ce privește utilizatorii de e-guvernare, care reprezintă 82% dintre utilizatorii 

de internet, față de media UE de 64 %. Necesitatea implementării unor platfome de interacțiune 

online între autorități și cetățeni a fost accentuată și de criza COVID 19, iar autoritățile trebuie să 

construiască pe progresul înregistrat deja în această perioadă.  

În Sud Muntenia, nivelul de dezvoltare al serviciilor publice digitale oferite de orașe este 

unul încă redus, deși din cele 48 orașe, 75% sunt înrolate în platforma ghișeul.ro și permit plata 

anumitor taxe și impozite locale. În afară de acest serviciu, doar reședințele de județ și câteva 

orașe precum Sinaia și Mioveni oferă o varietate mai mare de servicii publice digitale. 

Interacțiunea online cu cetățenii este posibilă atât pe site-urile primăriilor de orașe, dar și a unui 

număr de 44 de comune prin intermediul aplicației Regista.ro, însă trebuie menționat că 

procesele de lucru din cadrul administrației publice locale sunt parțial sau deloc digitalizate.  

Prin intermediul axei prioritare 2, operațiunile se vor concentra pe intervenții de tip smart-

city (siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și 

transport public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul public, iluminat public, 

sisteme GIS, etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În acest fel, se răspunde și recomandării 

de țară formulate în documentul Recomandarea Consiliului privind Programul Național de 

Reformă al României pentru 2020, anume direcționarea investițiilor către infrastructura de 

servicii digitale.  
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Obiectivul strategic 3 – Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero 

prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea 

mobilității urbane  

Regiunea Sud Muntenia se confruntă cu creșterea poluării zonelor urbane din cauza 

consumurilor de energie mari în clădiri, a sistemelor de transport poluante ce determină o 

mobilitate limitată, precum și numărul mare de areale urbane degradate.  

În contextul expansiunii urbane, fondul locativ la nivel regional era la sfârșitul anului 2018 în 

creștere cu 1,78%, față de sfârșitul anului 2011. Peste 95% dintre locuințele din mediul urban 

sunt amplasate în condominii construite în perioada 1960-1990. Multe dintre aceste clădiri au 

fațadele nereabilitate și sunt construite din materiale ineficiente energetic. Este necesară deci 

realizarea de investiții în aceste clădiri, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv 

activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse 

alternative de energie.  

Totodată, consumul de energie pentru spaţiile ocupate de administraţia publică, clădirile 

educaţionale şi cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de 

energie. Pentru 2021 – 2027 sunt vizate măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale și clădirile publice, de consolidare în funcție de riscurile identificate și utilizarea 

surselor alternative de energie.  

Foarte multe orașe din regiune se confruntă cu o serie de probleme, cu privire la existența 

unor spații urbane degradate, terenuri/suprafețe degradate, vacante sau neutilizate, care afectează 

mediul urban și implicit, calitatea vieții populației. O problemă importantă la nivelul regiunii o 

reprezintă și suprafața redusă a spațiilor verzi amenajate pe cap de locuitor în mediul urban 

(19,61mp/loc), suprafață ce este mult sub nivelul standardelor impuse de UE (26mp/loc) și a 

normei Organizației Mondiale a Sănătății (50mp/loc).  

Spațiile urbane degradate din orașe ocupă o suprafață de 616.007 mp, municipiul Moreni 

fiind cel mai afectat (302.477 mp/loc). Totodată, în cadrul orașelor există și o suprafață de 

375.467 mp terenuri virane/neutilizate/abandonate. Fenomenul afectează în special orașele 

Topoloveni (160.000 mp) și Fieni (99.008 mp).  

În ceea ce privește întinderea spațiilor verzi, în 7 din cele 48 de orașe ale regiunii (orașele 

Ștefănești, Costești, Fierbinți-Târg, Țăndărei, Comarnic, Budești și Bolintin Vale) suprafața 
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spațiilor verzi înregistrează valori foarte scăzute, sub 5 mp/loc. Valoarea cea mai critică se 

înregistrează în orașul Bolintin Vale din județul Giurgiu cu numai 0,72 mp/loc.  

În acest sens, măsurile de regenerare urbană din cadrul acestei axe se referă la promovarea 

investițiilor în infrastructura verde în zonele urbane, reabilitarea spațiilor urbane degradate, 

reconversia funcțională a terenurilor virane/neutilizate/degradate și extinderea și modernizarea 

spațiilor verzi.  

Analiza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și a PDR ilustrează faptul că mobilitatea și 

conectivitatea urbană este limitată, iar sistemele de transport public sunt încă generatoare de 

emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, problemele comune evidențiate de majoritatea orașelor 

din regiune sunt lipsa benzilor dedicate, a semaforizării cu prioritate și amenajarea deficitară a 

stațiilor de autobuz, o infrastructură foarte slab dezvoltată pentru mijloacele de transport 

ecologic, o conectivitate scăzută sau chiar inexistentă. Transportul public din regiune se 

confruntă cu scăderea flotei destinate transportului de persoane și cu un număr mic de mijloace 

de transport public ecologic (rețele de tramvaie și troleibuze funcționează doar în orașul Ploiești).  

În acest context, este nevoie de investiții pentru promovarea mobilității, dotarea cu mijloace 

de transport ecologice și stimularea inter-modalității diverselor sisteme de transport public, 

transportul durabil fiind unul dintre domeniile către care României îi este sugerat să direcționeze 

investițiile, conform recomandărilor din documentul Recomandarea Consiliului privind 

Programul Național de Reformă al României pentru 2020.  

 

Obiectiv strategic 4 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane la 

rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene 

Regiunea are o conectivitate rutieră scăzută la rețeaua TEN-T.  

Raportul de Țară 2020 evidențiază faptul că infrastructura de transport rutier a României este 

slab dezvoltată și subdimensionată, rețeaua TEN-T nefiind finalizată și lipsind conexiunea 

transcarpatică și nereușind să facă față cerințelor unei economii în plină dezvoltare.  

La nivel regional, analiza socio-economică a PDR 2021–2027 arată faptul că starea tehnică a 

rețelei de drumuri publice este în general nesatisfăcătoare, doar 41% de km din totalul rețelei de 

drumuri fiind modernizați. De asemenea, din totalul lungimii de drumuri județene și comunale, 

25% sunt modernizate și 40% sunt acoperite cu îmbrăcăminți ușoare. În ceea ce privește 

densitatea drumurilor ca indicator de măsurare a accesibilității zonelor, județele din sudul 
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regiunii au o accesibilitate mai redusă, acest fapt contribuind la disparitățile de dezvoltare 

interregionale.  

În ceea ce privește siguranța rutieră, în 2017 pe drumurile regiunii s-a înregistrat un număr 

mare de decese din cauza accidentelor rutiere care clasează regiunea pe locul 2 la nivel național, 

lipsa infrastructurii adecvate fiind una dintre cauzele principale ale acestui fenomen îngrijorător. 

Analiza socio-economică a PDR 2021–2027 a identificat existența unor zone compacte din 

interiorul regiunii care nu au conectivitate directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T.  

În perioadele anterioare de programare, autoritățile județene au făcut investiții pentru 

reabilitarea sau modernizarea drumurilor județene din fonduri proprii, fonduri naționale prin 

programe guvernamentale (PNDL 1 și PNDL 2), respectiv fonduri europene (POR 2007–2013, 

prin care s-au reabilitat 327 de km respectiv prin POR 2014-2020, prin care se vor moderniza 

peste 462 de km).  

Investițiile propuse vor viza dezvoltarea conectivității la rețeaua de bază CORE TEN-T prin 

investiții în infrastructura rutieră de transport județean și soluții pentru creșterea siguranței, 

decongestionarea și fluidizarea traficului, care vor crea avantaje pentru creșterea economică, a 

gradului de mobilitate a mărfurilor și persoanelor și vor ajuta la reducerea disparităților 

intraregionale.  

 

Obiectiv strategic 5 – Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 

în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

educaționale.  

Chiar și pe fondul unei scăderi demografice, infrastructura educațională din regiune este 

subdimensionată și degradată, afectând accesul la educație și incluziune socială.  

În România, accesul la educație se menține inegal, Rapoartele CE relevând faptul că 

investițiile în educație sunt de 2,8 % din PIB, față de media UE de 4,6%, situând țara pe ultimul 

loc la acest capitol.  

În Sud Muntenia, în perioada 2011–2018, numărul unităţilor şcolare a scăzut cu 40, ceea ce a 

impus relocarea elevilor. Un număr mare de școli din mediul rural al judeţelor mai puţin 

dezvoltate ale regiunii (sudul regiunii) necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente 

didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare, mai ales în contextul închiderii școlilor 

din cauza crizei provocate de COVID 19. Sistemul educațional regional se confruntă cu 
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fenomenul de supraaglomerare (în proporție de peste 60% în județele Argeș și Giurgiu) și între 

20-40% în Prahova și Teleorman.  

În 2018, rata abandonului şcolar în regiune, pe forme de învăţământ, a fost: 1,6% - 

învățământ primar, 1,7% - învățământ gimnazial, 2,3% - liceal, profesional şi de ucenici şi 5,8% 

postliceal şi de maiştri. Cele mai afectate de acest fenomen sunt localitățile din mediul rural din 

județele Argeș (19), Giurgiu (14) și Dâmbovița (11).  

În ceea ce privește educația timpurie, în 2018, doar 16% din copii cu vârsta sub 3 ani, erau 

înscriși la creșă, aproximativ jumătate din media UE. Rata de participare în rândul copiilor cu 

vârste cuprinse între 4 ani și vârsta de școlarizare obligatorie a fost de 89,2 % în 2018, sub media 

UE (95,4 %).  

IPT se confruntă cu provocări diverse. Numărul elevilor înscriși în IPT a crescut constant din 

2012, însă ratele de abandon sunt în continuare ridicate. În 2018, în județul Ialomița s-a 

înregistrat cea mai ridicată rată de abandon din țară - 18,3%, alaturi de Prahova (12,6%) și 

Dâmbovița (12%).  

Cu privire la accesibilizarea clădirilor pentru elevii cu dizabilități, la nivel național, 

aproximativ 30% dintre clădirile școlare sunt prevăzute cu rampă de acces și doar 15% au 

grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. În regiune, cea mai gravă situație se regăsește în 

județul Argeș unde aproape 60% din unitățile de învățământ nu au rampă de acces.  

Ponderea absolvenților de studii superioare este de 9,9%, situând regiunea în 2017 pe ultimul 

loc la nivel național, cu mult sub media națională (26,3%) și media UE (40,7%). Populaţia cu 

educaţie superioară este concentrată în judeţele din nordul regiunii – Argeş şi Prahova unde 

activează majoritatea universităţilor din regiunea Sud Muntenia.  

În perioadele anterioare, prin POR au fost reabilitate 185 unități școlare, din care 20 de creșe 

și grădinițe, 124 de școli primare și gimnaziale, 34 de licee și 2 universități, de care beneficiază 

un număr de peste 75.000 de elevi și studenți.  

 

Obiectiv strategic 6 – Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de 

turism și patrimoniu cultural  

Potențialul turistic diversificat și patrimoniul cultural valoros al regiunii este insuficient 

valorificat.  
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Conform Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului 2019-2030, 

regiunea deține avantaje competitive pe următoarele tipuri de turism și destinații: Sporturi de 

iarnă și schi, Sanătate și wellness (balnear), Cultură și istorie.  

Turismul de sporturi de iarnă și schi se practică în zona montană a regiunii (Valea Prahovei, 

al doilea mare centru turistic de interes al României, după capitala ţării), cea mai cunoscută și 

vizitată destinație de turism montan și de weekend din România datorită apropierii de București 

și drept urmare a domeniilor schiabile de la Sinaia, Bușteni și Azuga.  

Turismul balnear se practică în județele Dâmbovița (stațiunea Pucioasa), Ialomița (stațiunea 

Amara) și Prahova (stațiunea și salina Slănic Prahova). Acest tip de turism nu beneficiază de 

mari investiții în infrastructură și de o cerere foarte mare pe piața turistică. Master Planul 

Național de Turism Balnear evidențiază faptul ca infrastructura urbană din numeroase stațiuni 

balneare este într-o stare de degradare avansată. Există încă anumite zone ce dețin izvoare 

termale și minerale din regiune ce rămân neexploatate și insuficient valorificate. Este evidentă 

deci necesitatea realizării de investiții semnificative pentru a se face tranziția acestui tip de 

turism la turismul de tip wellness și spa, generator de venituri importante la nivel internațional.  

În ceea ce privește patrimoniul cultural, conform Strategiei Naționale pentru Cultură și 

Patrimoniu 2016-2022, acesta este ameninţat de efectele combinate ale schimbărilor climatice, 

ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de riscuri legate de securitate. Pe 

teritoriul regiunii există numeroase obiective construite, parte a patrimoniului naţional, lăcaşuri 

de cult și muzee și colecții publice. Potrivit Studiului de Impact asupra Situației Monumentelor 

Istorice, în regiune există un număr de 807 monumente istorice de tip A, din care 311 

monumente istorice sunt situate în mediul urban și 496 în rural. Cu toate acestea, în ultimii ani, 

un număr mic de obiective de patrimoniu din regiune au beneficiat de investiţii semnificative 

pentru restaurarea şi valorificarea în scop turistic.  

În ceea ce privește patrimoniul natural, în regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii 

protejate de interes naţional (Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul 

Natural Comana, Rezervaţia Manafu, Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală 

Cama Dinu Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Argeș etc.), ceea ce reprezintă un important 

potențial de valorificare a acestor zone.  

Regiunea mai dispune și de un patrimoniu semnficativ de centre de agrement și baze turistice 

(tabere școlare) a căror capacitate a scăzut mult în ultimii ani, în principal din cauza investițiilor 
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scăzute în infrastructură și a degradării. Astfel, în regiune există un număr de 14 tabere pentru 

elevi și preșcolari, care sunt localizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural al regiunii.  

În contextul actual, chiar dacă la nivel județean nu există strategii dedicate dezvoltării 

turismului (cu excepția județului Dâmbovița), se intenționează finanțarea proiectelor care implică 

punerea în valoare a patrimoniului cultural valoros și a potențialului turistic. Un exemplu de 

proiect cu impact mare este dezvoltarea infrastructurii de turism în zona Padina-Peștera, 

inițiativă complementară dezvoltării turistice de pe Valea Prahovei.  

În perioada 2007–2013 au fost reabilitate 9 infrastructuri turistice, ce au fost vizitate de peste 

120.000 de turiști, iar în 2014–2020 au fost depuse 12 proiecte. Totdată, în perioada 2007–2013 

au fost reabilitate 13 obiective de patrimoniu, iar în perioada 2014–2020 au fost depuse 50 de 

proiecte.  

 

Obiectiv strategic 7 – Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR  

Capacitatea administrativă relativ scăzută a ADR SM, în contextul în care va deveni 

autoritate de management. Personalul ADR/AM POR SM are o experienţă bogată, mulţi dintre 

angajaţi lucrând în domeniul fondurilor europene din perioada de dinaintea aderării României la 

UE. Mediul privat poate deveni mai atractiv pentru aceste persoane, dacă se oferă o salarizare 

mai competitivă și condiții de lucru mai bune. Și sectorul public poate atrage resursa umană a 

ADR, urmare a modificărilor apărute în domeniul salarizării funcționarilor publici. Astfel, dacă 

nu sunt alocate suficiente fonduri pentru buna desfășurare și gestionarea programului, există 

riscul pierderii personalului cu experiență și al imposibilității de atragere de personal suplimentar 

înalt calificat.  

Asistența tehnică va finanța cheltuielile de funcționare ale ADR, dar și cheltuieli legate de 

profesionalizarea personalului, procedurarea activității, îmbunătățirea relației cu beneficiarii etc. 

 

4.2.Politica Agricolă Comună 

Principalele elemente ale PAC 

 Simplificarea și modernizarea politicii; 

 Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre; 

 Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță; 

 Distribuirea mai echitabilă a plăților directe; 
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 Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă.  

 

Bugetul PAC 2021-2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multiannual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 

include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei 

proporții medii de 28,5% din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027. 

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care: 

 13,5 miliarde este destinată plăților directe 

 363 mil EUR allocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) 

 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).  

 

 

Figura nr. 4 – Obiectivele Politicii Agricole Comune 

 

Tipuri de intervenții sprijinite din FEGA: 

1) Plățile directe (ca și în actualul exercițiu bugetar vor fi decuplate și cuplate). 
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Plățile directe decuplate:  

 sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS); 

 sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PR); 

 sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri; 

 schemele pentru climă și mediu(ecoscheme) 

Plata directă cuplată: 

 sprijinul cuplat pentru venit; 

2) Intervenții sectoriale (sectorul fructelor și legumelor, sectorul apiculturii, sectorul 

vitivinicol). 

 

Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește 

FEADR: 

 angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente; 

 plăți pentru constrângeri natural sau alte constrângeri specifice anumitor zone; 

 plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii; 

 investiții; 

 instalarea tinerilor fermieri și întreprinderi rurale noi înființate; 

 instrumente de gestionare a riscurilor; 

 cooperare; 

 schimb de cunoștințe și informare. 

 

4.3. Surse de finanțare 

Finanțarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a localității poate avea 

drept sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile guvernamentale şi/sau europene sau 

fondurile rambursabile (din categoria creditelor).  

La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-

privat, care s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme comunitare în 

multe dintre statele europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o bună cunoaștere a legislației 
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naționale în vigoare, a programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a nevoilor/problemelor 

cu care se confruntă comunitatea locală.  

 

4.3.1. Bugetul local 

Actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local este 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprobă, la propunerea 

primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. 

Potrivit legii, Consiliul local poate aproba finanțarea unor investiții de interes local din 

bugetul propriu și poate dispune alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor 

provenite din alte fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea documentației 

tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare 

economică, socială și de mediu pentru localitate, precum și asigurarea unui mediu favorabil 

înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum 

şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare 

economică regională şi locală. Totodată, Consiliul local asigură realizarea lucrărilor şi ia 

măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de 

România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi 

gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

O pondere importantă în veniturile proprii ale bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate 

din impozitul pe venit.  

 

4.3.2. Bugetul județean 

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  

 

4.3.3. Programele guvernamentale  

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru 

investiții finanțate din împrumuturi externe, la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit 
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legii, şi se aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin 

bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele şi agențiile), precum şi din 

alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de 

dezvoltare sau sociale de interes național, județean ori local.  

Spre exemplu:  

 Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, programe 

pentru ocuparea temporară a forței de muncă etc.;  

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțează programe de 

reabilitare a rețelei rutiere, acțiuni privind reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente cu destinație de locuință, reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.;  

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor oferă finanțări pentru programe multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;  

 Ministerul Sănătății finanțează investițiile pentru modernizarea unităților medicale;  

 Ministerul Culturii acordă fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

așezămintelor culturale. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de 

importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 

infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 
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 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice 

din interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 

anual în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din fonduri 

aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

beneficiare şi din alte surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin ordin al ministrului 

lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele de investiţii care se 

finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 

 

Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ 

A fost aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021. Valoarea programului 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada 2021-2028 este 

de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare 

multianuale. 

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile 

administraţiei publice locale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor 
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de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investiţiile realizate prin 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

Obiectivele de investiţii care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe 

terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea 

unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, 

în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Pot fi finanţate prin program obiectivele de investiţii care nu sunt incluse la finanţare în 

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 

sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu 

instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale. 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii care constau în realizarea de 

construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, 

modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, 

conservare la construcţii existente şi care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele 

categorii de investiţii: 

a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi 

sisteme de captare a apelor pluviale; 

c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri 

publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; 

d) poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice; 

e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului 

la sistemul de transport al gazelor naturale. 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

154 

 

Finanţarea programului se asigură din: 

a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această 

destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la o poziţie 

distinctă de cheltuieli; 

b) sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie; 

c) alte surse legal constituite. 

Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

şi Administraţiei, prin program, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale. 

 

4.3.4. Compania Naţională de Investiţii S.A. 

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate 

cu prevederile Anexei 3 din OG nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare, așa cum 

sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n) din Anexa 3 a actului normativ menționat 

anterior.  

Conform art. 3 alin. (1) din Anexa 3 la OG nr. 25/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare  

Subprograme: 

 Subprogramul ”Săli de sport”  

 Subprogramul ”Bazine de înot”  

 Subprogramul ”Complexuri sportive”  

 Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

 Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

 Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

 Subprogramul ”Unități sanitare”  

 Subprogramul ”Săli de cinema”  

 Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

 Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”  
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 Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”  

Conform art. 3 alin. (2) din Anexa 3 la OG nr. 25/2001, cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de 

pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren se pot finanța următoarele 

categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, execuție de construcții noi, 

reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări 

și/sau prăbușiri de teren sau expertizare tehnică, proiectare și execuția lucrărilor care constau în 

consolidarea/ repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale 

construcției și/sau introducerea unor elemente structural suplimentare, demolări parțiale, lucrări 

de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații 

capitale  

 Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

Se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare a unor 

blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, aprobat prin HG 

343/2014, până la finalizarea acestora  

 Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”  

  

4.3.5. Programele europene de finanțare nerambursabilă  

Fondurile structurale şi de investiții europene (ESI)  

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru 

realizarea obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operaționale, 

pentru eliminarea disparităților economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii 

economice şi sociale.  

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a 

statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităților dintre regiuni. Ele nu 

acționează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuții din partea statelor membre 

implicate. Ele sunt co-finanțate, în principal, din resursele publice ale statului membru, însă în 

multe domenii este necesară şi contribuția financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai 

multe cazuri.  

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt: 

 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 
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 Fondul social european (FSE) 

 Fondul de coeziune (FC) 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între 

regiunile acesteia.  

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această 

abordare este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”:  

• Inovare şi cercetare;  

• Agenda digitală;  

• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

• Economie cu emisii reduse de carbon.  

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Europa susține crearea 

de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități 

profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în 

capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. 

Astfel, finanțarea FSE îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în 

special pentru cei cărora le este dificil să își găsească de lucru.  

FSE finanțează următoarele priorități:  

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea 

unor metode noi de lucru;  

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii 

sau asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le 

îmbunătăți perspectivele de angajare;  

• formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi 

competențe;  

• sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de 

locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferențele dintre nivelurile de 
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dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul 

obiectivului „Convergență” şi se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare 

şi de control ca în cazul FSE şi FEDR.  

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:  

 rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european 

definite de Uniunea Europeană;  

 mediu.  

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 

eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului 

feroviar, sprijinirea intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o sursă de 

finanțare din partea UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o gamă largă de obiective ale 

politicii de dezvoltare rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității întreprinderilor agricole, 

forestiere și agroalimentare; susținerea protecției mediului natural; susținerea economiilor rurale; 

asigurarea calității vieții în zonele rurale.  

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este un fond creat de Uniunea 

Europeană în vederea dezvoltării agriculturii statelor membre ale acesteia, prin gestiune partajată 

între Uniune și statele membre. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

(APIA) derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din 

Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). 

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în contextul gestionării comune între statele membre 

şi Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii: 

 măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole; 

 plățile directe către agricultori în contextul politicii agricole comune; 

 contribuția financiară a Uniunii la măsurile de informare și promovare a produselor 

agricole pe piața internă a Uniunii și în țările terțe, întreprinse de statele membre pe baza 

unor programe selectate de Comisia Europeană; 

 contribuția financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe și 

legume în școli, menționat în art. 23 din R. (UE) nr. 1308/2013 și la măsurile privind 

http://www.apia.org.ro/ro/
http://www.apia.org.ro/ro/
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bolile animalelor și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate în art. 

155 din R (UE) nr. 1308/2013.  

FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod direct și în conformitate cu dreptul 

Uniunii: 

 promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin intermediul 

unor organizații internaționale; 

 măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, 

caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură;  

 crearea și întreținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură; 

 sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigațiile privind structura exploatațiilor 

agricole. 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este fondul UE destinat 

politicilor europene în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime. Acesta este unul dintre cele 

cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și 

își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de 

muncă. 

Fondul 

 sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil 

 ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile 

 finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în 

regiunile de coastă ale Europei 

 facilitează accesul la finanțare. 

Mod de funcționare 

Fondul este utilizat pentru a cofinanța proiecte, completând resursele din bugetul național. 

 Fiecărui stat membru i se alocă o parte din bugetul FEPAM, în funcție de importanța 

industriei pescuitului din țara respectivă. 

 Ulterior, autoritățile naționale întocmesc un program operațional în care precizează cum 

intenționează să cheltuiască banii alocați. 

 După ce Comisia aprobă programul, autoritățile naționale decid ce proiecte vor fi 

finanțate. 

 Autoritățile naționale și Comisia răspund împreună de implementarea programului. 
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Conform Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, 

programele și fondurile aferente obiectivelor de politică sunt următoarele: 

 

Tabelul nr. 24 – Obiectivele politicii, programe și fonduri 2021-2027 

 

Obiectiv Program Fond 

 

Obiectivul de Politică 1 - O 

Europă mai inteligentă și mai 

competitivă, prin promovarea 

unei transformări economice 

inovatoare și inteligente  

 

Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente 

Financiare (POCIDIF) 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FEDR 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politică 2 - O 

Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon, în 

tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a 

reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a 

adaptării la schimbările 

climatice și a prevenirii și 

gestionării riscurilor  

 

Programul Operațional 

Dezvoltare Durabilă (PODD) 

FEDR 

FC 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Program Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 

Obiectivul de Politică 3 - O 

Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale  

 

Programul Operațional 

Transport (POT) 

FEDR 

FC 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 4 – O 

Europă mai socială și mai 

incluzivă prin implementarea 

Pilonului european al 

drepturilor sociale  

 

Programul Operațional 

Educație și Ocupare (POEO) 

FSE 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FSE 

FEDR 

Programul Operațional 

Sănătate (POS) 

FSE 

FEDR 
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Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 5 – O 

Europă mai aproape de 

cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de 

teritorii și a inițiativelor locale  

 

Programele operaționale 

regionale (POR) 

FEDR 

Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate 

Socială (POIDS) 

FEDR 

Program Acvacultură și 

Pescuit (PAP) 

FEPAM 

 

 

4.3.6. Programele de cooperare teritorială 

România poate participa la trei tipuri de programe de cooperare teritorială:  

 Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare transfrontalieră finanțează proiecte de 

accesibilitate transport și tehnologia informației, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare 

economică şi socială, precum şi acțiuni „people to people”; 

 Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic. Cooperarea transnațională finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovația, mediul și accesibilitatea și 

dezvoltarea urbană; 

 Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat 

membru al Uniunii Europene, prin intermediul unor proiecte gestionate și administrate în 

comun de partenerii din statele participante. Se promovează cooperarea între autoritățile 

publice (locale sau regionale), precum și între cercetătorii UE, pe probleme de interes comun 

prin transferul de experiență şi bune practici între regiuni şi prin constituirea de rețele între 

orașele UE.  

Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar 

pentru programele finanțate din Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 

90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații de drept 

public, organisme de drept privat, organizații internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca 

parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.  
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4.3.7. Granturile SEE / Granturi norvegiene  

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS (Asociația 

Europeană a Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, fac parte din piața internă 

europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi 

norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. 

Obiectivele majore ale Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.  

Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a 

primit zece noi state membre. Granturile reprezintă un acord între statele Spațiului Economic 

European (SEE – Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea Europeană, în baza căruia statele 

SEE au acces pe piața unică europeană.  

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze contactul și cooperarea 

între entități din România și cele din statele donatoare (Islanda, Principatul Liechtenstein și 

Norvegia), dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în orice inițiativă. Cooperarea bilaterală cu 

Consiliul Europei este, de asemenea, posibilă. 

 

4.3.8. Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Apariția Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 39/2018, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează 

parteneriatul public-privat este privită drept o oportunitate reală de a implementa proiectele 

propuse.  

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip 

public-privat în diverse domenii. În urma adoptării actului normativ care reglementează 

parteneriatul public-privat s-ar putea externaliza o serie de servicii şi activități publice, partenerii 

locali putând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non-profit.  

 

4.3.9. Creditarea  

Din punct de vedere procedural, creditarea este o modalitate relativ simplă de obținere a 

finanțării pentru proiectele de investiții.  
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Băncile locale sunt instituții financiare care au în portofoliu programe de finanțare/creditare 

pentru proiectele care implică fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de investiții atât 

pentru prefinanțarea fondurilor nerambursabile, cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și 

neeligibile din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări interne. Costurile aferente 

creditelor sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de rambursare a 

datoriilor, mai ales într-o situație de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În 

plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe 

termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât 

pentru accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.  

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru finanțările rambursabile care pot fi 

contractate de administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul deficitului bugetului general 

consolidat.  

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi programe de finanțare internaționale ce 

au ca surse instituții financiare internaționale: BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca 

Mondială.  

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează proiecte care au ca obiectiv promovarea 

politicilor UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei Inovare 2010 de creare și 

promovare a unei economii bazate pe cunoaștere. BEI împrumută până la 50% din valoarea unui 

proiect și cofinanțează investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare).  

Banca Mondială sau Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a 

dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă împrumuturi și ajutoare 

dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanțare 

independent pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru substituirea finanțărilor 

naționale.  
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Secțiunea a 2-a 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Merișani 

 

 

1.1.Viziunea de dezvoltare a comunei Merișani 2021-2027 

În viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna Merișani va deveni până în 

anul 2027 o comună prosperă, cu infrastructură modernă și o economie diversificată, orientată 

spre dezvoltare durabilă și adaptată noilor tehnologii, care va tinde spre îmbunătățirea continuă a 

calității vieții locuitorilor săi, spre utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și coeziune 

socială. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Merișani ne oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a 

fi Merișani în următorii ani, bazându-se pe următoarele direcții generale: 

 dezvoltarea economică a comunei prin valorificarea inteligentă a resurselor locale, 

acordarea de facilități investitorilor și crearea unui climat favorabil dezvoltării mediului 

de afaceri;  

 modernizarea infrastructurii rutiere și a celei tehnico-edilitare;  

 creșterea calității vieții locuitorilor ca urmare a dezvoltării economice și a modernizării 

serviciilor publice;  

 îmbunătățirea calității factorilor de mediu;  

 consolidarea capacității administrației publice locale de a servi cetățeanul într-un mod 

legal, echitabil și transparent. 

 

1.2.Obiectivul strategic general 

Dezvoltarea durabilă a comunei Merișani prin creșterea competitivității economiei locale, 

diversificarea activităților economice și atractivitatea socio-culturală a localității, care să 

determine îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.  

În vederea creșterii calității vieții populației din cadrul comunei Merișani, sunt necesare 

următoarele: 

 diversificarea și amplificarea locurilor de muncă, prin diversificarea activităților 

economice și atragerea de investitori privați; 
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 extinderea zonei de locuire individuală pentru a adapta oferta de locuințe tendinței de 

expansiune a comunei; 

 asigurarea unor suprafețe de teren din cadrul comunei Merișani, în vederea oferirii 

posibilității dezvoltării activităților și serviciilor, în vederea generării locurilor de muncă 

și în vederea dezvoltării economiei locale; 

 modernizarea tramei stradale, prin asfaltarea tuturor drumurilor din intravilan și 

realizarea trotuarelor pentru circulația pietonală; 

 asigurarea gamei complete de rețele edilitare necesare creșterii calității locuirii și 

realizarea echipării tehnico-edilitare: rețele în sistem centralizat de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare a apelor uzate, rețele de energie electrică, telefonie, alimentare cu 

gaze naturale; 

 asigurarea unei bune accesibilități și mobilități în teritoriu prin modernizarea și 

eficientizarea rețelei de transport public, care să asigure o bună legătură și mobilitate în 

teritoriu a populației comunei; 

 realizarea unei strategii de drumuri la nivelul comunei, care să deservească în mod 

coerent terenurile care nu au acces la niciun drum public. 

 

1.3.Obiective specifice și direcții de acțiune 

Viziunea strategică a fost transpusă în obiective specifice operaționalizate fiecare în 

priorități, măsuri asociate și proiecte de investiții. 

Obiectivele specifice vizează principalele domenii de intervenție pentru dezvoltarea durabilă 

a comunei Merișani: 

 Infrastructură 

 Economie rurală 

 Educație 

 Sănătate și asistență socială 

 Mediu 

 Turism, cultură și agrement 

 Administrație publică locală 
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Obiectivul specific 1: 

Modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

 

Justificare 

În vederea asigurării unei accesibilități ridicate a locuitorilor comunei către localitățile 

urbane și rurale din teritoriu și la infrastructura majoră a județului, se propune modernizarea 

căilor de circulație rutieră și adaptarea capacității acestora la necesitările de transport din cadrul 

zonei și la fluxurile de trafic. 

Infrastructura rutieră a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi:  

 accesibilitate limitată în anumite zone; 

 drumuri și străzi comunale nemodernizate; 

 drumuri ce deservesc obiective turistice, care necesită reabilitare și modernizare; 

 lipsa pistelor amenajate pentru bicicliști; 

 lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni; 

 poduri și podețe ce necesită reabilitare; 

 amenajare insuficientă a stațiilor de așteptare pentru transportul public în comun; 

 șanțurile pentru scurgerea apelor pluviale nu sunt amenajate. 

O mai bună conexiune a comunei cu localitățile învecinate poate fi asigurată și prin 

îmbunătățirea programului de transport public, cu stații pe teritoriul comunei Merișani, în zonele 

cele mai accesibile și cele mai frecventate. 

Modernizarea circulației rutiere și promovarea unui transport public eficient poate contribui 

semnificativ la dezvoltarea teritoriului comunei Merișani din punct de vedere social și economic, 

generând pe de o parte fluxuri mai intense de populație, atrasă de oferta de muncă și de oferta de 

locuințe, iar pe de altă parte un flux mai mare de mărfuri generate de oportunitățile mediului 

economic. 

Din punct de vedere tehnico-edilitar: 

 nu există sistem de alimentare cu apă la nivelul întregii comune; 

 nu există sistem de canalizare și stație de epurare a apelor menajere la nivelul întregii 

comune; 

 se impune înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în comună; 

 este necesară extinderea rețelei de curent electric și a iluminatului public modern; 
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 sunt oportune amenajarea peisagistică a comunei și extinderea și reabilitarea spațiilor 

verzi; 

 se recomandă utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie. 

Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, precum și 

dotările tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și social al unei 

comunități, se stabilește ca obiectiv „Modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-

edilitare”. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 1: 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

1.1 Îmbunătățirea mobilității 

locuitorilor și mărfurilor prin 

dezvoltarea și modernizarea 

rețelei de infrastructură 

rutieră 

1.1.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în vederea 

îmbunătăţirii conexiunii rutiere în cadrul comunei și între 

localităţile din judeţ 

1.1.2 Amenajarea de piste de biciclete 

 

1.1.3 Dezvoltarea transportului public 

 

1.2 Îmbunătățirea 

infrastructurii tehnico-

edilitare 

1.2.1 Actualizarea PUG-ului 

 

1.2.2 Lucrări de cadastru, întabulări 

 

1.2.3 Introducerea, extinderea, reabilitarea și modernizarea 

rețelei de apă și canalizare 

1.2.4 Introducerea, modernizarea și extinderea rețelei de gaze 

naturale 

1.2.5. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent 

electric 

1.2.6 Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat 

public 

1.2.7 Asigurarea serviciilor publice pentru cetățeni 
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Obiectiv specific 2: 

Creșterea competitivității economiei locale 

 

Justificare 

Luând în considerare faptul că în prezent activitățile economice (cea mai mare pondere fiind 

reprezentată de agricultură) nu asigură necesarul de locuri de muncă și nu conduc la dezvoltarea 

economică a comunei, se propune dezvoltarea economiei locale prin restructurarea sectorului 

industrial (industrie și activități conexe acesteia, depozitare, centre logistice etc.) și concentrarea 

unor dotări și activități terțiare de servicii și comerț, atât în zonele centrale ale trupurilor 

localității, cât și în vecinătatea arterelor majore de circulație. 

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați existenți și 

atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate locală: 

 venituri mai mari la bugetul local; 

 valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității locale; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 specializarea forței de muncă; 

 reducerea/eliminarea șomajului; 

 incluziune socială; 

 promovarea comunei pe plan național și internațional. 

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea competitivității și 

consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională. Aceasta implică inclusiv 

dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și persoane, precum și dotări tehnico-

edilitare la standarde moderne. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 2: 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

2.1 Creşterea competitivității 

producătorilor locali 

2.1.1 Valorificarea inteligentă a potențialului agro-zootehnic, 

viticol, pomicol și silvicol al comunității 

2.1.2   Valorificarea inteligentă a lemnului 

2.2 Dezvoltarea capitalului 

uman 

2.2.1 Susținerea programelor adecvate de formare a resursei 

umane potrivit dinamicii pieței de muncă 
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2.2.2 Dezvoltarea antreprenoriatului 

 

 

 

Obiectiv specific 3: 

Creșterea calității serviciilor și performanței în educație 

 

Justificare 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de servicii de 

educație moderne și performante. Constituie priorități pentru administrația publică locală: 

 reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ local; 

 dotarea cu echipamente didactice și tehnologie performantă pentru creșterea calității 

actului educațional; 

 amenajarea de terenuri de sport; 

 amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți; 

 asigurarea transportului cu microbuze școlare; 

 stabilizarea personalului didactic calificat în unitățile de învățământ din comună. 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ de pe raza 

comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea absenteismului 

și a abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale defavorizate. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 3: 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

3.1 Asigurarea accesului 

tuturor cetățenilor la servicii 

de educație 

 

3.1.1 Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin 

sprijinirea învăţământului primar şi gimnazial şi prevenirea 

abandonului şcolar 

3.1.2 Creșterea accesului la servicii de educație și formare 

profesională favorabile incluziunii 

3.2 Susținerea performanței 

școlare și a specializării 

inteligente 

3.2.1 Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi 

a elevilor ce provin din familii defavorizate 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

169 

 

Obiectiv specific 4: 

Creșterea calității serviciilor medicale și sociale 

 

Justificare 

Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de sănătate și de 

protecție socială furnizate la cele mai înalte standarde în domeniu. 

În prezent există dispensar medical uman în comuna Merișani, unde își desfășoară activitatea 

doi medici de familie. De asemenea, în comuna Merișani există o farmacie. 

Administrația publică locală intenționează implementarea unor proiecte în plan social, cum ar 

fi, de exemplu, construirea și amenajarea de imobile cu locuințe sociale, dar și proiecte pentru 

integrarea rromilor în societate. 

Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din copilărie, prin programele derulate în 

cadrul unităților de învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și pe popularizarea 

normelor de igienă și de sănătate publică. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 4: 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

4.1 Îmbunătățirea 

infrastructurii unităţilor 

medicale şi a celor de 

protecţie socială 

 

4.1.1 Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor unităților medicale şi de protecţie socială 

4.2 Îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor medicale şi 

facilitarea accesului la 

servicii medicale de calitate 

4.2.1 Încurajarea acţiunilor ce vizează prevenirea îmbolnăvirii 

 

4.3 Dezvoltarea serviciilor 

sociale locale 

4.3.1 Susținerea programelor de incluziune socială, combaterea 

sărăciei și a oricăror forme de discriminare, prin măsuri de 

integrare pe piața muncii și acces la locuințe, servicii sociale, 

sănătate, educație și cultură a persoanelor/comunităților 

vulnerabile 

4.3.2 Îmbunătățirea sistemului de servicii sociale pentru 

persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități, victime ale 

violenței domestice 
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Obiectiv specific 5: 

Protejarea și conservarea mediului natural 

 

Justificare 

Ținând cont de faptul că în prezent nu există un sistem centralizat de canalizare la nivelul 

întregii comune, se propune extinderea acestuia și constituirea unei stații de epurare a apelor 

uzate pentru care pot fi atrase fonduri europene, astfel încât să se asigure racordarea integrală a 

fondului construit al comunei la sistemul propus. 

Mai mult, se impune modernizarea sistemului stradal, astfel încât să fie amplasate șanțuri 

pavate deschise sau acoperite pe marginea drumurilor, în vederea colectării apelor pluviale. 

Configurarea sistemului de colectare a apelor meteorice trebuie realizată astfel încât apa 

colectată să fie transportată în aceeași zonă unde va fi poziționată stația de epurare. 

În ceea ce privește deșeurile menajere, acestea se vor colecta individual, pe fiecare lot în 

parte, prin europubele.  

Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și conservarea mediului natural 

este cu atât mai justificată cu cât o parte din teritoriul comunei este arie protejată NATURA 

2000. În vederea menținerii sau refacerii habitatelor și speciilor din siturile NATURA 2000, se 

propun măsuri care țin cont de cerințele economice, sociale și culturale, precum și de 

caracteristicile regionale și locale. Astfel, s-au stabilit o serie de obiective, după cum urmează: 

 asigurarea conservării speciilor și habitatelor de interes comunitar, în sensul 

menținerii/atingerii stării de conservare favorabilă a acestora; 

 creșterea nivelului de conștientizare (îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinii 

și comportamentului) a populației comunei prin informare și pentru grupurile interesate 

care au impact asupra conservării biodiversității; 

 promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, care asigură suportul pentru speciile 

și habitatele de interes conservativ; 

 crearea oportunităților pentru desfășurarea unui turism durabil (prin intermediul valorilor 

naturale și culturale), cu scopul limitării impactului asupra mediului. 

Un mediu natural sănătos generează: 

 o calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei; 
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 posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber; 

 atractivitate turistică a zonei; 

 noi investiții; 

 evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 5: 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

5.1 Îmbunătățirea calității 

aerului (reducerea gazelor cu 

efect de seră), apei și solului 

5.1.1 Extinderea zonelor verzi ale localității 

 

5.1.2 Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce 

vizează utilizarea surselor alternative de energie/energie 

regenerabilă: eoliană, solară, biomasă, termală, etc. 

 

5.2 Implementarea 

managementului integrat al 

deșeurilor 

5.2.1 Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

 

5.2.2 Facilitarea ecologizării zonelor poluate 

 

5.3 Protecția și conservarea 

habitatelor naturale și a 

ariilor naturale protejate 

 

5.3.1 Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

 

 

 

Obiectiv specific 6: 

Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural identitar 

 

Justificare 

Pe teritoriul administrativ al comunei Merișani există obiective naturale și culturale de 

referință, care pot fi valorificate pentru dezvoltarea durabilă a turismului. Lacul Vâlcele și 

Biserica Izvoarelor de Leac sunt doar câteva dintre atracțiile turistice ale zonei. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Merișani va avea o ofertă turistică diversificată, 

bazată pe o infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde monumente istorice și 

culturale reabilitate, zone de agrement, unități de cazare și alimentație diversificate, etc.  
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Comuna va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele - români, dar şi străini, 

interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică 

resursele locale (monumentele istorice, rezervaţiile şi resursele naturale), servicii dezvoltate prin 

colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi agenţi economici. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 6: 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

6.1 Dezvoltarea și 

valorificarea patrimoniului 

cultural identitar 

 

 

6.1.1 Elaborarea unei strategii de marketing pentru promovarea 

patrimoniului cultural și a unei agende de evenimente culturale, 

în strânsă corelare cu patrimoniul cultural 

6.1.2 Sprijinirea reabilitării și extinderii infrastructurii culturale 

(monumente istorice, așezăminte culturale) 

6.2 Promovarea și 

valorificarea patrimoniului 

natural 

6.2.1 Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de 

agrement 

 

 

Obiectiv specific 7: 

Consolidarea capacității administrative 

 

Justificare:  

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de 

beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor.  

Din acest motiv, scopul intervenției este de a contribui la o mai bună valorificare a resurselor 

umane angajate în sectorul administrației, transparența serviciilor oferite și a deciziilor adoptate, 

servirea promptă a cetățeanului, îmbunătățirea relației dintre cetățean și funcționarul public. 

Având în vedere toate acestea, administrația publică locală: 

 își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

 va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, formată și 

profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele societății; 
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 se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin reabilitarea, modernizarea și 

extinderea sediului administrativ al primăriei, precum și prin dotarea cu tehnologie de 

ultimă generație și achiziția de softuri performante; 

 se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu cetățenii și 

reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora. 

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, administraţia 

publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din 

societate, prin mecanisme stabile de consultare. 

 

Priorități și măsuri asociate Obiectivului specific 7: 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

7.1 Dezvoltarea capacităţii 

administrației publice locale 

 

7.1.1 Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, 

care să permită implementarea unor soluții software 

integrate de gestionare ușoară, rapidă și modernă a 

activității curente a administrației publice 

7.1.2 Simplificarea procedurilor birocratice și 

administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin 

încurajarea furnizării şi utilizării e-guvernării 

7.1.3 Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor 

personalului din administrația publică locală (inclusiv 

decidenții politici) 

7.1.4 Modernizare sediu administrativ și infrastructură 

 

7.1.5 Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente 

performante în scopul eficientizării serviciilor publice 

furnizate comunității 

7.2 Digitalizarea și tehnologizarea 

administrației publice locale 

7.2.1 Dezvoltarea serviciilor publice bazate pe tehnologie 

și creșterea nivelului de securitate cibernetică 
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Secțiunea a 3-a 

Planul local de acțiune al comunei Merișani 

 

Planul local de acțiune prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de planificare și 

implementare a dezvoltării durabile, astfel încât în procesul de dezvoltare să poată fi evaluată în 

mod continuu complexitatea factorilor sociali, economici, de mediu și tehnologici, prin 

indicatorii de dezvoltare durabilă selecționați ca relevanți pentru comuna Merișani. 

Toate măsurile se concretizează în planul local de acțiune prin programe și proiecte.  

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului de 7 ani, 

fixat pentru realizarea strategiei de dezvoltare locală a comunei. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să țină cont de 

evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și 

de opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 
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PLAN LOCAL DE ACȚIUNE AL COMUNEI MERIȘANI  

ÎN PERIOADA 2021-2027 

 

 

 

INFRASTRUCTURĂ 

 
 

 

Obiectiv specific: Modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

1.1.Îmbunătățirea 

mobilității 

locuitorilor și 

mărfurilor prin 

dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelei de 

infrastructură 

rutieră 

1.1.1. Reabilitarea și 

modernizarea rețelei de 

drumuri în vederea 

îmbunătăţirii conexiunii 

rutiere în cadrul comunei 

și între localităţile din 

judeţ 

1. Reabilitarea și modernizarea 

drumurilor comunale din comuna 

Merișani, județul Argeș 

Lungime drumuri 

comunale reabilitate și 

modernizate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2.Crearea de zone pietonale în comuna 

Merișani, județul Argeș 

Suprafețe zone 

pietonale (mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

3.Construire de trotuare în comuna 

Merișani, județul Argeș 

Suprafață trotuare 

construite (mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 
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Alte surse legal 

constituite 

4.Reabilitare poduri și podețe de pe 

raza comunei Merișani, județul Argeș 

Lungime poduri și 

podețe reabilitate  (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

5.Asigurare căi de acces și intervenție 

pe gârlele de pe raza comunei Merișani 

Lungime căi de acces și 

intervenție (m) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

6.Amenajare șanțuri pentru scurgerea 

apelor pluviale în comuna Merișani 

Lungime șanțuri 

amenajate (km) 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.1.2. Amenajarea de 

piste de biciclete 

1.Amenajare piste biciclete în comuna 

Merișani, județul Argeș 

Lungime piste biciclete 

amenajate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.1.3. Dezvoltarea 

transportului public 

1. Amenajare stații transport public în 

comuna Merișani, județul Argeș 

Număr stații de 

transport public 

amenajate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.2. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

 

1.2.1.Actualizare PUG 1. Actualizarea PUG-ului PUG actualizat 

Număr investitori atrași 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.2.2. Lucrări de 

cadastru, întabulări 

1. Cadastrarea și întabularea imobilelor 

din comună (intravilan, extravilan) 

Număr și suprafețe 

imobile cadastrate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

2021 - 2027 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

177 

 

constituite 

2. Reglementarea situației juridice a 

imobilelor 

Număr și suprafețe 

imobile a căror situație 

juridică este 

reglementată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.2.3. Introducerea, 

extinderea, reabilitarea și 

modernizarea rețelei de 

apă și canalizare 

1. Realizare sistem de canalizare și 

stație de epurare în satele Crâmpotani, 

Vâlcelele, Brăteasca, comuna 

Merișani, județul Argeș 

Lungime rețea de 

canalizare (km) 

Capacitate stație 

epurare 

Număr racorduri 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2.Sistem de canalizare în satele 

Merișani și Malu Vânăt 

Lungime rețea de 

canalizare (km) 

Număr racorduri 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

3.Extindere rețea de apă în satele 

Merișani și Capu Piscului 

Lungime rețea de apă 

nou-înființată (km) 

Număr racorduri 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.2.4. Introducerea, 

modernizarea și 

extinderea rețelei de 

gaze naturale 

1.Înființare rețea de gaze în satele 

Merișani, Dobrogostea, Vărzaru, 

Borlești și Capu Piscului 

Lungime rețea de 

distribuție gaze naturale 

(km) 

Număr racorduri 

Număr gospodării 

deservite 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.2.5. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei de 

curent electric 

1.Extindere rețea electrică în comuna 

Merișani, județul Argeș 

Lungime rețea electrică 

nou-înființată 

Număr racorduri noi 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

1.2.6. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării rețelei de 

1. Extindere și modernizare sistem de 

iluminat public în comuna Merișani, 

județul Argeș 

Lungime rețea de 

iluminat public 

modernizată (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

2021 - 2027 
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iluminat public Număr puncte de 

aprindere noi 

Număr beneficiari 

Alte surse legal 

constituite 

1.2.7. Asigurarea 

serviciilor publice pentru 

cetățeni 

1. Modernizarea infrastructurii 

cimitirelor 

Suprafețe modernizate 

(mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

 

 

 

ECONOMIE RURALĂ 
 

 

 

Obiectiv specific: Creşterea competitivităţii economiei locale 
 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

2.1. Creşterea 

competitivității 

producătorilor 

locali 

2.1.1. Valorificarea 

inteligentă a 

potențialului agro-

zootehnic, viticol, 

pomicol și silvicol al 

comunității 

1. Încurajarea creșterii animalelor și a 

produselor ecologice din lapte și carne 

Efective de animale 

Număr și diversitate 

produse ecologice din 

lapte și carne 

Produse ecologice din 

lapte și carne 

valorificate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2. Dezvoltarea punctelor de colectare a 

laptelui de la producătorii familiali și 

fermele mici și mijlocii 

Număr și capacitate 

puncte de colectare a 

laptelui 

Cantitate de lapte 

colectată 

Cantitate de lapte 

valorificată 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 
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3.Înființare piață agroalimentară în 

comuna Merișani, județul Argeș 

Suprafață piață 

Număr producători 

locali atrași 

Valoare tranzacții 

comerciale 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

4. Stimularea investițiilor pentru 

producerea legumelor pe teren protejat 

(sere de iarnă, solarii, tuneluri) 

Investitori privați atrași 

Suprafețe cultivate 

Producție medie la 

hectar 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2.1.2.Valorificarea 

inteligentă a lemnului 

1. Atelier de prelucrare și valorificare a 

lemnului în comuna Merișani, județul 

Argeș 

Unități de producție 

nou-înființate 

Capacitate de 

producție 

Producție valorificată 

Număr locuri de 

muncă create 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2.2.Dezvoltarea 

capitalului uman 

2.2.1.Susținerea 

programelor adecvate 

de formare a resursei 

umane potrivit 

dinamicii pieței de 

muncă 

1. Susținerea programelor de instruire 

privind dezvoltarea resurselor umane în 

comuna Merișani, județul Argeș 

Număr programe de 

instruire organizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

2.2.2. Dezvoltarea 

antreprenoriatului 

1. Realizarea de proiecte de formare 

profesională pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și 

promovarea afacerilor în mediul rural în 

comuna Merișani 

Număr programe de 

instruire 

Număr beneficiari 

Număr antreprenori 

rezultați în urma 

formării 

 

 

 

 

 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 
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EDUCAȚIE 
 

 

 

 

Obiectiv specific: Creșterea calității serviciilor și performanței în educație 

 
 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

3.1. Asigurarea 

accesului tuturor 

cetățenilor la 

servicii de educație 

3.1.1. Asigurarea 

educației de bază pentru 

toți cetățenii, prin 

sprijinirea 

învăţământului primar şi 

gimnazial şi prevenirea 

abandonului şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modernizarea infrastructurii școlare 

– Reabilitarea, modernizarea și 

extinderea/construirea clădirilor și 

spațiilor unităților de învățământ 

preșcolar, primar și gimnazial din 

comuna Merișani, județul Argeș 

Suprafață reabilitată/ 

modernizată/ construită 

și amenajată (mp) 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2. Modernizare teren sportiv în satul 

Dobrogostea 

Suprafață construită și 

amenajată (mp) 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

3. Amenajare și modernizare bibliotecă 

comunală 

Suprafață amenajată și 

modernizată 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

4. Reabilitare și modernizare imobile 

cămine culturale 

Suprafață reabilitată și 

modernizată (mp) 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 
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3.1.2. Creșterea 

accesului la servicii de 

educație și formare 

profesională favorabile 

incluziunii 

 

1. Organizare transport microbuze 

școlare 

Număr curse organizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

3.2. Susținerea 

performanței 

școlare și a 

specializării 

inteligente 

3.2.1.Susţinerea elevilor 

cu potenţial intelectual 

crescut, precum şi a 

elevilor ce provin din 

familii defavorizate 

1.Susținerea copiilor și a tinerilor cu 

performanțe școlare deosebite prin 

acordarea de burse de merit și alte 

stimulente 

Număr copii și tineri 

susținuți 

Număr și valoare burse 

acordate 

Alte stimulente 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

 

 

 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 

 

 

 

 

Obiectiv specific: Creșterea calității serviciilor medicale și sociale 
 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

4.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii 

unităţilor medicale 

şi a celor de 

protecţie socială 

4.1.1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor 

unităților medicale şi de 

protecţie socială 

1. Construire și amenajare imobil 

cu locuințe sociale 

Suprafață construită și 

amenajată (mp) 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

2. Înființare afterschool Suprafață construită și 

amenajată (mp) 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 
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Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

4.2. Îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor 

medicale şi 

facilitarea accesului 

la servicii medicale 

de calitate 

4.2.1. Încurajarea acţiunilor 

ce vizează prevenirea 

îmbolnăvirii 

1.Campanii de informare și 

sănătate publică 

Număr campanii 

organizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

2. Campanii de analize și 

investigații medicale gratuite 

Număr campanii 

organizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

3. Educație sanitară în 

comunitățile de rromi 

Număr programe de 

educație sanitară 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

4.Distribuire produse de igienă în 

rândul populației defavorizate 

Produse distribuite 

(număr, cantitate) 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

4.3. Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

locale 

4.3.1. Susţinerea 

programelor de incluziune 

socială, combaterea sărăciei 

și a oricăror forme de 

discriminare, prin măsuri de 

integrare pe piața muncii și 

acces la locuințe, servicii 

sociale, sănătate, educație și 

cultură a persoanelor/ 

comunităților vulnerabile 

1.Alfabetizarea membrilor 

comunităților defavorizate 

Număr programe de 

alfabetizare 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 
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4.3.2. Îmbunătățirea 

sistemului de servicii sociale 

pentru persoane vârstnice, 

copii, persoane cu 

dizabilități, victime ale 

violenței domestice 

1. Proiect pentru integrarea 

rromilor în societate 

Număr de beneficiari Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

 

 

 

MEDIU 
 

 

 

 

 

Obiectiv specific: Protejarea şi conservarea mediului natural 

 
 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

5.1. Îmbunătățirea 

calității aerului 

(reducerea gazelor 

cu efect de seră), 

apei și solului 

 

5.1.1 Extinderea zonelor 

verzi ale localității 

1. Plantare de perdele forestiere pe 

marginea drumurilor cu trafic 

intens, precum și între zonele 

industriale și cele de locuit 

Suprafețe plantate Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2. Împădurirea terenurilor 

degradate, a celor nefolosite, 

defrișate etc. 

Suprafețe împădurite Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

5.1.2. Sprijinirea 

inițiativelor, programelor și 

acțiunilor ce vizează 

utilizarea surselor alternative 

1. Extindere parc fotovoltaic cu 

panouri solare 

Suprafață parc 

fotovoltaic 

Număr panouri solare 

Capacitate parc 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

2021 - 2027 
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de energie/energie 

regenerabilă : eoliană, 

solară, biomasă, termală, 

etc. 

fotovoltaic constituite 

 

5.2.Implementarea 

managementului 

integrat al 

deșeurilor 

 

5.2.1.Încurajarea colectării 

selective a deșeurilor 

1. Campanii de educare a 

cetățenilor privind 

responsabilitatea lor în ceea ce 

privește colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Număr de campanii 

organizate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

5.2.2. Facilitarea 

ecologizării zonelor poluate 

1. Organizare de acțiuni de 

ecologizare a zonelor verzi poluate 

(păduri, parcuri etc.) 

Suprafață zonă 

ecologizată (mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

5.3. Protecția și 

conservarea 

habitatelor naturale 

și a ariilor naturale 

protejate 

 

5.3.1. Sprijinirea măsurilor 

de prevenire a dezastrelor 

naturale 

1. Decolmatare râuri Lungime ape 

decolmatate (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2. Regularizare curs de apă Lungime curs de apă 

regularizat (km) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

3. Îndiguiri și consolidări maluri și 

versanți 

Suprafață îndiguită și 

consolidată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

4. Infrastructură de prevenire și 

protecție împotriva inundațiilor 

Suprafață zonă 

protejată (mp) 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

5. Reabilitare diguri de protecție și 

poduri de trecere peste râuri în 

Lungime diguri și 

poduri reabilitate (m) 

Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 
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comuna Merișani Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

6.Regularizare albie și apărări de 

mal ale râurilor în intravilanul și 

extravilanul comunei Merișani 

Lungime/suprafață 

albie regularizată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

 

 

 

TURISM, CULTURĂ ȘI AGREMENT 
 

 

 

 

 

Obiectiv specific: Dezvoltarea  durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural identitar 
 

 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

6.1.Dezvoltarea și 

valorificarea 

patrimoniului 

cultural identitar 

6.1.1. Elaborarea unei 

strategii de marketing pentru 

promovarea patrimoniului 

cultural și a unei agende de 

evenimente culturale, în 

strânsă corelare cu 

patrimoniul cultural 

1. Integrarea în circuite turistice a 

unor monumente istorice, biserici, 

etc. 

Obiective culturale 

locale integrate în 

circuite turistice 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2. Organizare de evenimente 

culturale, religioase, etnografice, 

gastronomice, care să revitalizeze 

tradițiile locale (inclusiv în 

parteneriat cu alte localități) 

Număr evenimente 

organizate 

Număr participanți 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

6.1.2. Sprijinirea reabilitării 

și extinderii infrastructurii 

1. Reabilitare și restaurare clădire 

monument istoric 

Suprafețe restaurate Buget local 

Buget de stat 

2021 - 2027 
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culturale (monumente 

istorice, așezăminte 

culturale etc.) 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

6.2. Promovarea și 

valorificarea 

patrimoniului 

natural 

6.2.1. Crearea și dezvoltarea 

zonelor turistice, sportive și 

de agrement 

1. Amenajare turistică lac Suprafață zonă turistică 

amenajată 

Număr turiști/ vizitatori 

atrași 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

2. Realizare parc de aventură în 

satul Merișani, pct. Hanul Parc 

Merișani, județul Argeș 

Suprafață zonă turistică 

amenajată 

Număr turiști/ vizitatori 

atrași 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

3. Crearea de spații de joacă 

pentru copii 

Suprafață amenajată 

Număr locuri de joacă 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

4. Amenajare spațiu verde pentru 

picnic 

Suprafață amenajată 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2027 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 

 

 

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacității administrative 

 
 

 

Priorități 

 

Măsuri asociate 

 

Proiecte de investiții 

 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Surse posibile 

 de finanțare 

 

Perioadă 

implementare 

 

7.1. Dezvoltarea 

capacității 

administrației 

publice locale 

7.1.1. Dotarea cu tehnologie 

IT modernă și performantă, 

care să permită 

implementarea unor soluții 

software integrate de 

gestionare ușoară, rapidă și 

modernă a activității curente 

a administrației publice 

1. Achiziție și punere în funcțiune 

de echipamente performante de 

tehnică de calcul (calculatoare, 

imprimante multifuncționale etc.) 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

7.1.2. Simplificarea 

procedurilor birocratice și 

administrative pentru 

cetățeni și mediul de afaceri, 

prin încurajarea furnizării şi 

utilizării e-guvernării 

1. Achiziția și utilizarea de softuri 

performante pentru furnizarea de 

servicii de calitate către cetățeni și 

reducerea timpului de soluționare 

a solicitărilor acestora 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 

2. Utilizarea sistemelor online de 

lucru implementate la nivel 

național 

Sisteme de lucru online 

implementate 

Număr utilizatori 

Număr servicii 

asigurate 

Termen de soluționare 

cereri 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 
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7.1.3. Dezvoltarea 

competențelor și 

cunoștințelor personalului 

din administrația publică 

locală (inclusiv decidenții 

politici) 

1. Programe de instruire și 

perfecționare profesională anuală 

Număr programe de 

instruire 

Număr beneficiari 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

2. Organizare de schimburi de 

experiență cu alte autorități și 

instituții publice la nivel județean, 

național și european 

Număr activități 

organizate 

Număr participanți 

Experiență valorificată 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

7.1.4.Modernizare sediu 

administrativ și 

infrastructură 

1. Utilizarea complementară a 

surselor regenerabile de energie în 

primărie 

Procent reducere 

costuri cu energia (%) 

Procent reducere 

poluare (%) 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

7.1.5 Dotarea cu mașini, 

utilaje și echipamente 

performante, în scopul 

eficientizării serviciilor 

publice furnizate comunității 

1. Dotarea cu mașini, utilaje și 

echipamente performante pentru 

execuția lucrărilor de gospodărire 

a UAT (buldoexcavator, greder, 

cilindru compactor, etc.) 

Valoare dotări 

Servicii asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 – 2027 

2. Dotarea cu echipamente pentru 

intervenția în situații de urgență 

(autospeciale ISU, etc.) 

Valoare dotări 

Servicii asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 – 2027 

3. Reînnoire parc auto al instituției Valoare mașini, utilaje 

și echipamente 

achiziționate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

4. Extindere sistem monitorizare 

video la sediul primăriei și în 

localitate 

Valoare sistem 

Servicii asigurate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

 

2021 - 2027 
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7.2. Digitalizarea și 

tehnologizarea 

administrației 

publice locale 

7.2.1 Dezvoltarea serviciilor 

publice bazate pe tehnologie 

și creșterea nivelului de 

securitate cibernetică 

1.Crearea arhivei digitale a 

primăriei 

Valoare echipamente și 

soft achiziționate 

Volum documente 

stocate 

 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal 

constituite 

2021 - 2027 

 

 

 

 

 

 

Foto nr.  15 – Sediul Primăriei Comunei Merișani
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Secțiunea a 4-a 

Portofoliul de proiecte prioritare 

 

 

Portofoliul de proiecte al comunei Merișani este constituit atât din proiecte care se află în 

stadiul de idee, cât şi din proiecte aflate în diferite faze de pregătire (pre-fezabilitate, fezabilitate, 

proiect tehnic etc.).  

Proiectele au fost prezentate cu ajutorul unui format standard, precizând titlul proiectului, 

justificarea, obiectivele, principalele activităţi din cadrul proiectului, indicatorii de rezultat, 

beneficiarii şi sursele posibile de finanţare. Astfel, a fost identificată o listă de proiecte care să 

acopere toate domeniile de intervenţie strategică (proiecte de infrastructură, de mediu, proiecte 

care vizează creşterea competitivităţii economice, inclusiv turism, proiecte în domeniul sănătăţii, 

educației, de dezvoltare a capacităţii administrative).  

Fișele de proiect incluse în prezenta secțiune au caracter orientativ, aspectele concrete și 

detaliile urmând a fi stabilite de către autoritatea publică în urma unor analize aprofundate, a 

studiilor de fezabilitate, precum și a consultării părților vizate de inițiativele respective. 

Bugetul fiecărui proiect se va estima pe categorii de cheltuieli, în funcție de activitățile 

concrete descrise în cadrul proiectului și de cerințele finanțatorului, după caz. 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 2021-2027 

 

 
 

INFRASTRUCTURĂ 
 

 

 

 

1. 

 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale din comuna Merișani, județul 

Argeș 

Descrierea proiectului Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective:  

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comună și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor datorită unor fenomene meteo extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare și modernizare a drumurilor comunale 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drumurilor comunale reabilitate (km) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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2. 

 

Crearea de zone pietonale în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare zone pietonale pe raza comunei 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața zonelor pietonale amenajate (mp) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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3. 

 

Construire de trotuare în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități de 

învățământ, medicale, sociale, magazine sătești, primărie, poliție etc. 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și construire trotuare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în comună 

Siguranță în trafic 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața trotuarelor construite (mp) 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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4. 

 

Reabilitare poduri și podețe de pe raza comunei Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri. 

 

 

Obiective:  

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Creșterea siguranței în trafic 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

 

Activități: 

Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare poduri și podețe în comună 

 

 

Rezultate așteptate: 

Poduri și podețe reabilitate pe tot teritoriul comunei 

Fluidizare trafic 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime șanțuri și podețe betonate realizate (km) 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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5. 

 

Asigurare căi de acces și intervenție pe gârlele de pe raza comunei Merișani 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

Necesitatea prevenirii evenimentelor negative cauzate de inundații și 

viituri 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la gârlele de pe raza comunei, în scopul 

eficientizării intervențiilor în situații de urgență sau pentru lucrări de 

gospodărire a terenurilor și apelor curgătoare din zonă 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare căi de acces și intervenție pe gârlele de pe raza 

comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Căi de acces și intervenție amenajate 

Acces facil în zonă a utilajelor și echipamentelor cu care autoritățile 

intervin pentru executarea lucrărilor care se impun la un moment dat 

(situații de urgență, gospodărire etc.) 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea căilor de acces și intervenție (m) 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici cu sediul în 

comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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6. 

 

Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în comuna Merișani  

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri. 

 

Obiective:  

Dezvoltarea rețelei de evacuare a apelor pluviale, în vederea dezvoltării 

rurale și protejării mediului înconjurător 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului rutier 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul ploilor 

Protejarea gospodăriilor de inundații 

Estetizarea spațiului comunal 

 

Activități: 

Întocmire documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale în 

comună 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri amenajate pe tot teritoriul comunei 

Eliminare depuneri de apă pe carosabil 

Gospodării protejate de inundații 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime șanțuri amenajate (km) 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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7. 

 

Amenajare piste de biciclete în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

 

Obiective:  

Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă 

 

 

Activități: 

Identificarea traseelor oportune deplasărilor cu bicicleta 

Realizare piste de bicicletă pe traseele identificate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Atragerea de forță de muncă specializată 

Creșterea numărului de turiști 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime piste de biciclete amenajate (km) 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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8. 

 

Amenajare stații de transport public în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul 

economic și social al comunei. 

 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Proceduri achiziții publice 

Modernizare stații de transport public existente, inclusiv realizarea de 

noi stații prin dotarea cu: indicatoare și marcaje rutiere, indicatoare cu 

informații pentru călători, platforme de așteptare, cabine cu acoperiș și 

scaune 

 

 

Rezultate așteptate: 

Număr mai mare de stații de transport public 

Stații modernizate 

Număr mai mare de călători deserviți 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr stații de transport amenajate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, operatori economici, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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9. 

 

Actualizare PUG 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a comunității și creșterea calității vieții populației, 

prin stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a 

teritoriului și dezvoltare urbanistică a localității 

 

 

Obiective:  

Stabilirea priorităților de dezvoltare teritorială 

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan 

Stabilirea unui model de utilizare rațională și echilibrată a terenurilor 

 

 

Activități: 

Documentare, studii de fundamentare 

Elaborare documentație 

Avize, aprobări 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creștere economică a comunei 

Noi investiții atrase în comună 

 

 

Indicatori de rezultat: 

PUG actualizat 

Creștere economică generată 

Număr investitori noi atrași 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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10. 

 

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satele Crâmpotani, Vâlcelele, 

Brăteasca, comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al 

populației și protecția mediului înconjurător. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene.  

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de înființare rețea de canalizare și stație de epurare 

 

Rezultate așteptate: 

Rețea de canalizare înființată la nivelul comunei 

Număr mai mare de cetățeni racordați la rețea 

Protecția mediului înconjurător 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de canalizare (km) 

Capacitate stație de epurare 

Număr racorduri 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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11. 

 

Sistem de canalizare în satele Merișani și Malu Vânăt 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de canalizare va determina creșterea nivelului de trai al 

populației și protecția mediului înconjurător. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene.  

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de înființare rețea de canalizare 

 

Rezultate așteptate: 

Rețea de canalizare înființată la nivelul comunei 

Număr mai mare de cetățeni racordați la rețea 

Protecția mediului înconjurător 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de canalizare (km) 

Număr racorduri 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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12. 

 

Extindere rețea de apă în satele Merișani și Capu Piscului 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea 

economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea 

calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene.  

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei 

 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de extindere a sistemului de alimentare cu apă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității apei furnizate 

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime rețea de apă potabilă nou-înființată (km) 

Număr racorduri noi 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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13. 

 

Înființare rețea de gaze în satele Merișani, Dobrogostea, Vărzaru, Borlești și Capu 

Piscului 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va 

determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, 

precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației, instituțiilor publice și 

operatorilor economici din comună la serviciile de bază 

Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de înființare sistem de distribuție gaze naturale 

Lucrări de racordare la sistem de distribuție gaze naturale  

 

Rezultate așteptate: 

Introducere rețea de gaze naturale 

Gospodării racordate la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de distribuție gaze naturale (km) 

Număr racorduri 

Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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14. 

 

Extindere rețea electrică în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina 

dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și 

creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de extindere a rețelei electrice 

 

Rezultate așteptate: 

Extindere rețea electrică 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați 

la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei electrice nou realizate (km) 

Număr racorduri noi 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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15. 

 

Extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Merișani, județul 

Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

 

Obiective:  

Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public 

 

 

Rezultate așteptate: 

Extinderea rețelei de iluminat public  

Număr mai mare de puncte de aprindere 

Consum economic prin utilizarea becurilor LED 

Reducerea cheltuielilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de iluminat public modernizată (km) 

Număr puncte de aprindere noi 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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ECONOMIE RURALĂ 

 

 

 

 

1. 

 

Încurajarea creșterii animalelor și a produselor ecologice din lapte și carne 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Se urmărește crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, 

prin susținerea produselor ecologice de interes pe piața actuală 

 

Obiective:  

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a potențialului agricol al comunei 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei 

 

Activități: 

Sprijinirea crescătorilor de animale, prin acordarea de consiliere și 

facilități pentru dezvoltarea producției de lapte, carne, piele, lână etc. 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, puncte de 

colectare a laptelui, etc.) 

 

Rezultate așteptate: 

Diversificarea gamei de produse ecologice 

Atragerea de investitori 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Efective de animale 

Număr și diversitate produse ecologice 

Produse ecologice din lapte și carne valorificate 

 

Beneficiari: producători agricoli (persoane fizice și juridice), potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Producători locali 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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2. 

 

Dezvoltarea punctelor de colectare a laptelui de la producătorii familiali și fermele 

mici și mijlocii 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pe raza comunei există crescători de animale, care au nevoie de sprijin 

în dezvoltarea activității lor și valorificarea inteligentă a produselor 

obținute 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în comună 

Sprijinirea crescătorilor de animale și a producției de lapte 

  

 

Activități: 

Amenajarea de puncte de colectare a laptelui de la producătorii 

familiali și fermele mici și mijlocii din comună 

Organizarea transportului laptelui la fabricile din zonă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de lapte colectat în condiții optime 

Atragerea de investitori interesați de producția de lapte 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și capacitate puncte de colectare a laptelui 

Cantitate de lapte colectată  

Cantitate de lapte valorificată 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, producătorii familiali și fermele mici și 

mijlocii din comună, transportatori, fabricile de prelucrare a laptelui, 

potențiali investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Producători locali 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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3. 

 

Înființare piață agroalimentară în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pentru stimularea producției și a comerțului cu produse autohtone 

trebuie creată o piață de desfacere dezvoltată. 

Existența spațiilor destinate activităților economice atrage investitorii 

din exterior. 

 

Obiective:  

Dezvoltarea economiei locale, prin sprijinirea comerțului cu produse 

autohtone 

Crearea de noi locuri de muncă 

Atragerea de investitori 

 

Activități: 

Studii de teren, elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de construire și amenajare a pieței 

Crearea tuturor condițiilor de igienă prin asigurarea tuturor utilităților 

Darea în funcțiune a pieței 

Promovarea pieței la nivel local și județean 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de investitori 

Tranzacții comerciale semnificative desfășurate în cadrul pieței 

Noi locuri de muncă 

 

Indicatori de evaluare: 

Suprafață amenajată 

Număr investitori/producători locali 

Volum și valoare tranzacții 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, producătorii autohtoni, potențiali 

investitori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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4. 

 

Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, 

solarii, tuneluri) 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Pe raza comunei există producători agricoli, care au nevoie de sprijin în 

dezvoltarea activității lor 

Se urmărește crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei, 

prin susținerea produselor de interes pe piața actuală 

 

Obiective:  

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Valorificarea inteligentă a potențialului agricol al comunei 

Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei 

 

Activități: 

Sprijinirea producătorilor agricoli, prin acordarea de consiliere și 

facilități pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere, solarii, 

tuneluri) 

Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilități, puncte de 

colectare produse agricole, etc.) 

 

Rezultate așteptate: 

Diversificarea gamei de produse agricole 

Atragerea de investitori 

Prevenirea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Investitori privați atrași 

Suprafețe cultivate cu legume (ha) 

Producția medie obținută la hectar 

 

Beneficiari: producători agricoli (persoane fizice și juridice), potențiali 

investitori, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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5. 

 

Atelier de prelucrare și valorificare a lemnului în comuna Merișani, județul Argeș 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea resurselor naturale 

locale (lemnul) 

 

Obiective:  

Înființarea unui atelier de prelucrare și valorificare a lemnului 

Atragerea de investitori pe plan local 

Crearea de noi locuri de muncă 

Specializarea forței de muncă 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Lucrări de construcție, amenajare și dotare cu instalații și echipamente 

necesare 

Promovare producție realizată 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de investitori pe plan local 

Crearea de noi locuri de muncă și forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de evaluare: 

Capacitate de producție și desfacere 

Număr locuri de muncă nou-create 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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6. 

 

Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor umane în comuna 

Merișani, județul Argeș 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale ale 

comunității 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și diversitate programe de instruire 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

AJOFM 

Formatori profesionali 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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7. 

 

Realizarea de proiecte de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural în comuna Merișani 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea culturii antreprenoriale poate fi o pârghie importantă 

pentru creșterea inovării și dezvoltării în afaceri 

 

Obiective:  

Creșterea competitivității economice, care va determina creșterea 

calității produselor, lucrărilor și serviciilor furnizate 

Formarea profesională continuă a populației 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM 

Susținerea de cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și promovarea afacerilor în mediul rural 

 

 

Rezultate așteptate: 

Noi proiecte antreprenoriale la nivelul comunei 

Resurse umane specializate 

Reducerea șomajului, prin crearea de noi locuri de muncă 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de instruire 

Număr beneficiari 

Număr antreprenori rezultați în urma formării 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, antreprenori locali 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Investitori privați 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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EDUCAȚIE 

 

 

 

 

1. 

 

Modernizarea infrastructurii școlare - Reabilitarea, modernizarea și 

extinderea/construirea clădirilor și spațiilor unităților de învățământ preșcolar, 

primar și gimnazial din comuna Merișani, județul Argeș 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ necesită 

reabilitare, modernizare și extindere, precum și dotarea materială la 

standarde europene a spațiilor interioare destinate procesului 

educațional 

 

Obiective:  

Crearea climatului optim pentru desfășurarea programelor educaționale 

(siguranță, igienă, bază materială corespunzătoare) 

Prevenirea abandonului școlar 

Reducerea analfabetismului 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere/construire 

Dotare materială a spațiilor interioare 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității actului educațional 

Stabilizarea personalului didactic 

Performanțele școlare ale elevilor 

 

Beneficiari: unitățile de învățământ de pe raza comunei, comunitatea 

locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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2. 

 

Modernizare teren sportiv în satul Dobrogostea 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități 

sportive. 

 

 

Obiective:  

Modernizarea terenului sportiv conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de modernizare teren sportiv 

 

 

Rezultate așteptate: 

Teren sportiv amenajat conform standardelor la dispoziția cetățenilor 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Suprafață teren sportiv modernizată (mp) 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: cetățenii comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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3. 

 

Amenajare și modernizare bibliotecă comunală 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

 

Obiective:  

Amenajarea și modernizarea bibliotecii comunale 

Completarea și diversificarea ofertei de carte 

Crearea posibilității de acces digital la colecțiile de carte în sistem 

online 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

Dezvoltarea fondului de carte 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de cititori 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Suprafață amenajată și modernizată 

Valoare dotări 

Volum fond de carte 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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4. 

 

Reabilitare și modernizare imobile cămine culturale 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea creșterii gradului de educație și cultură în mediul rural 

 

 

Obiective:  

Creșterea nivelului cultural și social al cetățenilor comunei 

Crearea de condiții adecvate pentru organizarea de evenimente cultural-

artistice 

Stimularea înființării de ansambluri folclorice, muzică și dans 

Creșterea gradului de socializare a cetățenilor comunei 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de amenajare și modernizare a clădirii și spațiilor interioare 

Dotare  materială 

 

 

Rezultate așteptate: 

Evenimente cultural-artistice organizate 

Înființare de formații de muzică și dans 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Suprafață reabilitată și modernizată (mp) 

Capacitate sală de evenimente 

Valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

 

 

1. 

 

Construire și amenajare imobil cu locuințe sociale 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare 

Necesitatea unui sistem de protecție socială care să corespundă 

cerințelor UE 

 

Obiective:  

Construirea și amenajarea de locuințe sociale 

Asigurarea unor condiții decente de locuit pentru categoriile sociale 

defavorizate 

Creșterea calității vieții 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Proceduri achiziții publice 

Execuție lucrări de construcții-montaj 

Monitorizare program 

Acordarea locuințelor cu chirie subvenționată persoanelor din 

categoriile defavorizate 

 

Rezultate așteptate: 

Un trai decent pentru categoriile de persoane defavorizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și suprafață locuințe sociale construite și amenajate 

Valoare dotări 

Număr locuințe sociale date în folosință 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: categoriile defavorizate ale populației comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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2. 

 

Înființare afterschool 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Susținerea părinților și copiilor în vederea accesului la educație 

modernă, configurată conform standardelor europene, cu scopul 

obținerii unui mediu educațional în care copiii să găsească motivație 

pentru studiu, să fie mai adaptați, mai rezilienți și mai creativi 

 

Obiective:  

Prevenirea abandonului şcolar 

Îmbunătățirea ratei succesului școlar al copiilor beneficiari  

Dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor și de viaţă independentă 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de amenajare și dotare afterschool 

 

Rezultate așteptate: 

Performanță mai bună în școală 

Organizarea optimă a timpului liber al copiilor prin activități 

educaționale și recreative 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață construită și amenajată (mp) 

Capacitate (număr locuri) 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, copiii aflați în situație de risc social 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Personalul medical 

Personalul didactic 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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3. 

 

Educație sanitară în comunitățile de rromi 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei 

populații sănătoase pe termen lung 

 

Obiective:  

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului 

Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă 

deficitară 

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos 

Învățarea acordării primului ajutor 

 

Activități: 

Activități de educație sanitară 

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație 

sanitară 

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația 

sanitară 

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, 

periuță de dinți) 

 

Rezultate așteptate: 

Respectarea regulilor de igienă 

Prevenirea răspândirii bolilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de educație sanitară 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea de rromi din comună 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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4. 

 

Alfabetizarea membrilor comunităților defavorizate 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii 

Garantarea dreptului la servicii sociale, educaționale, culturale pentru 

categoriile vulnerabile de pe raza comunei 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea accesului romilor la educație și la locuri de muncă 

Reducerea decalajelor dintre romi și restul populației 

Ridicarea nivelului de trai în comunitatea de romi 

 

Activități: 

Identificarea nevoilor sociale ale comunității de romi 

Achiziția de programe de alfabetizare și de formare profesională 

(calificări/recalificări) 

Organizarea programelor de formare profesională 

Monitorizarea programelor de formare 

Sprijin în găsirea de locuri de muncă 

 

Rezultate așteptate: 

Acces liber și egal la educație 

Locuri de muncă ocupate de către persoanele de etnie romă 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de alfabetizare 

Număr beneficiari/persoane integrate 

 

Beneficiari: persoanele vulnerabile de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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5. 

 

Proiect pentru integrarea rromilor în societate 

 

 

Descrierea proiectului 

Justificare: 

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii 

Garantarea dreptului la servicii de asistență socială pentru categoriile 

vulnerabile de pe raza comunei 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea accesului romilor la educație, asistență medicală și la 

locuri de muncă 

Reducerea decalajelor dintre romi și restul populației 

Ridicarea nivelului de trai în comunitatea de romi 

 

Activități: 

Identificarea nevoilor sociale ale comunității de romi 

Achiziția de programe de alfabetizare și de formare profesională 

(calificări/recalificări) 

Organizarea programelor de formare profesională 

Monitorizarea programelor de formare 

Sprijin în găsirea de locuri de muncă 

Înscrierea la medicul de familie a persoanelor din comunitatea de romi 

Investigații medicale și analize gratuite 

Distribuirea de produse de igienă în rândul persoanelor defavorizate 

Acordare acces la locuințe sociale 

 

Rezultate așteptate: 

Acces liber și egal la educație și servicii medicale 

Locuri de muncă ocupate de către persoanele de etnie romă 

Acces la locuințe sociale 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de integrare 

Număr persoane integrate 

 

Beneficiari: persoanele vulnerabile de pe raza comunei 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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MEDIU 
 

 

 

 

1. 

 

Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumurilor cu trafic intens, precum și 

între zonele industriale și cele de locuit 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării unui mediu natural sănătos 

 

 

Obiective:  

Protejarea mediului înconjurător 

Prevenirea/reducerea poluării 

 

 

Activități: 

Lucrări de plantare a perdelelor forestiere 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea gradului de poluare 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime perdele forestiere create (km) 

Suprafețe plantate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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2. 

 

Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea reconstrucției ecologice a terenurilor degradate, prin 

valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de 

fenomene de degradare în diferite stadii sau care și-au pierdut total sau 

parțial capacitatea de producție pentru folosințe agricole 

 

 

Obiective:  

Valorificarea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei 

Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului înconjurător 

și sănătății oamenilor 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice 

 

 

Activități: 

Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi 

Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare 

Executarea plantației 

 

 

Rezultate așteptate: 

Suprafață de teren împădurit 

Creșterea producției de energie regenerabilă 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe împădurite 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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3. 

 

Extindere parc fotovoltaic cu panouri solare 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

 

Obiective:  

Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

 

Activități: 

Identificarea terenului pentru construire parc fotovoltaic 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Instalarea panourilor solare  

 

 

Rezultate așteptate: 

Panouri fotovoltaice instalate 

Reducerea cheltuielilor 

Atragerea de potențiali investitori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață parc fotovoltaic (mp) 

Număr panouri solare 

Capacitate parc 

Reducere costuri cu energia 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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4. 

 

Organizare de acțiuni de ecologizare a zonelor verzi poluate (păduri, parcuri etc.) 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 

 

 

Obiective:  

Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 

 

 

Activități: 

Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității protejării 

mediului înconjurător 

 

 

Rezultate așteptate: 

Mediu natural curat și sănătos 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de curățare organizate 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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5. 

 

Decolmatare râuri 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza 

comunei 

 

 

Activități: 

Îndepărtarea materialului aluvionar  

Extragere nisipuri și pietrișuri 

 

 

Rezultate așteptate: 

Scurgerea optimă în albie a râurilor 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime râuri decolmatate (km) 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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6. 

 

Regularizare curs de apă 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități: 

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime curs de apă regularizat (km) 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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7. 

 

Îndiguiri și consolidări maluri și versanți 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități: 

Lucrări de îndiguiri și consolidări de maluri și versanți 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime/suprafețe diguri și consolidări 

Suprafețe/gospodării protejate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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8. 

 

Infrastructură de prevenire și protecție împotriva inundațiilor 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor 

 

 

Activități: 

Lucrări de consolidare infrastructură de prevenire și protecție 

împotriva inundațiilor 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață/lungime infrastructură de protecție 

Suprafață de teren protejată 

Număr gospodării protejate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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9. 

 

Reabilitare diguri de protecție și poduri de trecere peste râuri în comuna Merișani 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de reabilitare diguri de protecție și poduri de trecere peste 

râurile de pe teritoriul administrativ al comunei 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață/lungime diguri de protecție și poduri de trecere peste râuri 

Suprafață de teren protejată 

Număr gospodării protejate 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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10. 

 

Regularizare albie și apărări de mal ale râurilor în intravilanul și extravilanul 

comunei Merișani 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare:  

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor 

 

 

Obiective:  

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor 

Reducerea eroziunii malurilor 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

 

 

Activități: 

Lucrări de regularizare albie și apărări de mal ale râurilor ce 

traversează teritoriul administrativ al comunei, în intravilan și 

extravilan 

 

 

Rezultate așteptate: 

Menținerea albiei actuale a cursurilor de apă 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Lungime (suprafață) curs de apă regularizat – albie și apărări de mal 

ale râului  

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

232 

 

ĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂE ȘI ĂTATE ȘI P 
 

TURISM, CULTURĂ ȘI AGREMENT 

 

ROTECȚIE SOCIALĂ 

 

 

1. 

 

Integrarea în circuite turistice a unor monumente istorice, biserici etc. 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

Conștientizarea importanței și valorii obiectivelor culturale, religioase 

și a monumentelor istorice de pe raza comunei și includerea acestora în 

circuite turistice 

 

Obiective:  

Dezvoltarea turistică a comunei prin includerea în circuite turistice a 

obiectivelor cultural-religioase și a monumentelor istorice de pe 

teritoriul comunei 

 

Activități: 

Cartarea obiectivelor turistice 

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a monumentelor 

istorice 

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de obiective integrate în circuite turistice 

Număr de circuite turistice realizate într-o unitate de timp (un an) 

Număr turiști/vizitatori 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

Operatori turism 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

233 

 

 

 

2. 

 

Organizare de evenimente culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să 

revitalizeze tradițiile locale, inclusiv în parteneriat cu alte localități 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de evenimente 

culturale, religioase, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze 

tradițiile locale 

 

 

Activități: 

Organizarea de evenimente 

Modernizarea infrastructurii rutiere 

Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale 

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

Creșterea veniturilor din turism la bugetul local 

 

 

Indicatori de evaluare: 

Număr evenimente organizate 

Număr organizatori atrași 

Număr participanți 

Plus valoare adusă 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, organizatori de evenimente, operatori 

de turism, turiști/vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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3. 

 

Reabilitare și restaurare clădire monument istoric 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural identitar  

Dezvoltarea comunității din punct de vedere cultural 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

 

Obiective:  

Restaurarea clădirilor monument istoric și redarea lor circuitului turistic 

 

 

Activități: 

Expertiză clădiri monument istoric 

Elaborare documentație 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de reabilitare și restaurare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Clădiri monument istoric restaurate 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe clădiri restaurate (mp) 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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4. 

 

Amenajare turistică lac 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective:  

Atragerea de investitori în zonă 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Achiziție lucrări de amenajare 

Execuție lucrări de construcție, amenajare 

Promovare zonă turistică 

Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare economică a zonei 

Creșterea numărului de vizitatori/turiști 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața zonei turistice amenajate 

Numărul de investitori atrași 

Numărul de turiști/vizitatori 

Numărul de locuri de muncă nou-create 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 

care activează în turism 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

Operatori turism 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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5. 

 

Realizare parc aventură în satul Merișani, pct. Hanul Merișani, județul Argeș 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea din punct de vedere economic, social și sportiv a comunei 

  

Obiective:  

Dezvoltarea de spații de agrement și antrenamente pentru locuitorii 

comunei, precum și pentru vizitatori/turiști 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 

Crearea de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească parcul de aventură 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Achiziție lucrări de construcție, amenajare 

Execuție lucrări de construcție, amenajare 

Promovare parc de aventură 

Monitorizare activitate desfășurată în parcul de aventură 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare din punct de vedere economic, social și sportiv a comunei 

Creșterea numărului de vizitatori/turiști 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața amenajată (mp) 

Numărul de investitori atrași 

Numărul de beneficiari 

Numărul de locuri de muncă nou-create 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

Operatori turism 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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6. 

 

Crearea de spații de joacă pentru copii 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și 

petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 

 

 

Obiective:  

Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți 

 

 

Activități: 

Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de joacă 

Proceduri achiziție publică 

Lucrări de construcție și amenajare 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate: 

Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr locuri de joacă 

Suprafață amenajată (mp) 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: copii, adolescenți, localnici și vizitatori 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

Operatori turism 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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7. 

 

Amenajare spațiu verde pentru picnic 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

 

Obiective:  

Atragerea de investitori în zonă 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziție publică 

Execuție lucrări de amenajare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare economică a zonei 

Creșterea numărului de vizitatori/turiști 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafața zonei turistice amenajate 

Numărul de turiști/vizitatori 

 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 

care activează în turism 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

ONG-uri 

Operatori turism 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

 

 

 

1. 

 

Achiziție și punere în funcțiune de echipamente performante de tehnică de calcul 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective:  

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități: 

Achiziție echipamente 

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 

Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 

publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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2. 

 

Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru furnizarea de servicii de calitate 

către cetățeni și reducerea timpului de soluționare a solicitărilor acestora 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective:  

Creșterea calității serviciilor publice furnizate 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

Îmbunătățirea accesului la serviciile publice 

 

 

Activități: 

Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare softuri achiziționate 

Număr cetățeni deserviți 

Termen de soluționare cereri 

 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 

publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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3. 

 

Utilizarea sistemelor online de lucru implementate la nivel național 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene 

 

 

Obiective:  

Facilitarea accesului la servicii publice 

Reducerea termenului de soluționare a solicitărilor cetățenilor 

 

 

Activități: 

Înregistrarea în sistemele informatice naționale 

Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online 

Furnizarea de servicii publice online 

 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice online 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Servicii publice asigurate în sistem online 

Termen de soluționare cereri (redus) 

Număr utilizatori 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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4. 

 

Programe de instruire și perfecționare profesională anuală 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrative 

Formarea profesională periodică constituie o obligație legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile societății 

actuale 

 

 

Obiective:  

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului 

 

 

Activități: 

Realizarea analizei nevoilor de formare profesională 

Elaborarea planului anual de formare profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare profesională 

Participarea la forme de pregătire profesională conform nevoilor 

identificate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi competențe 

Creșterea calității serviciilor furnizate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de formare 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 

de specialitate al primarului comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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5. 

 

Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în primărie 

 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

 

Obiective:  

Valorificarea surselor regenerabile de energie 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

 

Activități: 

Elaborarea de documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Dotarea clădirilor de interes public cu instalații de producere a energiei 

din surse regenerabile 

 

 

Rezultate așteptate: 

Instalații implementate 

Reducerea cheltuielilor  

 

 

Indicatori de evaluare: 

Procent reducere consum (%) 

Procent reducere costuri cu energia (%) 

Procent reducere poluare (%) 

 

 

Beneficiari: instituții publice 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite 
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6. 

 

Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru execuția lucrărilor de 

gospodărire a UAT (buldoexcavator, greder, cilindru compactor etc.) 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală 

 

 

Obiective:  

Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al 

primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

 

 

Activități: 

Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Mașini, utilaje și echipamente achiziționate 

Servicii asigurate 

Capacitate de execuție lucrări 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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7. 

 

Dotarea cu mașini, utilaje și echipamente performante pentru intervenția în situațiile 

de urgență (autospeciale ISU etc.) 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de intervenție în situații de urgență 

 

 

Obiective:  

Dotarea serviciului pentru situații de urgență cu utilaje și echipamente 

de lucru performante 

Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență 

 

 

Activități: 

Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de intervenție 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Mașini, utilaje și echipamente achiziționate 

Servicii asigurate 

Capacitate de intervenție în situațiile de urgență 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 – comuna Merișani, județul Argeș 

 

246 

 

 

 

8. 

 

Reînnoire parc auto al instituției 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Necesitatea executării de lucrări de gospodărire comunală și de 

intervenție în situații de urgență 

 

 

Obiective:  

Dotarea serviciului administrativ și de gospodărire comunală al 

primăriei cu utilaje și echipamente de lucru performante 

Realizarea lucrărilor de amenajare și gospodărire comunală 

Intervenție eficientă și promptă în situațiile de urgență 

 

 

Activități: 

Derularea procedurilor de achiziție publică 

Instruirea personalului care va deservi utilajele 

Darea în folosință 

 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor cu execuția lucrărilor 

Reducerea timpilor de execuție a lucrărilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare dotări 

Servicii asigurate 

Reducere cheltuieli cu serviciile furnizate 

Număr beneficiari 

 

 

Beneficiari: Primăria comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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9. 

 

Extindere sistem de monitorizare video la sediul primăriei și în localitate 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Nevoia de punere în siguranță a bunurilor publice și obținerea  unui 

climat optim în desfășurarea procesului păstrării  ordinii publice 

 

 

Obiective:  

Siguranța bunurilor administrației publice locale 

Păstrarea ordinii publice 

 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Avize/autorizații 

Proceduri achiziții publice 

Lucrări de  instalare sistem de monitorizare video 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității vieții prin creșterea nivelului de siguranță 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Gradul de implementare 

Număr camere instalate 

Capacitate stocare date 

Servicii asigurate 

 

 

Beneficiari: Primăria Comunei, comunitatea locală 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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10. 

 

Crearea arhivei digitale a primăriei 
 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii comunei 

 

 

Obiective:  

Introducerea unui sistem modern, inovator, bazat pe tehnici digitale și 

online, de gestiune a fluxului de documente și arhivă digitală 

 

 

Activități: 

Achiziția unui sistem digital de arhivă 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 

 

 

Rezultate așteptate: 

Arhivă digitală 

Acces facil la documente prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Arhivă digitală implementată 

Spațiu de stocare 

Număr de documente introduse în sistem 

 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, instituții 

publice și operatori economici de pe raza comunei 

 

 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse legal constituite  
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PARTEA A IV-A 

 

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 Implementarea strategiei de dezvoltare locală şi implicit a planului de acţiune se face cu 

participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, comunitatea locală, 

firme private, reprezentanții societății civile. 

 O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere autentică 

a comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. Din acest 

punct de vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare și elaborarea 

periodică și cu pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un rol esențial în 

procesul de management.  

 Monitorizarea, evaluarea și pilotarea sunt procese corelate şi interdependente. În 

contextul ciclului politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea depind de etapele de identificare, 

formulare a problemei şi de cea a alegerii celei mai bune alternative. Pilotarea are rolul aplicării 

celei mai bune tractici de implementare a proiectelor din cadrul strategiei. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de a 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea 

deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 

Monitorizarea evoluţiei implementării strategiei şi a planurilor de acţiuni este în principiu 

o practică formală puţin cunoscută şi asumată în mediul instituţional public. Pe de altă parte 

această sarcină presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi 

raportare) şi o pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu 

potenţialele surse de colectare/ producere a acestora). 

Monitorizarea furnizează informaţia necesară evaluării. Pentru a putea monitoriza 

implementarea strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în raport cu obiectivele stabilite, 

este necesară stabilirea unui set de indicatori. Pentru acurateţe este necesară o colectare 
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periodică, sistematică şi atentă a datelor din teren. Modalitatea de colectare şi corectitudinea 

datelor sunt importante în condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare 

timpurie şi adesea punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare. 

Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a 

urmări în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul 

apariţiei unor eventuale probleme. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei se va efectua folosind un sistem unic, 

bazat pe indicatori calitativi şi cantitativi. 

Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren, 

precum și întocmirea rapoartelor de monitorizare: 

 Monitorizarea de birou – constă în acumularea și examinarea diferitelor informaţii în 

cadrul şedințelor grupului de monitorizare, audieri ale celor implicaţi în implementarea 

strategiei, a diferitor experţi în domeniu; 

 Monitorizarea pe teren – constă în acumularea şi verificarea informaţiilor prin 

deplasarea la instituțiile responsabile de implementarea strategiei; 

 Rapoartele de monitorizare – prezintă produsul activității grupului de monitorizare şi va 

fi de două tipuri: raportul de monitorizare trimestrial şi anual, întocmite în baza 

informațiilor acumulate din diferite surse, sondaje, cercetări și rapoarte de progres, 

elaborate de experți. 

În procesul de monitorizare vor fi implicați partenerii reprezentați în cadrul Grupului de 

lucru prin serviciile şi birourile de specialitate relevante furnizoare de date. 

Sursele de colectare a informațiilor se găsesc la nivelul următoarelor categorii de 

documente: 

 Rapoarte trimestriale, prezentate de către instituțiile responsabile; 

 Rapoarte trimestriale/anuale ale serviciilor implicate în implementarea strategiei; 

 Discuții în cadrul şedințelor grupului de monitorizare; 

 Rapoarte de monitorizare elaborate de reprezentanţi ai societăţii civile; 

 Surse mass-media; 

 Sondaje, cercetări şi rapoarte de progres, elaborate de către experți. 

Evaluarea Strategiei de dezvoltare locală răspunde la întrebările: care este efectul, 

impactul activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor. 
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Evaluarea intermediară este activitatea de cuantificare a impactului pe care proiectele 

aflate în implementare îl generează pe parcurs, măsura în care planul evoluează conform 

planificărilor etc. 

Obiectivele evaluării intermediare sunt: 

 Oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire la activităţile realizate de implementare 

a strategiei; 

 Obținerea informaţiilor din toate sursele existente despre ce merge bine, ce nu merge şi 

de ce; 

 Îmbunătăţirea calităţii activităţilor realizate; 

 Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

 Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei. 

Evaluarea finală este activitatea de estimare a impactului generat de implementarea 

strategiei, prin măsuri și proiecte specifice (potrivit planurilor de acțiune), la finalul perioadei 

pentru care a fost elaborată strategia. 

Obiectivele evaluării finale sunt: 

 Concluziile privind rezultatele și impactul implementării strategiei; 

 Concluziile privind raportul dintre resursele investite și rezultatele și impactul 

obținute; 

 Asigurarea bazei pentru adaptarea/ corectarea/ schimbarea unor aspecte ale strategiei 

viitoare dacă este cazul, reactualizarea acesteia potrivit noilor perspective; 

 Asumarea și integrarea succeselor și a lecțiilor în strategia reactualizată; 

 Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

 Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea strategiei viitoare. 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de dezvoltare. 

Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare domeniu strategic și vor 

evidenția evoluția principalilor indicatori de output și de rezultat; 

 2. rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de dezvoltare 

locală se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare intermediară a strategiei, pe 
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baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va 

urmări evoluția principalilor indicatori socioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situația și evoluția socioeconomică a comunei Merișani; 

• realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a 

obiectivelor stabilite; 

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exemplele de bună practică identificate; 

• propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare în raport 

cu evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 

2021-2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 și 2025, fiind prezentate 

în cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Merișani. 

 În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 

strategia de dezvoltare a comunei Merișani va putea fi revizuită ori de câte ori va deveni necesar. 
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