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Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile 

prezente fără a compromite posibilităţile generaţiilor 

viitoare de a-și satisface propriile necesitaţi.” 

 

       (Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

           1.PROCESUL PLANIFICĂRII STRATEGICE 

 

1.1 Dezvoltarea durabilă 

1.1.1 Cadrul conceptual 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai 

multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a 

capătat valenţe politice precise în contextul globalizării. 

Conceptul de dezvoltare durabilă, a luat naștere din necesitatea gasirii raspunsurilor la 

întrebari precum:  

„Cum putem concilia progresul economic și social fară a pune în pericol echilibrul 

natural al planetei?  

Cum putem repartiza bogatia între țările dezvoltate și cele mai putin dezvoltate?  

Cum putem asigura un trai decent unui număr insemnat de milioane oameni aflati în 

pericol, în regiunile în care planeta sufera în urma exploatarilor excesive a resurselor 

naturale?  

Cum putem actiona în vederea asigurării generațiilor viitoare unui biosistem sănătos?”  

 Dezvoltarea durabilă este practic un proces holistic, care combină aspectele sociale, 

economice și naturale, fiind implicată în două mari probleme ale omenirii : capacitatea 

de a crea și cea de a distruge. 

 Domeniile principale ce caracterizează dezvoltarea durabilă sunt:  

 

 domeniul economic (management eficient al resurselor) care are reperele: 

veniturile familiei, productivitatea afacerilor, stabilităte, echitate și eficiență  
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 domeniul natural (menținerea unei baze naturale a vieții, prin reducerea 

încărcărilor cu deșeuri a eco-sistemului) care are reperele: sănătatea 

ecosistemului, prevenirea poluării, biodiversitate și resursele naturale  

 domeniul social (nevoile societății) care are reperele: participare, consultare, 

egalitate, mobilitate socială și dezvoltarea instituțiilor.  

 

Conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare 

economică în cadrul căreia se urmărește ca satisfacerea cerințelor prezente, de 

consum, să nu compromită sau să prejudicieze pe cele ale generațiilor viitoare. 

Preocuparile tot mai accentuate privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt 

legate de un complex de probleme cu care se confruntă, în prezent omenirea, și anume: 

sărăcia în mijlocul belșugului; degradarea mediului înconjurător, extinderea necontrolată 

a urbanizarii; nesiguranta ocuparii unui loc de muncă; înstrăinarea tineretului; 

înlăturarea valorilor traditionale; inflația, somajul, crize monetare, economice și 

geografice etc.  

 

Conceptul de dezvoltare durabilă exprimă procesul de lărgire a posibilităților prin care 

generațiile prezente și viitoare își pot manifesta pe deplin opțiunile în orice domeniu – 

economic, social, cultural sau politic, omul fiind așezat în centrul acțiunii destinate 

dezvoltării. Dezvoltarea economică durabilă presupune existența unor condiții 

economice, culturale și de mediu favorabile. Daca din perspectiva istorică, condițiile 

economice au avut un rol covârșitor în evoluția speciei umane, celelalte condiții nu mai 

pot fi, astazi, ignorate, componența economică reprezentând, însă factorul esențial al 

dezvoltării.  

 

Elementul central al conceptului de dezvoltare durabilă este prezentat de interacțiunea 

dintre populație, progres economic și potentialul de resurse naturale, evidențiindu-se ca 

probleme esențiale: optimizarea raportului nevoi – resurse, obiective de atins, mijloace 

necesare, pe bază compatibilității lor reciproce în timp și spațiu. Trebuie să fie conceput 

și realizat un asemenea mediu economic care, prin intrările și ieșirile sale, se află în 
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compatibilitate dinamică cu mediul natural, dar și cu nevoile prezente și viitoare ale 

generațiilor care coexistă și se succed.  

 

1.1.2 Istoric 

 

Pornind de la premisa ca dezvoltarea durabilă este un concept în evoluție, foarte 

dinamic și cu multe dimensiuni și interpretări, putem afirma ca este, de asemenea, un 

proces al schimbării permanente, foarte legat de contextul local, nevoi și priorități 

zonale. El are drept deziderat nevoia de a asigura un viitor durabil. 

 

În istoria recentă, prima semnalare a faptului ca evoluţiile economice şi sociale ale 

statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii 

umane asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma 

intitulat Limitele creşterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind 

evoluţia a cinci parametri (creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, 

producţia de alimente şi tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând 

concluzia ca modelul de dezvoltare practicat în acea perioada nu poate fi susţinut pe 

termen lung. Astfel, problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în 

preocupările comunităţii internaţionale încă de la prima Conferinţa a ONU asupra 

Mediului (Stockholm, 1972), unde 113 națiuni discuta problemele poluării, distrugerii 

resurselor, deteriorarii mediului, pericolul disparitiilor unor specii, nevoia creșterii 

nivelului de trai al oamenilor; tot aici se subliniază legatura indisolubilă între calitatea 

vieții și calitatea mediului pentru generațiile actuale și viitoare. Aceasta s-a concretizat 

ulterior în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1986. 

Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru 

comun a oferit prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare 

care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor 

generaţii de a-și satisface propriile nevoi”.  
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Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor 

politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen lung 

sunt considerate complementare şi reciproc dependente. 

De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o 

dimensiune politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială 

pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), denumita în continuare 

Conferinta secolului. Aici, 120 națiuni, au avut ca scop stabilirea unei noi strategii a 

dezvoltării economice, industriale și sociale în lume, fiind acceptată ideea că 

dezvoltarea durabilă reprezintă "o noua cale de dezvoltare care să susțină progresul 

uman pentru întreaga planetă și pentru un viitor indelungat". S-a obținut consensul 

pentru un plan de dezvoltare durabilă numit Agenda 21 și două seturi de principii, 

Declaratia de la Rio cu privire la mediu și dezvoltare și Principiile padurii. 

Inclus în anul 1997 în Tratatul de la Maastricht, ca obiectiv politic al UE, conceptul de 

dezvoltare durabilă a capatat noi dimensiuni , fiind abordat la Sesiunea Speciala a 

Adunării Generale O.N.U şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa 

Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). 

 

În anul 2008, a fost elaborată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca motto ideea “Menține sănătos ceea ce 

te menține sănătos”, document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, 

publicăta în Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008. Strategia recomandă 

mecanisme specifice la nivelul autorităților centrale, locale dar și la nivelul societății 

civile, sub egida Academiei Romane, pentru monitorizarea implementării obiectivelor 

stabilite.”  

“Documente programatice și strategii sectoriale elaborate pre- și post-aderare ca bază 

de referința pentru Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030:  

 Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeană 

 Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) 

 Cadrul Strategic Național de Referința 2007-2013 (CSNR) 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020

  

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
5 

 

 Programul Național de Reformă 

 Programul de Convergență  

 Strategie post-aderare a României  

 Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 

 

În cadrul acestor procese au fost adoptate o seamă de convenţii internaţionale care 

stabilesc obligaţii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind 

schimbările climatice, conservarea biodiversității, protejarea fondului forestier şi zonelor 

umede, limitarea folosirii anumitor produse chimice, accesul la informaţii privind starea 

mediului şi altele, care conturează un spaţiu juridic internaţional pentru aplicarea în 

practică a preceptelor dezvoltării durabile. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia umană este 

un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul 

acesteia, de stabilitătea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se 

elaborează pe această bază, urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, 

pe termen lung, între dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în forme 

înţelese şi acceptate de societate. 

 

 

1.1.3 Nivele europene atinse în contextul dezvoltării durabile a comunei  

 

În accepţie generală, dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea care 

satisface nevoile actualei generaţii fără a priva generaţiile viitoare de posibilitatea de a le  

satisface pe ale lor. Sau cu alte cuvinte dezvoltarea durabilă înseamnă ameliorarea 

calităţii vieţii respectând capacitatea ecosistemelor de a susţine aceasta viață.  

Aşa după cum se poate observă, conceptul în sine de dezvoltare durabilă depăşeşte cu 

mult pe acela de protecţie a mediului, întrucât ia în considerare nu numai salubritatea şi 

integritatea mediului natural pentru nevoi imediate, ci pe termen lung. De aceea este 

mai nimerit să definim dezvoltarea durabilă ca fiind acea dezvoltare care oferă servicii 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020

  

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
6 

 

economice, sociale şi ambientale de bază tuturor locuitorilor unei comunităţii fără să 

compromită viabilitatea sistemelor naturale, sociale şi economice, ce depind de 

furnizarea acestor servicii. 

Începând cu anul 2007, statele membre au început, mai mult sau mai puţin, să 

încorporeze în strategiile şi politica lor, obiectivele dezvoltării durabile şi să pună în 

practică principii şi concepte noi cum sunt : integrarea, cooperarea, subsidiaritatea sau 

sinergismul.  

 Integrarea – este un demers al comunităţii care ia în considerare politicile, 

planurile şi programele atât pe orizontală, cât şi pe verticală, respectiv integrează 

factorii timp şi spaţiu, integrează valori şi comportamente, ţinând cont de nevoile 

individului şi capacitatea instituţională de a le satisface ; 

 Cooperarea – un demers ce recunoaşte interdependenţa tuturor părţilor 

componente ale unui sistem, respectiv egalitatea accesului la resurse, 

promovarea consensului în luarea deciziilor, lucrul în echipa etc. ; 

 Subsidiaritatea – constă în faptul că deciziile trebuie luate şi acţiunile executate 

la nivelul cel mai potrivit posibil, la nivelul la care problemele locale sunt cel mai 

bine înţelese şi rezolvate, în acord cu competenţele şi resursele de care se 

dispune ; 

 Sinergismul – înseamnă să se creeze un ansamblu care, în integralitatea sa, 

este superior calitativ sumei parţilor sale componente, cu alte cuvinte să se 

adopte o viziune strategică ciclică, în spirală, mai degrabă decât liniară ; 

 

Nu există o metodă globală unică pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. 

Punerea în aplicare a instrumentelor necesare obligă comunităţile locale să adopte 

metode noi de gestionare şi administrare a teritoriului.  

Cheia succesului o reprezintă integrarea dintre diferitele nivele ierarhice de putere 

(integrarea verticală) şi  toţi factorii implicaţi în procesul de decizie (integrare orizontală). 

Modalitatea prin care se obţine această integrare rămâne însă, la latitudinea fiecărei 

comunităţi, acestea având posibilitatea să aleagă, funcţie de resurse şi dorinţele 

membrilor ei. 
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Conştientizarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, atât de către factorii de 

decizie, cât şi de către cetăţeni va accelera găsirea soluţiilor optime necesare atingerii 

obiectivelor dezvoltării durabile. Orice proces de elaborare a strategiilor şi planurilor de 

acţiune trebuie să fie supus consultării tuturor categoriilor sociale, pentru a avea 

siguranţa că odată adoptate, ele vor fi puse în practică, pentru că reprezintă expresia 

voinţei majorităţii membrilor comunităţii. Acest lucru se poate realiza prin : sensibilizarea 

şi educarea oamenilor, prin consultarea şi atragerea participării lor la realizarea 

măsurilor, prin crearea de parteneriate şi prin mășurarea, supravegherea, evaluarea şi 

declararea progreselor înregistrate pe calea dezvoltării durabile. 

 

1.2 Ce este planificarea strategică 

Plani icarea strategică este procesul de pregătire și argumentare publică a misiunii, 

priorităților de îndeplinit în teritoriu, focalizarea pe problemă și implicarea unui complex 

de actori publici, privați, politici naționale și internaționale. Tot acest demers are ca țintă 

creșterea calității vieții.  

Planificarea strategică urmărește să mențină o viziune clară a destinelor comunității și a 

teritoriului în termeni cât mai concreți și preciși. Are obiectivul de a orienta activitățile 

tuturor celor implicați în destinele comunității în beneficiul și în interesul comunității.  

1.2.1.  Metodologia de lucru  

 trategiile de dezvoltare locală urmăresc integrarea pe orizontală a planificării 

dezvoltării economice, sociale şi spaţiale la nivel zonal, judeţean, regional, naţional şi 

european, dar şi integrarea pe verticală a dezvoltării pe sectoare de activitate.  

Politica de dezvoltare are la bază un ansamblu de măsuri guvernamentale ce au drept 

scop sprijinirea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin valorificarea 

eficientă a potenţialului regional şi local, având ca obiective principale:  
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 diminuarea dezechilibrelor existente, cu accent pe stimularea dezvoltării 

echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată) 

şi prevenirea creării de noi dezechilibre; 

  pregătirea cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de integrare 

a României în U  şi de acces la fondurile europene;  

  integrarea politicilor sectoriale la nivel regional şi local, precum şi 

stimularea cooperării interne şi internaţionale în vederea dezvoltării 

economice şi sociale durabile.  

Aceste obiective sunt realizate în practică la nivel european prin adoptarea de măsuri şi 

strategii, finanţarea de proiecte şi prin diverse programe, toate acestea însă fiind 

dezvoltate pe bază unui set de principii ce stau la bază elaborării şi aplicării lor, după 

cum urmează:  

  principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de 

la nivelul central guvernamental la cel regional şi local 

  principiul parteneriatului, prin crearea şi promovarea de parteneriate 

între toţi actorii implicaţi  

 principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite  

 principiul co-finanţării, adică obligativitatea contribuţiei financiare a 

diverşilor actori implicaţi în realizarea programelor şi proiectelor de 

dezvoltare  

Documentele de programare ale politicii naţionale care au fost avute în vedere pentru 

aderarea României la U  au ca document principal Planul Na ional de De  oltare 

(PND), ce conţine priorităţile strategice de dezvoltare, regionale şi sectoriale, pentru o 

perioadă dată. Planurile Naţionale de dezvoltare sunt elaborate pe bază Planurilor 

Regionale de Dezvoltare (PDR) şi reflectă  trategia Naţională de Dezvoltare şi 

Programele Operaţionale (PO) regionale şi sectoriale. Planurile Regionale de 

Dezvoltare integrează la rândul lor planurile cu caracter strategic, elaborate atât la 

nivel de regiune pe domenii specifice, dar şi la nivel judeţean şi local.  
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Planurile strategice sunt documente elaborate pe termen lung, care se revizuiesc 

periodic şi care pun în relaţie eforturile de planificare a acţiunilor. Principalele 

caracteristici ale unei planificări strategice de dezvoltare locală:  

   izează dezvoltarea, sprijinindu-se atât pe practicile existente, cât şi 

introducerea de noi oportunităţi pentru acţiune 

  Operează într-un teritoriu bine definit spaţial şi administrativ  

  Abordează problemele la nivel macro, şi nu se concentrează pe 

problemele izolate 

   prijinul politic este o componentă esenţială 

 Aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial şi financiar, adaptând 

experienţe care s-au dovedit a fi de succes 

 Generează resursele, stabilind o legătură directă între planificare şi 

implementare  

Planificarea strategică este dedicată formulării viziunii, spre deosebire de eforturile şi 

acţiunile dedicate rezolvării imediate a problemelor ce caracterizează planificarea de 

acţiune.  

Principiile care vor fundamenta procesul de planificare strategică sunt  diversitatea, 

echitatea, deschiderea, răspunderea şi transperanţa, toate fiind componente ale 

încrederii civice. 

 niţierea  rocesului de planificare  

Procesul de planificare poate fi declanşat de o problemă importantă pentru un număr 

mare de locuitori, un dezastru pe cale să se producă la scară mare în comunitate, o 

oportunitate de exploatare a unui avantaj economic. Problemele sunt de obicei 

descoperite prin conştientizare, în timp ce oportunităţile sunt generate de o viziune 

asupra situaţiei posibile, împărtăşite de mai mulţi indivizi sau o singură persoană.  
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 niţierea procesului se concretizează în formarea echipei de lucru, care va avea în 

componenţă reprezentânţi ai grupurilor de interes la nivelul zonei respective, ai 

administraţiei publice locale şi consultanţi de specialitate.  

 

Construirea Parteneriatelor  

Astfel, vor fi construite parteneriate cu grupurile de interes locale, acestea fiind 

persoane, grupuri sau organizaţii care deţin informaţii necesare, pot susţine acţiunile, 

resursele sau rezultatele acţiunilor de planificare propuse şi care sunt interesate şi vor fi 

afectate de rezultatele planului strategic realizat.  

 e vor identifica partenerii existenţi şi potenţiali şi se vor examina problemele majore în 

clarificarea şi funcţionarea unei structuri parteneriale între echipa de planificare şi 

principalii actori implicaţi.  dentificarea partenerilor se face având la bază cele trei 

motivaţii generale ale unei relaţii de parteneriat:  

  colaborare deja existentă şi obiective comune,  

  colaborare potenţială şi obiective comune,  

  condiţionare pentru realizarea unui obiectiv sau a mai multora. 

În această fază se organizează echipa responsabilă în construirea strategiei, folosind 

criterii legate de preferinţe, diversitatea formaţiei profesionale şi distribuirea persoanelor 

resursă în mod echilibrat.  e stabilesc de asemenea elemente importante legate de 

modul de lucru al echipei cum sunt  programarea şedinţelor, întocmirea ordinii de zi a 

fiecărei şedinţe, comunicarea între membrii echipei, comunicarea cu persoane care nu 

fac parte din echipă (de exemplu presa), oficialii aleşi, soluţionarea dezacordurilor, 

luarea deciziilor, selectarea noilor membri.  

În vederea întăririi parteneriatului la nivelul unei microregiuni, la nivelul Uniunii  uropene 

se au în vedere următoarele principii:  
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 Dezvoltarea serviciilor sociale şi de transport în oraşele 

mici şi zonele rurale 

 Promovarea cooperării între oraşe şi mediul rural 

  ntegrarea zonelor rurale ce înconjoară oraşele mari în 

strategii de dezvoltare spaţială.  

Alegerea tipului de planificare  

În acest punct al procesului se vor discuta opţiunile privind angajarea fie într-un proces 

de planificare strategică (pe termen lung) în care se vor identifica şi preciza problemele 

cărora li se adresează, fie eforturile vor fi îndreptate spre acţiuni dedicate rezolvării 

imediate a problemelor (având de a face cu planificarea de acţiune, planuri 

operaţionale).  

În funcţie de tipul de planificare ales, se va proceda în cazul planificării strategice la 

formularea unei viziuni, iar în cazul planificării de acţiune la identificarea problemelor în 

funcţie de obiectivele care urmează să fie atinse.  

Dincolo de această fază, în care se determină dacă procesul va fi unul pe termen lung şi 

strategic, sau unul pe termen scurt şi orientat pe probleme, procesul de planificare va 

presupune aceeaşi succesiune de activităţi, deşi contextul este diferit. 

Descrierea problemelor trebuie să fie clară, concisă şi completă, să descrie cauze şi nu 

efecte, teritoriile afectate, persoanele interesate şi responsabile pentru rezolvarea 

problemei şi implicaţiile pe care le determină nerezolvarea problemei. 

Pentru a fi eficace, procesul de planificare strategică trebuie să fie: 

 Cu rin ător – să angajeze în proces toată gama grupurilor de interese; 

  Interactiv – să confrunte situaţia prezentă cu situaţia potenţială 

  Integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele; 
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  Repetabil - să recunoască faptul că sistemele şi mediul în care acestea 

se manifestă sunt în continuă schimbare.  

 ulegerea informaţiilor şi  naliza  

În acest punct se stabileşte ce fel de date sunt necesare pentru a ajuta echipa să 

formuleze decizii care să susţină recomandările făcute şi să-i convingă pe cei care vor fi 

responsabili de punerea în practică a acestora.  e stabilesc tipurile de date necesare, 

dar şi metodele de colectare ce vor fi utilizate. Această etapă este dedicată formulării 

diagnosticului ca rezultat al analizei stadiului existenţei actuale.  e utilizează diferite 

tipuri de analize, precum sunt analizele de potenţial, ale disfuncţionalităţilor, ale 

priorităţilor, retrospective, prospective. În continuare se definesc, enunţă şi clarifică 

problemele cheie ale dezvoltării şi se formulează diagnosticul.  

Primii paşi parcurşi sunt: 

 Colectarea mai multor date, informaţii şi idei prin consultarea populaţiei, interviuri, 

chestionare, combinărea interviurilor şi chestionarelor, analizarea documentelor, 

observăţia directă, experienţa şi intuiţia echipei; 

  Compilarea şi analizarea datelor, organizarea şi analizarea surselor acestora 

pentru o mai bună înţelegere a problemei sau oportunităţii; 

  Determinarea scopurilor şi obiectivelor care trebuie realizate atinse, astfel încât 

obiectivele să fie specifice, fezabile, măsurabile, posibile, controlabile şi cu o dată 

limită de realizare; 

   stimarea fezabilităţii în ceea ce priveşte atingerea scopurilor şi obiectivelor; 

 Dezvoltarea Analizei   O  (puncte tari, puncte, slabe, oportunităţi, ameninţări).  

 naliza      ca fundament al strategiilor de dezvoltare locală  

Analiza   O  a fost creată iniţial ca instrument de formulare a strategiilor 

întreprinderilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice 

cheie, cât şi identificarea alternativelor strategice.   O  este aplicată în momentul de 
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faţă în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea 

planificării participative în cadrul administraţiei publice.  

Analiza SWOT se bazează pe un cadru codificat, care obligă persoanele implicate în 

procesul de planificare să urmărească etape precise, începând de la analiză până la 

strategii, trecând printr-o evaluare completă a implicaţiilor consecinţelor fiecărei alegeri 

efectuate. Pe scurt, analiza   O  reprezintă un cadru complet şi consistent pe care 

persoanele implicate în planificare îl pot utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste. 

Această metodă de lucru oferă ajutor pentru a face distincţia între probleme, soluţii şi 

strategii. Din punct de vedere teoretic, analiza   O  este orientată spre o omogenizare 

a preferinţelor persoanelor implicate.  

 lanificarea desfăşurării acţiunilor  

În acest punct al procesului vor fi selectate: 

 Obiectivele propuse pentru realizare, astfel încât numărul lor să fie realist 

  e vor determina cele mai potrivite acţiuni pentru atingerea lor 

 Grupurile de interes necesare pentru implementare 

  e vor stabili atribuţiile, responsabilităţile şi perioada de realizare a viziunii 

formulate. 

 Un obiectiv este un enunţ al rezultatului care se doreşte a fi obţinut şi 

îndeplineşte următoarele criterii  enunţă ce urmează să fie realizat cât mai succint 

posibil  enunţă un rezultat final şi nu o activitate  are sprijinul grupurilor de interes  este 

măsurabil  are o dată limită de realizare  este realizabil în timpul disponibil; este 

controlabil.  

I  le entarea ac iunilor   ășurarea i  actului  i  unerea  n a licare a strategiei 

de de  oltare locală  
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Această fază a procesului este în general în afară mandatului direct al echipei de 

planificare ca responsabilitate şi intră în atribuţiile beneficiarului strategiei de dezvoltare 

locală.  

Pentru evaluarea rezultatelor şi efectelor se folosesc o serie de criterii şi de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei.  etul de indicatori şi de criterii de mășurare a impactului 

vor fi stabiliţi în funcţie de particularităţile zonei studiate încă de la iniţierea procesului de 

elaborare a strategiei. Criteriile de mășurare a impactului sunt  adecvarea, eficienţa şi 

consecinţele aplicării planului strategic.  

 

2.CORELAREA CU PROGRAMELE UNIUNII 

EUROPENE 

 

 

2.1 Contextul European de dezvoltare rurală durabilă 

Cunoasterea, cercetarea, ameliorarea și dezvoltarea spațiului rural sunt activități de 

importanta vitala pentru tara, atât prin dimensiunea spațiului rural, exprimăta prin 

suprafața detinuta, cât și prin ponderea populației ocupate în activități productive, de 

servicii social - culturale, de habitat și de turism. În raportul asupra Cartei europene a 

spațiului rural, Comisia de Agricultura și Dezvoltare Rurală a Consiliului Europei, 

apreciaza ca spațiul rural al Europei reprezintă 85% din suprafața totala și afectează, 

direct sau indirect, mai mult de jumatate din populația europeană. 

Noua politica a Uniunii Europene pune accent deosebit pe dezvoltarea rurală. 

 

Prezentarea succinta a țării 

Relieful României se desfașoară pe trei trepte majore: Munții Carpați, Subcarpații, 
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dealuri, podișuri și câmpii (inclusiv luncile și Delta Dunarii). Caracteristicile principale ale 

unităților de relief sunt proporționalitatea suprafețelor (31 % munți, 36% dealuri și 

podișuri, 33%câmpii și lunci) și dispunerea concentrică și sub forma de amfiteatru a 

treptelor majore de relief. 

 

Clima României este temperat continentală de tranziție, cu influențe oceanice dinspre 

vest, mediteraneene dinspre sud-vest și continental- excesive dinspre nord-est. 

Precipitatiile medii anuale sunt variabile în funcție de altitudine: 500 mm la câmpie, 

700mm la deal și 1200mm la munte. 

 

 

 

Localizarea geografica a spațiului rural 

 

 pațiul rural din România este format în prezent din suprafața administrativă a celor 

2688 de comune existente în teritoriul țării, care reunesc populația rurală a țării, conform 

Legii 2/1968 de organizare administrativ-teritorială. 

Comuna este unitatea administrativă de bază pe teritoriul căreia se implementează 

politica rurală. Autoritățile comunale sunt partenerii locali ai autorităților județene și 

regionale în realizarea politicii rurale. Numărul partenerilor locali variază de la 267 

comune în cazul regiunii est, la 481 în cazul regiunii Sud. Exceptie face regiunea 

București, care are numai 38 de comune. 

 

Populația medie a unei comune este de 3870 locuitori, dar există o mare varietate a 

comunelor din România sub aspectul dimensiunilor demografice. O comună este 

formată din mai multe sate, în medie, revin 4,7 sate pe o comuna. Peste jumatate din 

comune (55,4%) sunt formate din 1–4 sate, iar 6,2% din comune au mai mult de 10 

sate. 

Suprafața spațiului rural, astfel delimitat, însumeaza 212,7mii kmp, reprezentând 89% 

din suprafața țării. Populația care trăiește pe acest teritoriu număr a 10,14 milioane 
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locuitori și reprezintă 45% din populația țării, rezultând o densitate relativ slabă, de sub 

48 locuitori/kmp.  pațiul rural ca suprafață și populație nu are o pondere la fel de mare 

în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. 

 

Cel mai întins spațiu rural este în regiunea Nord-Est (94,0% din suprafață), iar cea mai 

numeroasă populație rurală este în regiunea Sud (55,7% din populație). 

Un caz particular îl reprezintă regiunea București, în cuprinsul căreia se găseste 

municipiul București, capitala României. Aceasta concentrează  88,8% din întreaga 

populație a regiunii. Populația rurală din jurul capitalei nu reprezintă decât 11,2% din 

populația regiunii. 

 

 

 

2.2. Planul Național de Dezvoltare (PND) 

 

Planul Național de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România 

va încerca să recupereze cât mai rapid disparitatile de dezvoltare socio-economice față 

de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune 

economică și socială (Cohesion Policy) . Reprezintă documentul de planificare 

strategică și programare financiara multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va 

orienta și stimula dezvoltarea socio economică a României în conformitate cu Politica de 

Coeziune a Uniunii Europene. 

Strategia PND este structurată pe cele sase priorități naționale de dezvoltare,limitarea 

număr ului de priorități fiind de natura să asigure concentrarea resurselor disponibile pe 

realizarea acelor obiective și măsuri cu impact maxim asupra reducerii decalajelor față 

de UE și a disparitatilor interne. Trebuie precizat, însa, ca în interiorul acestor priorități 

sunt abordate numeroase domenii/sectoare de interventie specifice, cum ar fi educatia, 

sănătatea, energia, sectorul comunicatii și IT, prevenirea riscurilor naturale, etc. 

 

Opțiunile strategiei vizeaza crearea de condiții pentru: 
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1.  Asigurarea creșterii economice pe bază sporirii ratei investitiilor prin participarea 

semnificativă a capitalului național și prin atragerea resurselor externe, mai ales sub 

forma de investitii directe, în condiții de deplina transparenta 

 

2.  Continuarea măsurilor de stabilizare macroeconomică prin asigurarea unor 

deficite bugetare suportabile, în jurul a 3 % din produsul intern brut, reducerea 

deficitului cvasi-fiscal, gestionarea corespunzatoare datoriei publice și deficitului 

contului curent, astfel încât să se asigure reducerea treptată a inflației,  

 

3. Promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii 

Europene, vizând ajustarea structurala a economiei, dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii fizice, stiintifice și sociale, revitalizarea și retehnologizarea 

industriilor cu potential competitiv, construirea unei agriculturi întemeiate pe 

exploatații de dimensiuni optime, sprijinirea activităților bazăte pe tehnologia 

informatiei și crearea unui mediu prielnic pentru extinderea și dezvoltarea 

turismului, diversificarea serviciilor financiare, a sectorului tertiar în general; 

 

4. Crearea unui mediu de afaceri prielnic, bazăt pe un cadru legal coerent și stabil 

care să asigure dezvoltarea competitiei de piață, reducerea costurilor de 

tranzactie și diminuarea poverii fiscale; promovarea unor măsuri specifice de 

stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii; definirea clara a drepturilor de 

proprietate, asigurarea unor structuri administrative și juridice adecvate, capabile 

să asigure aplicarea legii și respectarea obligatiilor contractuale; 

 

5. Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de utilitate publică astfel ca acestea să 

raspunda cât mai bine nevoilor cetatenilor și economiei naționale, asigurându-se 

treptat apropierea de standardele tarilor membre ale UE; 
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6.  Elaborarea și asumarea unui program pe termen lung pentru eliminarea riscurilor 

de accidente ecologice și reducerea continua a nivelurilor de poluare a mediului 

înconjurator; 

 

Componența de dezvoltare rurală a Politicii Agricole Comune (PAC) a câstigat o atentie 

sporita dupa elaborarea de catre Comisia Europeană a documentului strategic Agenda 

2000, devenind astfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, 

definite în Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat și 

legislația româna) referitor la sprijinul pentru dezvoltarea rurală sunt: 

 

 ameliorarea exploatațiilor agricole 

 garantarea sigurantei și calitatii produselor agricole 

 asigurarea unor niveluri stabile și echitabile ale veniturilor fermierilor 

 protectia mediului 

 dezvoltarea de activități complementare și alternative generatoare de locuri de 

muncă, pentru a contracara procesul de depopulare a zonelor agricole și a întări 

substanța economică și socială a zonelor rurale 

 îmbunatatirea condițiilor de muncă și viața  în zonele rurale și promovarea 

sanselor egale. 

 

În vederea revigorării activităților economice din mediul rural și diversificarea acestora 

se impune susținerea activităților agricole prin realizarea de servicii specifice, activităților 

de agroturism, a productiei de artizanat și a altor activități cu specific . 

 

Pentru realizarea dezvoltării activității economice și sociale trebuie sprijinite inițiativele 

particulare și ale comunității pe bază principiului parteneriatului, prin care să se asigure 

accesul facil la noi investitii, consultanta, infrastructura, educatie, infrastructura medicală 

și dezvoltarea durabilă a localităților. 
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Modernizarea și competitivitatea sectorului agricol vor avea consecinte asupra mediului 

rural deoarece creșterea productivitatii și competitivității agricole va determina o 

reîntoarcere a fortei de muncă în zonele rurale. 

 

Pregatirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii sunt esențiale pentru 

dezvoltarea economică și socială a mediului rural și pentru dezvoltarea regională 

echilibrată, o infrastructura moderna fiind importanta pentru ca zonele rurale să  poata 

concura efectiv pentru investitiile interne și să poata ramâne competitive pentru 

întreprinderile existente. 

 

Diversificarea activităților agricole va fi orientata spre stimularea diversificarii în toate 

tipurile de exploataaii comerciale, cum ar fi procesarea propriilor materii prime și 

comercializarea directă sau încurajarea activităților agro-turistice. Se va acorda atentie 

speciala sprijinului fermelor de semi-subzistenta  care depind de astfel de activități 

suplimentare diversificate pentru a le utiliza la maxim capacitatea lor de muncă. 

 

În vederea absorbtiei ridicate a fortei de muncă tinara neocupata din fermele de 

subzistenta, micro-întreprinderile vor fi încurajate să demareze activități economice în 

zonele rurale și să diversifice ofertele orientate spre servicii pentru populația rurală. Vor 

fi sprijinite, de asemenea, activitățile agro-turistice și cele privind petrecerea timpului 

liber, care au un impact pozitiv asupra cresrii de noi locuri de muncă. 

 

Acest sprijin va fi combinăt cu eforturile de îmbunatatire a mediului natural și social și de 

stimulare a eco-turismului, precum și cu serviciile și cu o structurare mai buna a 

comercializarii produselor regionale specifice. În acest sens, agro-turismul este în 

continua creștere datorita specificului ospitalier traditional combinăt cu păstrarea 

traditiilor și obiceiurilor culturale valoroase. 
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Dezvoltarea durabilă a mediului rural necesita, de asemenea, accesul la facilitati, solutia 

pentru a asigura echilibrul între zonele rurale este aceea a unui acces mai bun al 

actorilor rurali la toate tipurile de facilitati existente în perioada următoare. 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) va îmbina co-finantarea disponibilă 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, sprijinul național și alte fonduri 

structurale UE în beneficiul dezvoltării rurale durabile a României. 

Începând din anul 2007, România este stat membru al Uniunii Europene și face primii 

pasi pe piață UE. Restructurarea, modernizarea și dezvoltarea sectoarelor agricol, 

alimentar și forestier din România, în vederea creșterii competitivitățiilor, în noul mediu 

de schimb, constitue o mare provocare, drept pentru care are prioritate maxims în 

strategia de dezvoltare rurals a României. 

 

 otodată, în vederea contributiei, la realizarea priorităților Comunității, în special, a 

obiectivelor și domeniilor de acțiune durabile din Strategiile Goteburg și Lisabona, 

pentru crearea de locuri de muncă, aceasta dezvoltare economică trebuie să fie 

echilibrată și integrata tinând cont de aspectele sociale și de mediul din spajiul rural 

românesc. 

În acest sens, Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală, elaborat pe bază 

Liniilor Directoare Strategice ale Comunității, defineste următoarele obiective generale 

pentru perioada 2014 – 2020. 

 

 creșterea competitivității sectoarelor agro-alimentare și forestier; 

 îmbunatairea mediului și a spațiului rural; 

 îmbunatatirea calitatii vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale; 

 demararea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală (LEADER). 

 

PNDR pune accent pe întarirea competitivității și pe economia de scară și în același 

timp ia în considerare necesitatea de a proteja natura, mediul, resursele naturale, 
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terenul și apa în mediul rural, precum și îmbunatatirea calitatii vieții pentru locuitorii din 

spațiul rural. 

 

2.3. Dezvoltare Regională 

Dupa 1990, spațiul european se află într-o perioada de transformari determinate atât de 

schimbările globale geo-politice cât sii de restructurari interne, în plan socio-economic. 

          Contextul general mentionat ca și evoluții posibile în secolul XXI sunt prezente în 

două documente importante: „ genda 2000” și „ lanul de Dezvoltare  patiala în 

Europa” (ESDP) platite de Comisia Europeană și respectiv, de Consiliul Ministrilor 

responsabili cu Amenajarea Teritoriului. 

Ultimul document mentionat formuleaza obiectivele strategice ale unei dezvoltari 

echilibrate și durabile ale spațiului european: 

 Coeziunea economică și socială 

 Conservarea patrimoniului natural și cultural 

 Competitivitate echilibrată a teritoriului european 

 

Proiectele și programele de dezvoltare spatiala a teritoriului comunitar trebuie să aiba în 

vedere: 

 Dezvoltarea unui sistem urban policentric și echilibrat și instituirea de relații noi 

 între mediul urban și mediul rural 

 Asigurarea unei accesibilitati egale la rețelele de infrastructura și informaționale 

 Dezvoltare durabilă, gestiunea prudenta și rezervarea patrimoniului natural si 

 cultural. 

 

Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost initiat în 1997 prin 

aprobarea de catre Guvernul României a Cartii Verzi a Dezvoltării Regionale în 

România și a continuat în perioada 1998-1999 prin construcția cadrului instituțional și a 

suportului legislațiv necesar.  
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Politica de dezvoltare regională ca parte integrantă a procesului general de reformă și a 

procesului de aderare la Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că 

programele de dezvoltare regională promovate de Guvernul României și de fiecare 

regiune în parte vor permite realizarea unei dezvoltsri echilibrate în sensul reducerii 

disparitatlor existente și a promovării coeziunii economice și sociale. 

 

Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în România, stabileste 

cadrul instituțional, obiectivele, competentele și instrumentele specifice politicii de 

dezvoltare regională din țara noastră. 

 

Cadrul  nstituțional 

 eritoriul României este împărtit în opt regiuni, reprezentând arii care corespund unor 

grupuri de județe, fară a fi însa unități teritorial-administrative, formate în urma liberei lor 

asocieri și bazăte pe o întelegere semnată de reprezentanții Consiliilor Județene 

respective. Aceste opt regiuni constituie Cadrul de Implementare și de evaluare a 

politicii de dezvoltare regională. 

 

În ultimii ani, România a facut pasi importanti în ceea ce priveste adoptarea unei 

structuri instituționale capabile să elaboreze și să implementeze politica de dezvoltare 

regională. 

 

  Actualmente, cea mai importanta sarcina pe care o au de rezolvat autoritățile 

române este de a identifica particularitățile și necesitățile proprii, aceasta fiind oricum 

inclus în procesul general al reformei, care definesc în amanuntime principalele aspecte 

ale reformei. 

 

Politica de dezvoltare regională este abordată în acord cu principiul parteneriatului, aflat 

la bază structurii instituționale și este pusa în practica prin programe care trebuie să 

raspunda necesităților existente la nivelul regiunilor.  
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De asemenea, aceasta politica este în concordanță cu principiul aditionalitatii și 

consistent cu politicile naționale sectoriale ale ministerelor, care la rândul lor trebuie să 

ia în seama necesitățile regionale. În cele din urma, politica de dezvoltare regională este 

concentrata pe arii/domenii prioritare pentru aspecte și priorități care constituie 

principalele probleme pentru dezvoltarea fiecăreia dintre regiunile României și a țării în 

ansamblul sau. 

 

Obiectivele politicii de dezvoltare regională promovate prin Conceptul Dezvoltării 

Regionale adoptat de CNDR (Consiliul Național de Dezvoltare Regională) în luna martie 

1999 sunt următoarele: 

 

 Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate, 

 revitalizarea zonelor defavorizate 

 Preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre 

 Corelarea politicilor de dezvoltare regională cu politicile sectoriale 

guvernamentale de 

 dezvoltare 

 Stimularea cooperarii inter-regionale interne și internaționale care contribuie la 

 dezvoltarea economică 

 

Principiile strategice ale dezvoltării regionale urmaresc în principal următoarele 

coordonate : 

 

 

La nivel național 

 

 Promovarea mecanismelor economiei de piață în toate regiunile țării în vederea 

 îmbunatairii competitivității și realizarii unei creșteri economice permanente 

 Promovarea unei dezvoltari armonioase spatiale și a rețelei de localități 

 Creșterea capacitatii regiunilor (financiar, instituțional, decizional) la sustinerea 
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 propriului proces de dezvoltare 

 Promovarea principiilor dezvoltării durabile 

 Crearea sanselor egale pentru accesul la informare, cercetare-dezvoltare 

tehnologica, educatie și formare continua. 

 

La nivel regional 

 

 Reducerea disparitatilor dintre regiuni, județe, mediu rural, mediu urban, zone 

 centrale, zone periferice, etc. 

 Preîntâmpinarea apariției unor zone-problemă 

 Coordonarea inițiativelor de dezvoltare regională cu prioritățile naționale si 

 oriențările UE 

 Promovarea unor politici diferențiate conform unor particularități zonale 

(monofuncționale, predominant agricole, miniere, aglomerari urbane, zone 

naturale și construite,protejate, zone de granita, zone cu probleme de mediu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Politica de dezvoltare a Regiunii Vest   
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Caracteristici demo-geografice 

 Fig.1 Harta Regiunea Vest 

Regiunea  est are o suprafaţă de 32.034 Km2 (13,4 % din suprafaţa ţării) şi este 

compusă din 42 oraşe (din care 12 municipii) şi 276 comune (318 unităţi administrativ 

teritoriale), grupate în patru judeţe  Arad, Caraş- everin, Hunedoara şi  imiş. Istoric 

vorbind, Regiunea cuprinde provincia Banatului, provincie istorică românească cu o 

dezvoltare economică timpurie şi mai puternică în comparaţie cu alte provincii din ţară.                                                                                   

Regiunea  est are un relief variat şi armonios distribuit în zone de câmpie, deal şi 

munte. Zonele de câmpie fac parte din Marea Câmpie de  est şi predomină în judeţul 

 imiş.  

Clima este continental-moderată, cu influenţe sub-mediteraneene,   pe culoarul Dunării 

şi  alea Cernei, cu temperaturi medii multianuale ce oscilează între 10-120C. Căderile 

de apă se situază în jurul unei medii de 560-580 l m2 anual, uşor mai ridicate  în zonele 

montane.                                                                                                  
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Regiunea se leagă de Ungaria şi  erbia şi Muntenegru prin magistrale europene, 

stradale şi feroviare. Oraşele Arad şi  imişoara dispun de aeroporturi cu capacităţi 

moderne de preluare a fluxului aerian. Regiunea Vest face parte din Euroregiunea 

Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DCMT), care implică cele patru judeţe ale Regiunii  est, 

trei comitate din Ungaria şi regiunea 

autonomă  oivodina din  erbia. 

 uroregiunea a fost înfiinţată în 1997 pe bază 

unui protocol de colaborare semnat de către 

reprezentânţii autorităţilor locale din cadrul 

regiunilor componente.                                                  

Populaţia Regiunii  est este caracterizată de 

diversitate culturală, comunităţile române 

coabitând cu cele ungare, germane, rrome şi 

sârbe. În 2002, minorităţile naţionale 

reprezentau 11,7% din totalul populaţiei din regiune.   

Din 1990, populaţia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717, la 1 930 458 locuitori în 

2005 locuitori, ca urmare a unei rate negative a natalităţii şi emigraţiei externe a  

populaţiei din regiune.Densitatea populaţiei la 1 iulie 2005 era de 61,1 loc km2 în 2005, 

considerabil mai mică faţă de densitatea populaţiei la  nivel naţional (90,9loc km2).                                              

Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale în viaţa 

economică şi socială urmând să fie resimţite după anul 2005, când în populaţia                            

în vârstă aptă de muncă vor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 1990.              

Gradul de urbanizare al Regiunii (63,6% populaţie urbană) este mai mare decât media 

naţională (54,9%), iar judeţul Hunedoara are cea mai ridicată rată de urbanizare din 

ţară, după capitală, respectiv 76,9% populaţie urbană  

În ceea ce priveşte spaţiul rural acesta se caracterizează din punct de vedere 

demografic printr-o densitate redusă a populaţiei, declin demografic datorat migraţiei şi 
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îmbătrânirii populaţiei, rata mortalităţii relativ ridicată şi o capacitate scăzută de reînnoire 

demografică. 

For a de  uncă  i  igra ia 

Forţa de muncă a regiunii reprezintă factorul care a contribuit cel mai mult la dezvoltarea 

socio-economică, aceasta fiind motivată, flxibilă, inovativă, dar şi cu un grad ridicat de 

specializare, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu antreprenorial dinamic. 

În 2005, populaţia ocupată reprezenta 40,8% din total, cu ponderea cea mai însemnată 

în sectorul terţiar (43,8%), urmat de industrie (29,5%) şi de agricultură (26,6%). 

Ponderea populaţiei ocupate are valorile cele mai ridicate în judeţele  imiş (48,3%) şi 

Arad (44,1%). Populaţia ocupată în sectorul industrial a scăzut semnificativ în perioada 

1993 - 2003, în mod deosebit în judeţele puternic industrializate - Hunedoara şi Caraş-

Severin, în special ca urmare a disponibilizărilor masive de personal din minerit şi 

siderurgie. Pe acest fond al restructurării şi disponibilizării populaţiei ocupate în sectorul 

industrial, populaţia s-a orientat cu preponderenţă spre sectorul serviciilor. 

Rata şomajului a cunoscut fluctuaţii în intervalul 1991- 2005, de la 2,5% în 1991, la 

5,1% în 2005. Cea mai ridicată valoare a ratei şomajului se înregistează în judeţul 

Hunedoara (9,4%), în urma disponibilizărilor din sectorul minier, iar cea mai scăzută în 

judeţul  imiş (2,3%). După 1990, odată cu posibilitatea plecării pentru muncă în afară 

ţării, un număr important de cadre specializate au părăsit ţara, urmând vechi relaţii 

tradiţionale către ţările germanice şi Ungaria. Acestea lipsesc în prezent, când tot mai 

mulţi investitori de anvergură întemeiază întreprinderi în această regiune. 

 

Economia regiunii 

Însemnate resurse de subsol (huilă, antracit, metale colorate, argint, aur, roci dure, 

zăcăminte radio-active, izvoare termale şi minerale), sol (păduri cu esenţe valoroase, 
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soluri fertile), climat favorabil, legături de transport facile cu centrul  uropei şi o 

populaţie laborioasă reprezintă coordonatele economice ale regiunii. 

Ca şi în cazul celorlalte regiuni de dezvoltare, teritoriul regiunii  est - România poate fi 

împărţit în două subregiuni, confruntăte cu probleme structurale distincte şi grad diferit 

de dezvoltare. Prima, include teritoriul judeţelor Caraş- everin şi Hunedoara, la care se 

adaugă oraşul Nădrag şi aria adiacentă acestuia, localizate în jud.  imiş. Aici s-au 

dezvoltat timpuriu, încă din sec 19, ramuri ale industriei extractive, siderurgice, 

metalurgice şi ale industriei conexe, cum este industria constructoare de maşini. 

Această mare subzonă a regiunii a intrat într-un puternic declin după 1990, iar procesul 

de restructurare care s-a desfăşurat lent şi cu mari dificultăţi, a generat un şomaj foarte 

ridicat. în acest mare areal, o particularitate aparte o are situaţia economiei bazinului 

carbonifer Valea Jiului (Aninoasă, Petroşani, Uricăni, Petrila, Lupeni, Vulcan), unde 

reducerea locurilor de muncă a cauzat convulsii sociale repetate, în pofida a numeroase 

programe de echilibrare a situaţiei. 

Cea de a două subregiune cuprinde teritoriul judeţelor  imiş şi Arad. Această 

subregiune cu dezvoltare industrială timpurie, complexă şi diversificată (industrie 

uşoară, constructoare de maşini, electrotehnică etc) este în prezent arealul favorit al 

investiţiilor străine productive în România. Pe fondul creării a numeroase locuri de 

muncă ce necesită populaţie cu o calificare înaltă, şi a exodului masiv al forţei de muncă 

din ultimii ani (emigraţia populaţiei germane a accentuat acest fenomen), subzona se 

confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de forţă de muncă corespunzătoare. Noile 

investiţii în acest areal se lovesc de lipsa infrastructurilor corespunzătoare pentru 

dezvoltare (alimentare cu apăsi căi de comunicaţii). 

Zona Hunedoara – Deva,  alea Jiului, culoarul Haţeg - Călan, Deva, zona minieră din 

sudul judeţului Caraş- everin şi zona minieră din nordul judeţului Hunedoara (Brad, 

Munţii Apuseni), precum şi fostele zone miniere, necesită lucrări urgente de 

infrastructură pentru reintroducerea în circuitul economic şi protejarea ecologică a 
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aşezărilor afectate masiv de reziduurile activităţilor miniere (uraniu, metale rare şi 

colorate). 

Valea Jiului (Lupeni, Petrila, Uricăni,  ulcan), Moldova Nouă,  asca, Oraviţa, Anina, 

Ocna de Fier, Dognecea, Rusca Montană,  alea Jiului, zona Brad,  eliuc - toate sunt 

areale cu o semnificativă concentrare de forţă de muncă disponibilizată din industria 

minieră care trebuie absorbită de alte sectoare.  nvestiţiile în aceste zone trebuie să 

includă în mod necesar ecologizarea haldelor şi reabilitarea suprafeţelor industriale 

dezafectate, ecologizarea întregului areal, modernizarea reţelei de canalizare şi 

apăpotabilă. 

Produsul intern brut pe locuitor realizat în Regiunea de Dezvoltare Vest a crescut în 

mod constant din 1998 (1697 Euro), atingând în 2004 valoarea de 3363,7 Euro, 

situându-se pe locul doi în România, după Regiunea Bucureşti –  lfov. Contribuţia cea 

mai semnificativă la formarea P B este o are sectorul serviciilor (43,8%), fiind urmat de 

industrie (29,5%). Productivitatea muncii în 2004 a fost de 6.979,4 Euro, regiunea situându-

se astfel la un nivel mediu faţă de cel naţional. 

În 2005, sectorul terţiar concentra 78% din numărul total de firme din regiune, şi realiza 

aproape 13,6% din cifra de afaceri totală. Cele mai multe firme din acest sector 

activează cu preponderenţă în turism, servicii generale, transporturi şi servicii 

profesionale. Întreprinderile cu profil industrial din cadrul regiunii au realizat în anul 2002 

peste o treime a investiţiilor brute şi au atras jumătate din forţa de muncă ocupată a 

regiunii. În regiune există zăcăminte şi exploatări însemnate de huilă (bazinul 

Petroşani), şi cărbuni superiori (Anina), petrol gaze naturale şi marmură. Pe categorii de 

industrie, putem vorbi de industrie siderurgică în Hunedoara şi Reşiţa, construcţia de 

maşini grele (Reşiţa), echipamente mecanice (Leoni - Arad, UCM Reşiţa,  timal şi UM  

 imişoara), echipamente electrice şi electrotehnice (Leoni, Contor Zenner - Arad, Elba, 

Bega,  iemens,  lectromotor,  olectron), echipamente auto (Kromberg şi  chubert – 

 imişoara, şi Delphi – Sânnicolaul Mare, Takata - Arad, Eybl - Deta), mobilă fină (Arad, 

Lugoj, Caransebeş,  imişoara), chimică (Continental  imişoara, Mondial - Lugoj, 
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Solventul –  imişoara, Linde - imişoara), materiale de construcţii (ciment - Deva, 

marmură –  imeria, lacuri şi vopseluri -  imişoara), textilă şi confecţii (Lugoj, 

Caransebeş,  imişoara, Arad), pielărie, alimentară, băuturi (bere, alcool, ape minerale). 

În anul 2005, în regiune activau 41.594 IMM-uri, (21,55/1000 locuitori), fiind concentrate 

cu precădere în judeţul  imiş. Micro-întreprinderile au ponderea cea mai ridicată – 

87,09%. Judeţul  imiş are contribuţia cea mai ridicată la cifra de afaceri totală realizată 

în regiune, şi cea mai ridicată productivitate a muncii (măsurată prin cifra de afaceri). În 

anul 2005, investiţiile străine directe în Regiunea  est au reprezentat 1,491 milioane 

Euro. În vederea stimulării mediului de afaceri, a fost susţinută dezvoltarea de parcuri 

industriale (Parcul  ndustrial  imişoara şi Zona  ndustrială Arad prin Phare C   2001, 

Parcul Industrial Hunedoara prin Ordinul MDP nr.20/2003, Zona  ndustrială  alea 

Ţerovei – Reşiţa, prin Phare C   2004-2006), acestea oferind spaţii pentru 

desfăşurarea activităţilor şi servicii pentru investitori. 

Infrastructura  

Transport 

Regiunea de  est este traversată de două din cele trei coridoare Pan-europene care 

intersectează România, şi anume coridorul    Berlin   Nurnberg – Praga – Budapesta, 

care pe teritoriul României are două ramuri, respectiv Nădlac-Arad-Calafat- idin şi 

Nădlac-Arad- Bucureşti-Constanţa, şi coridorul     - fluviul Dunărea, de cinci drumuri 

europene şi de trei linii internaţionale de cale ferată. 

În 2005, Regiunea  est avea o reţea de căi ferate de 1904 km, reprezentând 17,39% 

din totalul naţional. Reţeua de căi rutiere este bine dezvoltată şi repartizată relativ 

echilibrat în teritoriu, cu o reţea totală de drumuri publice de 10.292 km (12,88% din 

totalul naţional) din care 1.883 km sunt drumuri naţionale şi 8.409 km drumuri judeţene 

şi comunale. Din totalul drumurilor publice doar 26% sunt modernizate, procent sub 

media naţională (26,5%). Densitatea drumurilor publice în regiune de 32,1 km 100 km2, 

este foarte apropiată de media naţională (33,5 km 100 km2). Pe judeţele componente, 
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diferenţele sunt semnificative între Hunedoara (45,4 km 100 km2) şi Caraş-Severin 

(22,8 km/100 km2).  nfrastructura rutieră aflată în perimetrul punctelor de frontieră este 

doar în parte modernizată, necesitând investiţii majore. 

Procentul ridicat de drumuri judeţene nemodernizate îngreunează legăturile dintre 

centrele judeţene Deva - Reşiţa,  imişoara - Reşiţa şi  imişoara – Deva. Lipsa 

autostrăzilor, intensificarea traficului pe drumuri neadecvate transporturilor inter-

regionale şi internaţionale, capacitatea portantă scăzută a structurii drumurilor existente 

cu efecte de degradare accelerată, marcarea, inscripţionarea şi iluminarea de slabă 

calitate şi un procent ridicat de drumuri judeţene nemodernizate, conduc la restrângerea 

posibilităţilor şi a capacităţii de trafic. 

Utilităţi publice 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă a regiunii  est este de 5.559 km, reprezentând 

11,6% dintr-un total naţional de 47.778 km. Reţelele de alimentare cu apă, în general, şi 

cele din localităţile urbane în special se confruntă cu probleme legate nu numai de 

extinderea capacităţilor de stocare, dar şi de tratare şi distribuţie, în condiţiile asigurării 

protecţiei sanitare a surselor. 

90 din localităţile Regiunii  est au reţele de canalizare menajeră. Lungimea totală 

simplă a conductelor de canalizare din Regiunea  est este de 2.441 km, reprezentând 

13,3 % din lungimea reţelei de canalizare la nivel naţional (18.381 km). Acestea există 

în principal în oraşe, fiind totodată mai extinse în cartierele de blocuri. Multe dintre 

reţelele de canalizare menajeră prezintă uzuri avansate, fizice şi mai ales 

morale.Lungimea sistemului de furnizare a gazelor naturale, de 3 004 km, reprezintă 

10,92% din lungimea reţelelor de gaze  pe ansamblul ţării (27 496 km). 

În toate localităţile urbane este organizat sistemul de colectare, transport şi depozitare 

definitivă a deşeurilor de tip menajer, însă depozitarea definitivă a deşeurilor urbane se 

realizează pe vechile amplasamente, care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a 

factorilor de mediu. Gestionarea deşeurilor în mediul rural este deficitară, având în 
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vedere că activitatea de colectare nu este organizată în sistem centralizat iar 

depozitarea deşeurilor se realizează pe amplasamente dispersate, aflate în general la 

marginea localităţilor. În prezent, deşeurile nu se colectează în mod selectiv. Colectarea 

selectivă se implementează experimental numai în  imişoara. 

Educa ie 

În anul şcolar 2005 2006 în Regiunea  est instituţiile educaţionale au fost reprezentate 

de 522 grădiniţe, 542 şcoli şi 14 instituţii de învăţământ superior – publice şi private. 

Între universităţile publice, un rol important la nivel naţional îl au Universitatea 

Politehnică şi cea de Medicină.  xistă, de asemenea, şi universităţi private   ibiscus - 

 imişoara, Aurel  laicu - Arad, Drăgan - Lugoj. 

Sănătate 

 peranţa de viaţă în Regiunea  est este în medie de 71,00 ani faţă de o medie 

naţională de 71,76 ani şi de o medie europeană de 78,31 ani. În 2005, unităţile sanitare 

cu capital majoritar de stat de la nivelul regiunii Vest erau reprezentate de 46 spitale, 13 

clinici, 36 dispensare medicale, 2 sanatorii  BC. Dacă din punct de vedere al numărului 

instituţiilor de îngrijire a sănătăţii situaţia este relativ echilibrată în regiune, infrastructura 

de sănătate este destul de slab dezvoltată în majoritatea cazurilor, necesitând 

reabilitare, iar echipamentele trebuie fie înlocuite, fie modernizate. 

Servicii sociale 

Problemele sociale sunt relativ reduse prin comparaţie cu restul regiunilor, ca urmare a 

dezvoltării sectorului ONG-urilor care furnizează un exemplu de bune practici în 

domeniu. Începând cu martie 2005, copiii fără familii sunt protejaţi în instituţii de tip 

familial (66,51%) sau rezidenţial (33,49%). Numărul copiilor ai căror părinţi lucrau în 

afară graniţelor era de 753, iar numărul copiilor abanonaţi 298 (din care 157 în Arad şi 

98 în  imiş). La sfârşitul lui 2004, erau 5.903 copii cu dizabilităţi, dintre care numai 1.013 

beneficiau de servicii de asistenţă. 
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Zone  roble ă 

Principalele probleme de dezvoltare se concentrază în judeţele Caraş- everin şi 

Hunedoara, cu centre mono-industriale. În judeţele Hundoara şi Caraş-Severin au fost 

identificate şi promovate pentru finanţare în cadrul Programului Phare 2001 două zone, 

şi anume  

 Zona industrială a Podişului Mehedinţi, respectiv oraşul  opleţ din judeţul Caraş-

Severin 

 Zona industrială a Banatului de  ud şi a Bazinului Petroşani (Reşiţa, Borşa, Oţelu 

Roşu, Călan, Hundeoara), caracterizată de un grad extrem de ridicat al 

concentrării tehnice a întreprinderilor şi a centrelor miniere, de pierderea pieţelor 

de desfacere, precum şi de lipsa ofertei de muncă pentru populaţia feminină, 

ceea ce a condus către probleme majore în procesul de restructurare economică, 

echilibru socio-cultural labil şi mediu ecologic destabilizat. De asemenea, cele 

două judeţe au beneficiat de finanţare prin programe guvernamentale pentru 

zone asistate şi zone defavorizate  Hunedoara, Rusca Montană, Bocşa, Moldova 

Nouă,  alea Jiului (Petroşani,  ulcan, Lupeni, Petrila, Uricăni), şi Brad, care, prin 

valorificarea potenţialului local şi prin programele de investiţii îşi pot îmbunătăţi 

problemele economico-sociale şi de mediu. 

 otenţial de dezvoltare 

Domeniile în care Regiunea  est prezintă un potenţial de dezvoltare ridicat sunt 

cercetarea- dezvoltarea-inovarea, Regiunea  est având o tradiţie universitară de peste 

80 ani, serviciile şi turismul, acestea din urmă căpătând o importanţă din ce în ce mai 

mare la nivelul regiunii.Cercetarea (centre de cercetare şi universităţi) din domeniile 

medical, industrie constructoare de maşini, minier, chimie, agricultură, se concentrează 

în principal în judeţul  imiş (18), centre de cercetare existând şi în judeţele Hunedoara 

(6), Caraş- everin (4) şi Arad (2). 
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De asemenea, Regiunea de Dezvoltare  est este o zonă cu potenţial turistic variat. 

Condiţii speciale pentru practicarea agroturismului se află în judeţul Caraş-Severin, în 

Munţii Apuseni, cît şi în vestul şi sudul judeţului Hunedoara ( armisegetuza). Alte forme 

de turism practicabile în regiune sunt turismul termal-balnear (Băile Herculane, 

Moneasa, Lipova, Baziaş, Geoagiu), de afaceri ( imişoara) şi de tranzit (culoarele de 

circulaţie rutieră internaţională Nădlag–Deva şi  imişoara–Herculane). 

 urismul urban poate fi, de asemenea, dezvoltat, în regiune existând 42 de oraşe, ce 

conservă un valoros patrimoniu arhitectural, muzee în diverse domenii  istorie, 

arheologie, artă, ştiinţele naturii, mineralogie, etnografie, tehnice, unele dintre acestea 

fiind şi în aer liber. Pentru valorificarea potenţialului turistic al regiunii, în 2005 funcţionau 

365 unităţi de cazare. Distribuirea acestora în cadrul regiunii este relativ echilibrată, 

variind între 23,3% în judeţul Arad şi 27,9% în judeţul Caraş-Severin. 

 
2.4 Strategia de dezvoltare a judetului Ti iș 
    

Judeţul Timiş este situat în vestul ţării, şi se învecinează la vest cu Serbia şi 

Muntenegru şi cu Ungaria, la est cu judeţul Hunedoara, la sud-est cu judeţul Caraş-

Severin, iar la nord cu judeţul Arad. Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între 

coordonatele 20º16' (Beba-Veche) şi 22º33' (Poieni) longitudine estică, 45º11' 

(Lăţunaş) şi 46º11' (Cenad) latitudine nordică. 

 

Suprafaţă 

Judeţul Timiş are o suprafaţă totală de 869 665 ha şi deţine 3,65% din teritoriul 

României, ocupând, ca întindere, primul loc pe ţară. 

Suprafaţa agricolă este de 702.066 ha (80,7% din suprafaţa totală), din care: 

533.122 ha teren  arabil  (din  care:  arabil  irigat  = 7.011  ha, arabil  neirigat 

526.113  ), 125.875  ha păşuni naturale, 29.503 ha fâneţe naturale, 4.313 ha vii, 

9.171 ha livezi      ( din care: irigat = 240 ha ), 82 ha plantaţii de duzi. 

Suprafaţa neagricolă este de 167 495 ha (19,3%) din care: 109 126 ha păduri,   15 
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711 ha ape, 18 685 ha drumuri şi căi ferate, 20 635 ha curţi şi construcţii, 3 338 

ha teren neproductiv. 

 

 

                                                                                     Fig.3. Harta Judetului Timiș 

 

Relief 

În Timiş, întâlnim cele trei forme de relief majore, dispuse gradual, de la câmpie, 

în vest (75 m) spre munte, în est (1374 m). 

 

Câmpia ocupa peste 50% din suprafaţa judeţului şi face parte din Câmpia de Vest,  

unitate de bază a reliefului României. Are altitudini ce variază între 80 m şi  200m 

Dealurile de Vest reprezintă circa 20% din teritoriul judeţului. La fel ca şi câmpiile, 
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sunt caracterizate prin pătrunderea lor în formele de relief superioare ca înălţime, 

formând aşa-numitele depresiuni „golf“, cu un peisaj aparte. Înălţimile cele mai mari 

corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana Ruscai (800- 1300 m), culminând 

cu vârful Padeş (1380 m). 

 

Specifice sunt văile adânci şi înguste, a căror altitudine scade o dată cu creşterea 

înălţimii. Teritoriul judeţului este traversat de la est la sud-vest de râurile Bega şi 

Timiş, cu afluenţii săi  imișana, Poganis şi Bârzava. În nord îşi urmează cursul, de la 

est spre vest, râurile Mureş şi Aranca.  Lacurile  judeţului  sunt de suprafeţe  şi 

adâncimi  mici.  Multe  dintre  ele sunt resturi  ale vechilor mlaştini. În împrejurimile 

comunei Satchinez se pot întâlni o serie de specii ornitologice rare. Există şi două 

lacuri cu apă caldă de peste 20º C la Rădmăneşti şi Forocici. 

 

Clima 

Clima este temperată de tranziţie cu influențe sub mediteraneene. Temperatura medie 

anuală este de 10,7º C (1901 - 2000), înregistrându-se maxima absolută de   41º C în 

data de 16.08.1952 şi minimă absolută de -35,3º C în 24.01.1963. 

 

Lanţul muntos al Carpaţilor, din partea de răsărit, protejează judeţul împotriva aerului 

rece continental,   iar  deschiderea   spre  vest  permite   pătrunderea   mai  uşoară   

a  curenţilor   de  aer mediteranean. Temperatura medie anuală oscilează între -2°C 

şi 21°C. 

 

Resurse naturale  

Resursele  naturale  ale subsolului  cuprind zăcăminte  de lignit (Sinersig),  bazălt 

(Lucaret- Sanovita), mangan (Pietroasă), argila (Biled, Cărpiniş, Jimbolia, Lugoj, 

Sânnicolau Mare), ţiţei şi gaze (în zona de vest a judeţului), nisip (Sag), nisip pentru 

sticla (Groşi – Făget, Tomeşti şi Gladna). 

Izvoare de ape minerale şi ape geotermale sunt la Timişoara, Buziaş, Pişchia, 

Ivanda, Sacoşu Mare, Bogda, Calacea, Deta, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Teremia 
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Mare şi Lovrin. 

 

Solul oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a cerealelor 

şi a plantelor tehnice şi furajere şi pentru pomicultura şi viticultura. În partea nord-

vestica a judeţului sunt cernoziomuri, cernoziomuri levigate şi cernoziomuri de 

fanate, iar în zona deluroasă se succed de la vest spre est diferite tipuri de soluri 

silvestre, între care predomina cele brune, iar cele brune- închise şi brun-roşcate 

ocupa suprafeţe mai mici în partea vestică. 

 

 

Flora și Fauna 

Având  una  dintre  cele mai mici  suprafeţe  împădurite  din Regiunea  Vest,  judeţul  

Timiş dispune de o variată gama de specii de flora şi fauna spontană. 

Munţii Poiana Ruscai sunt acoperiţi de fag şi păduri   de amestec: Fagus sylvatica, 

Picea abies,  Abies  albă,  Pinus  nigra,  Pinus  strobus,  Pseudotsuga  menziensi.  În  

localităţile  Gladna  şi Luncani, se află plantaţia de castani (Castanea sativa). 

 

Fagul creşte în amestec cu gorunul, sau carpenul, la altitudini mai mici de 600 m. În 

nord-estul judeţului , predomina pădurile de gorun, fag şi stejar.În câmpie cresc în 

pâlcuri de pădure, de-a lungul râurilor sau a drumurilor salcia, frasinul plopul şi 

salcâmul. Deasemenea tot în zonele joase ale câmpie se întâlneşte o vegetaţie 

ierboasă formată din amestecuri de graminee cu leguminoase. 

Printre mamiferele ce trăiesc aici pot fi amintite : vulpea, lupul, dihorul, viezurele, 

iepurele sălbatic, mistreţul, vidra, hârciogul, popândăul ; avifauna e reprezentată de : 

potârniche, ciocârlia de pădure,   sturzul cântător, sturzul de vâsc, şoricări, ciocârlii de 

câmp, prepeliţe, fazani, potârnichi, grauri, ciori, vrăbii precum şi numeroase specii de 

apă – stârci, egrete, berze, rate, lişiţe etc. 

În  apele  curgătoare,  din  pădurile  din  zonele  deluroase,  trăiesc  specii  aparţinând  

zonei ecologice a lipanului şi mrenei,mai vieţuiesc : somnul, ştiuca, roşioară, crapul, 

cleanul. În regiunea de câmpie vieţuiesc broasca de lac mică sau broască de mlaştină. 
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Între   Buziaş   şi   Brestovăţ,   sunt   tipice   pădurile   cereto-garnitelor-subxerofile   

(Quecus frainetto-garnita, Quercus cerris-cerul, gorunul). Cerul şi garniţa. au fost 

înlocuite de pajişti xerofile stepizate (predomina firuţă, bărboasă, păiuşul, zâzania).                     

Trebuie menţionate şi rezervaţiile şi monumentele naturale existente în judeţul Timiş 

precum: 

 Mlaştinile de la Satchinez situate la cca 25 km nord-vest de 

Timişoara, care este o interesantă  şi  pitoreasca  rezervaţie  

ornitologică,  denumită  şi  'Delta  Banatului"  şi  care cuprinde  

mlaştini  largi,  cu  stufuri  dese  şi  bălţi  întinse  ce dau  aspectul  

unei  mici  delte. Vizitatorii pot admira coloniile de păsări care se 

cuibăresc în zonă, multe dintre ele fiind specii rare, aflate pe 

cale de dispariţie (stârcul roşu, stârcul galben, egreta mică); 

 Parcul Dendrologic-Bazoş situat la cca 15 km sud-est de 

Timişoara, la 8 km sud de Remetea Mare, care este o rezervaţie 

forestiera, de mare importanţă ştiinţifică. Beneficiind de un climat 

submediteranean, aici cresc arbori proveniţi din cinci continente; 

 Locul  fosilier  Rădămăneşti-rezervaţie   paleontologică  aflată  

la  10  km  nord  de Lugoj 

 Saraturile de la Dinias – rezervatie floristica situata la 25 de km 

sud – vest de Timişoara. 

 Peştera de la Româneşti, situată la 13 km de Făget;  Peştera 

albastră lângă Pietroasă, aflată la 12 km de Făget; 

 Peştera 'Stanca lui Florian"de lângă Tomeşti, la o distanţă de 

17 km de Făget. 

 

Populaţia şi resursele umane 

Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică Timiş, judeţul Timiş a 

avut o populaţie de 674533 locuitori în anul 2008, reprezentând aproximativ 3,13 % 
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din populaţia totală a României. 

 

După cum se observă din datele prezentate în tabelul de mai jos numărul total al 

populaţiei judeţului Timiş a manifestat,din  1990 până în anul 2003, un trend 

descendent.  În anul 2004 s-a înregistrat o uşoară creştere cu 422 de locuitori  față 

de anul 2003. Comparativ cu anul 2004, în anul 2005 a avut loc o diminuare a 

populaţiei resimţită atât pe plan local cât şi la nivel naţional. 

 

În timp ce populaţia României a continuat să scadă, la nivelul judeţului Timiş, se 

remarcă o evoluţie  favorabilă  a  numărului  de  locuitori,  care  a  crescut  în  anul  

2006  cu  2129  locuitori comparativ cu 2005, în anul 2007 cu 5900 locuitori față  de 

anul anterior, iar în anul 2008 a crescut cu 7667 locuitori față de anul precedent. 

 

În ceea ce priveşte numărul de locuitori din mediul rural  se constată o scădere 

continuă din 1990 până în anul 2007, cu excepţia anului 2000 când se constată o 

uşoară creştere şi a anului 2008 când populaţia din mediul rural a crescut cu  3806 

locuitori față de anul precedent. 
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Fig.4 Populaţia, pe sexe şi medii 1990-2008. Sursa www. imiș.insse.ro 

http://www.timis.insse.ro/
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Ani 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Locuitori/kmp 83,1 79,2 79,1 76,2 76,0 76,1 75,8 76,0 76,7 77,6 

 

Referitor la ponderea populaţiei care trăieşte în mediul rural în judeţul Timiş, 

obţinută prin raportarea numărului populaţiei din mediul rural la numărul populaţiei 

totale, se poate observă o scădere de un procent pe ansamblul intervalului de 

timp ilustrat în tabel, astfel că dacă în 1990 această pondere era de 38% din 

total în anul 2008 a fost de 37% din total. 

 

În judeţul  Timiş,  în anul 2008,  densitatea  medie  a populaţiei  era de 77,6 

locuitori/kmp. Bineînţeles că în teritoriu existău zone mai intens populate, în 

special în oraşe, şi zone mai slab populate, în special în zona deluroasă. 

  

 

 

                                                              Fig.5 Densitatea populaţiei în judeţul Timiş 

 

Datele din tabelul de mai sus arată variaţia în timp a densităţii medii pe ani 

indicând, la finalul perioadei ilustrate, o diminuare a acesteia cu aproximativ 

6,62%, ca o consecinţă directă a scăderii numărului de locuitori ai judeţului. 

 

 

Fig.6 Populaţia judeţului Timiş pe grupe de vârstă. Sursa www. imiș.insse.ro 

Structura  populaţiei  pe grupe de vârsta a înregistrat  modificări  semnificative  

http://www.timis.insse.ro/
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în perioada 1990-2008,  ca urmare  a procesului  lent, dar continuu  de 

îmbătrânire  demografică,  accentuat  în ultimul deceniu ca o consecinţă a 

scăderii natalităţii. Ca urmare, ponderea populaţiei sub 15 ani este în continuă 

scădere, iar ponderea populaţiei vârstnice, de peste 60 de ani, este în continuă 

creştere, aşa cum se poate vedea în tabelul de mai sus. 

 

În anul 2008 populaţia sub 15 ani reprezenta un procent de 13,98% din populaţia 

totală a judeţului, persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 - 59 ani reprezentau 

67,88%, în timp ce oamenii vârstnici, de peste 60 ani, au o pondere de 18,14%. 

În timp, datorită nivelului actual al ratei mortalităţii ilustrata în tabelul de mai jos, 

va avea loc un proces de relativa întinerire atât în mediul urban cât şi în mediul 

rural. 

Date absolute (număr) Total Urban Rural 

Nascuti-

vii 

649

1 

3949 2542 

Deces

e 

786

5 

4249 3279 

Sporul 

natural 

-1037 -

300 

-

737 
Căsător

ii 

526

9 

3483 1786 

Divorţuri 133

0 

1060 270 

 

                                                                         Fig.7 Mişcarea naturală a populaţiei 

 

În mediul rural, reducerea, pe cale naturală, a populaţiei vârstnice de peste 60 

de ani, mai ales în zonele  cu grad de îmbătrânire  ridicat,  va genera  în mod 

firesc o întinerire  a populaţiei. Aceasta întinerire însă nu va însemna şi o creştere 

a numărului populaţiei tinere în mod automat, dimpotrivă aceasta va fi mai puţin 

numeroasă ca în prezent, doar ponderea ei, în raport cu cea a celor în vârstă, va 

creşte. 

Procesul este ilustrat atât prin creştere ratei de naşteri cât şi a celei de decese 

ce au loc în mediul rural 

Rata natalităţii este mai ridicată în mediul rural, unde a ajuns la 10,2%, decât cea 

din mediul urban, unde s-a ridicat doar la 9,6%. 

Mortalitatea infantilă a înregistrat valori puţin mici în mediul urban față de mediul 
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rural, fapt ilustrat şi de raţă mortalităţii infantile care a fost mult mal mare în rural 

(15,3‰) față de mediul urban(10,6 ‰). 

Aceeaşi situaţie este şi în cazul ratei mortalităţii care la sate a fost de 13,2% iar în 

oraşe ea a atins nivelul de 10,3%. Cu toate că în ultimii ani au existăt preocupări 

pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi a asigurării unor servicii 

medicale corespunzătoare, tendinţele înregistrate în evoluţia mortalităţii nu sunt 

deloc încurajatoare. 

 

Îmbătrânirea accentuată ce are loc în mediul rural se datorează migraţiei masive a 

populaţiei tinere de la sate către oraşe petrecută în perioadă anterioară, anii 80. 

Totuşi,  se poate spune că începând cu anul 1992 a început să se manifeste  o 

creştere  a fluxului schimbărilor de domiciliu dinspre oraş către sat, ca urmare a 

schimbărilor legislațive legate de proprietatea asupra terenurilor şi a apariţiei 

şomajului în oraşe. 

 

După cum se observă din tabelul de mai jos soldul migraţiei în mediul rural, 

obţinut prin diferenţa dintre cei sosiţi în mediu şi cei plecaţi din mediu, este 

pozitiv, ajungând în 2005 la 2323 persoane. 

 

 

Fig.8 Migrația internă          
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Migraţia  dinspre  sat,  în anul  menţionat,  este  totuşi  un  fenomen  negativ  şi  

poate  fi atât rezultatul plecărilor spre oraş cât şi rezultatul migrării în străinătate, 

emigrarea fiind determinată de insatisfacţia faţă de condiţiile locale de viaţă. 

 

Regiune

a/ 

Judeţul 

Româ

ni 

% 

Maghiar

i 

% 

German

i 

% 

Rrom

i 

% 

Altel

e 

% 

Timiş 83,

4 

7,5 2,1 2,4 4,6 

             Fig.9 Structura populaţiei pe naţionalităţi  

Sursa: www. imiș.insse.ro 

 

Din tabel se observă că românii au o pondere de 83,4% în totalul populaţiei 

judeţului, urmaţi  de  maghiari  cu 7,5%,  de  rromi  cu 2,4%,  de germani  cu o 

pondere  de  2,1%  şi de alte naţionalităţi cu 4,6%. 

 

Forţa de muncă 

După cum se observă din datele prezentate mai jos, din anul 1992 până în anul 2007, 

se manifestă o scădere continua a populaţiei ocupate în agricultură, vânătoare şi 

silvicultura de la 104300 la 74000  în timp ce în pescuit şi piscicultura din anul 2003 

apar 100 de persoane. 

 

 

Fig.10 Populaţia civilă ocupată 1992-2007 

Sursa www. imiș.insse.ro 

 

În ceea ce priveşte ponderea populaţiei ocupate în agricultură se poate observă 

manifestarea unei  tendinţe  de  scădere.  Astfel  dacă  în  1992  această  era  de  

30,83%  din  totalul  activităţilor economice desfăşurate în judeţ, în 2007 ea a 

http://www.timis.insse.ro/
http://www.timis.insse.ro/
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scăzut la 22,05%. Agricultura reprezintă încă un sector economic ne atractiv, cu o 

productivitate a muncii redusă şi cu posibilităţi reduse de finanţare, spre 

deosebire de industrie unde există atât ramuri în dezvoltare, care atrag forţa de 

muncă, cât şi ramuri în declin, care generează şomaj. 

La nivel de judeţ, şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării 

societăţii este rezultatul direct al proceselor de restructurare şi adaptare a 

economiei naţionale la cerinţele unei economii de piaţă deschise. 

 

Numărul de şomeri înregistraţi în perioada 2001- 2006 a avut o tendinţă de 

scădere continua, astfel că dacă la începutul perioadei era un număr de 20.073 la 

sfârşitul perioadei erau înregistraţi 6.737 de şomeri.  căderea poate ilustra fie 

situaţia ca activitatea economică a înregistrat o creştere absorbind forţa de muncă 

disponibilă fie ca o parte din şomeri şi-au deschis propriile afaceri, fie ca o parte a 

acestora s-a îndreptat spre muncă în străinătate. 

 

Restructurarea industrială a afectat şi oraşele mari, care dispuneau de platforme 

industriale întinse, dar procesul de degradare a vieţii urbane a fost mai lent. 

Închiderea sau privatizarea întreprinderilor  a condus  la reducerea  numărului  

locurilor  de muncă  şi la disponibilizarea  unui număr  important  de salariaţi,  

având consecinţe  negative  asupra  veniturilor  populaţiei  şi calităţii vieţii în mediul 

urban.Rata şomajului a scăzut în fiecare an, ajungând de la 6,5 % valoare 

înregistrată în anul 2001, la numai 2,0% în anul 2006. 

 

Impactul   fenomenelor   demografice   asupra   evoluţiei   resurselor   de   muncă   

(scăderea natalităţii,  menţinerea  mortalităţii  ridicate,  creşterea  migraţiei  

externe) a fost însoţit şi de efecte economice precum restructurarea  economică, 

recesiune, care au accentuat migraţia urban-rural şi ocuparea în agricultura  de 

subzistenţă,  dezvoltarea  pieţei muncii informale  sau constituirea  unui segment 

important de populaţie inactivă. 
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Infrastructura 

 

Transport 

 

Lungimea totală a liniilor de cale ferată a fost în anul 2007 de 795 km iar densitatea 

liniilor era de 91,4 km pe 1000 kmp teritoriu plasând judeţul  imiş pe locul 2 la nivel 

naţional. 

 

Judeţul este străbătut de două linii internaţionale de cale ferată  

 Bucureşti – Craiova –  imişoara – Jimbolia, cu continuare în Serbia –

Muntenegru    

  imişoara – Stamora – Moraviţa, cu continuare în Serbia – Muntenegru. 

 

La graniţa cu  erbia există două treceri de frontieră, pe cale ferată, în localităţile 

Moraviţa şi Jimbolia. 

 

Judeţul  imiş are o reţea bine dezvoltată de căi rutiere, totalizând 2 911 km de 

drumuri publice în 2007, din care 544 km sunt drumuri naţionale şi 2367 km 

drumuri judeţe şi comunale. 

Din totalul drumurilor publice doar 23,4% sunt modernizate, procent mai mic decât 

media la nivel naţional. 

 

Trei drumuri europene traversează judeţul  

 E 70 - intră în ţara dinspre Serbia şi face legătura, prin Timişoara, cu nordul 

ţării şi cu capitala Bucureşti; 

 E 671 – trece dinspre nordul ţării prin arad şi Timişoara, asigurând o bună 

legătura între cele două centre judeţene; 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020

  

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
47 

 

 E 673  – face  legătura,  prin  Făget,  între  estul  ţării  şi Banat,  respectiv  

Lugoj,  scurtând legătura între Deva şi Timişoara 

 

 tarea drumurilor reprezintă încă o problemă în mediul rural, chiar şi într-un judeţ 

dezvoltat cum este  imişul, existând câteva comune lipsite total de acces la drumurile 

publice modernizate.  

 

Transporturile aeriene 

Aeroportul  nternaţional  imişoara, al doilea că mărime din România, colaborează 

constant cu mai multe companii aeriene, facilitând legături rapide, pentru pasageri şi 

marfa, cu Bucureşti, Frankfurt,   erona,  iena, New York etc. Aeroportul  este 

amplasat într-o zonă a ţării dezvoltată economic, fiind de importanță strategică 

naţională. 

 

 ăi navale 

Principalele cursuri de apă cu potenţial navigabil din judeţul  imiş sunt  

 Muresul, ce parcurge teritoriul judeţelor  imiş şi Arad, trece în Ungaria şi 

asigură legătura cu Dunărea. Nu este amenajat pentru navigaţie 

 Canalul Bega parcurge teritoriul judeţului  imiş, trecând apoi în  erbia  

navigabil în trecut, este în prezent neamenajat pentru transportul de mărfuri. 

 

 alorificarea  navigabilităţii  cursurilor  de  apă  ar  crea  o  alternativă  economică  

pentru transportul de mărfuri şi pentru accesul la pieţe externe. 

 

Reţeaua de alimentare cu apă 

Gradul de confort al unei locuinţe, nivelul de civilizaţie este dat şi de dotarea 

locuinţelor cu instalaţii de apă în interior, de calitatea apei furnizate cât şi de 

posibilitatea amenajării dependinţelor ( baie,  C, bucătărie cu apă curentă ). 

În zona rurală însă nu există un număr mare de locuinţe utilate cu instalaţie interioară 

cu apă,  majoritatea  preferând  să se alimenteze  cu apă din surse  proprii,  
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individuale.  De asemenea există încă comune care nu au reţea proprie de 

alimentare cu apă sau canalizare, situaţie care, totuşi, se află în curs de îmbunătăţire. 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă din judeţ este de 2059 km, reprezentând 4,8% 

din totalul naţional de 42.263,3 km. 

Alimentarea cu apă în sistem centralizat a localităţilor din judeţ este realizată în doar 

127 de localităţi.  oate localităţile urbane din judeţ dispun de sisteme centralizate de 

alimentare cu apă. La sfârşitul anului 2006, 99,71% din populaţia din mediul urban 

avea acces la apă potabilă. 

 

Reţeaua de canalizare 

Reţeaua de canalizare există în principal în oraşe mari dar multe dintre ele prezintă 

uzuri fizice şi morale. În judeţ există 18 localităţi cu instalaţii de canalizare publică, 

dintre care 9 sunt municipii şi oraşe. 

Numărul  de  locuinţe  în care  se  distribuie  energie  electrică  depăşeşte  256  000,  

având  o pondere de peste 99% din totalul locuinţelor, mai mare decât media 

regională şi cea naţională. 

 

  limentarea cu energie electrică 

În  acest  domeniu,  la  nivel  rural,  există  probleme  legate  de  starea  dotării  

tehnice  a echipamentelor de livrare a energiei electrice care fac să se manifeste 

dese căderi de tensiune, când alimentarea este întreruptă, fluctuaţii mari ale tensiunii 

în reţea. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

Reţeaua de distribuţie a gazului nu este încă extinsă suficient astfel încât să fie 

accesibilă racordarea  tuturor  comunelor,  de aceea există  un număr  mic de 

comune  care sunt  racordate  la reţeaua de gaze. 

 

 nfrastructura de învăţământ 

În anul şcolar 2006 2007 în judeţ au funcţionat 582 de unităţi de învăţământ, din care: 
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348 grădiniţe, 174 şcoli din învăţământul primar şi gimnazii, 57 licee, 2 şcoli 

profesionale şi 1 şcoala post liceala. 

O caracteristică  a învăţământului  în judeţ o constituie existenţa a multor şcoli 

primare şi secundare care au ca limbă de predare limba minorităţilor etnice ( limba 

maghiară, germană, sârbă, slovacă) sau o limbă de circulaţie internaţională. De 

asemenea există şi licee care au la bază acelaşi principiu. 

Învăţământul superior cunoaşte o puternică dezvoltare, în  imişoara existând 4 

universităţi de stat şi 5 private. 

 

Infrastructura sanitară 

Numărul de medici şi stomatologi a crescut treptat, în timp ce numărul farmaciştilor 

a crescut rapid, în 2006 fiind cu 210 mai mulţi faţă de 2002. 

Un indicator important este numărul de paturi în spitale raportate la mia de 

locuitori, Timiş fiind judeţul cu cele mai multe paturi de spital : 9 paturi la 1000 

locuitori. 

În ceea ce priveşte numărul de locuitori ce revin unui cadru medical, 266 

locuitori la un cadru  medical  şi 157 locuitori  la un asistent  medical,  judeţul  se 

clasează  pe locul trei la nivel naţional, după Bucureşti şi Cluj. 

 

Sectorul economic 

 Activităţile  economice  desfăşurate  la  sate  nu  sunt  prea  diversificate  ci,  în  

mare  parte, activitatea dominantă este cea agricolă.  ndustria are o dezvoltare 

scăzută în mediul rural singura alternativă pentru obţinere de venituri în această arie 

o mai reprezintă practicarea turismului rural sau a agroturismului. 

 

Agricultură 

Agricultura este o activitate care se diferenţiază de celelalte activităţi economice 

deoarece, pe de o parte activitatea agricolă este condiţionată de evoluţiile biologice 

ale plantelor şi animalelor, iar pe de altă parte ea asigură securitatea alimentară a 

populaţiei. 
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Cunoaşterea  programelor  naţionale  şi comunitare  de finanţare a agriculturii  şi 

dezvoltării rurale, a avantajelor şi constrângerilor Politicii Agricole Comune care se 

aplică unitar în întreaga Comunitate, a exigenţelor noii reforme PAC în consens cu 

evoluţiile pieţei, sunt aspecte ce impun o ajustare permanentă  a acţiunilor 

manageriale,  circumscrise  scopului final al întregii activităţi,  şi anume creşterea 

valorii exploataţiilor agricole şi, implicit, a veniturilor fermierilor. 

În judeţul  imiş, sectorul agricol oferă oportunităţi reale de investiţii datorită 

suprafeţelor mari de teren agricol de care dispune, rezultatelor bune înregistrate la 

unele culturi şi   ponderea importantă din populaţia ocupată. La acestea se mai 

adaugă o serie de aspecte importante precum cererea   ridicată   de   produse   

ecologice   şi   valoarea   adăugata   mare   a   acestora,   finanţările nerambursabile 

pentru agricultură şi avantajele intrării pe pieţele comunitare.Condiţiile pedoclimatice 

favorabile oferă dezvoltării agriculturii multiple şanse de viitor. 

 

Agricultura  cuprinde  o mare  parte a populaţiei  ocupate  din judeţ  22,05%  în anul 

2007. Acest aspect demonstrează importanta pe care o are agricultura pentru 

economia judeţului şi, mai ales, pentru veniturile individuale ale locuitorilor săi. 

 uprafaţa agricolă este de 702.066 ha şi reprezintă 80,7% din suprafaţa totală a 

judeţului. Raportat  la nivel naţional,  judeţul  imiş deţine   4,7% din totalul 

suprafeţelor  agricole  şi 5,7% din cele arabile. tructură pe categorii de folosinţă a 

suprafeţei agricole este următoarea  terenuri  arabile   533.122  ha  ce  reprezintă,  ca  

pondere  din  totalul  suprafeţei  agricole, 75,94% fâneţe  29.503 ha ce reprezintă, ca 

pondere din totalul suprafeţei agricole, 4,2% păşuni  125.875 ha ce reprezintă, ca 

pondere din totalul suprafeţei agricole, 17,93% vii   4.313 ha ce reprezintă, ca 

pondere din totalul suprafeţei agricole, 0,61% livezi  9.171 ha ce reprezintă, ca 

pondere din totalul suprafeţei agricole, 1,31% și 82 ha plantaţii de duzi ce reprezintă, 

ca pondere din totalul suprafeţei agricole, 0,01%4 

 

Producţia  de cereale  pentru  boabe  a oscilat  la unele culturi  precum  orz şi grâu 

datorită problemelor  ce  apar  în  timpul  semănatului   greutăţi  cu  arăturile  după  
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culturile  de  toamna, insuficienţa tractoarelor, condiţiile climatice. 

Astfel producţia de grâu şi secara cunoaşte o creştere semnificativă în anul 2004, cu 

35% față de anul 2003, urmată apoi de o diminuare, cu aproape acelaşi procent, în 

anul următor. 

Producţia de orz şi orzoaica are şi ea valori ce oscilează în timp cea mai mică valoare 

atinsă fiind în anul 2007 când s-a obţinut o producţie de 55498 tone. 

 

În ceea ce priveşte producţia   de porumb, cea mai mare producţie obţinută a fost în 

anul 2005 când s-a obţinut o producţie de 656229 tone, iar cea mai mică producţie 

obţinută a fost în anul 2007 şi anume de 297280 tone. 

Cultura  legumelor  şi a cartofilor  se face pe suprafeţe  care aparţin în totalitate  

sectorului privat, micii producători preferând aceste categorii de culturi, care se 

pRețează să fie cultivate pe suprafeţe mai reduse. 

Cultura  de cartofi  a suferit  mici  modificări  de la an la an, însă  a fost suficientă  

pentru satisfacerea cererii de consum, cea mai mare producţie obţinută în perioada 

1990- 2007 fiind de 180903 tone, care a fost realizată chiar în ultimul an al perioadei 

menţionate. 

 

Cea mai dramatică scădere a înregistrat-o producţia de struguri,care în 2005 a fost 

de numai 1577  tone  față  de  cele  18  028  tone  produse  în  2004.  Acest  regres  

al  producţiei  se  datorează suprafeţei cultivate mai reduse ca în anii precedenţi, dar , 

mai ales, cantităţilor de ploi căzute în exces şi a gerului, ce a afectat serios cultura de 

vită de vie a judeţului.La nivelul anului 2007 această producţie a crescut ajungând la 

16424 tone, favorizata fiind de condiţiile climatice prielnice. 

 uprafeţele  cultivate cu viţa de vie sunt semnalate în majoritatea  comunelor din 

zona de câmpie şi de dealuri a judeţului. Cultura viţei de vie este practicată în 

gospodăriile particulare, dar şi în podgoriile din Recas,  eremia, Buziaş, Giarmată. 

 

Producţia de legume în microferme individuale este de asemenea o activitate 

economică de tradiţie în special în localităţile rurale din vecinătatea centrelor urbane. 
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Pomicultura deţine o pondere mai mică în economia agricolă a judeţului, datorită 

caracteristicilor geografice ale acestuia.  uprafeţele ocupate de livezi predomina în 

zona dealurilor  urduc,  acosului şi Lipovei, iar în zona de câmpie, în special în 

Câmpia  orontalului. Plantaţii se găsesc în zona  omnatic, Periam,  opolovăţu Mare, 

Giarmată. 

 

Vârful producţiei  de fructe a fost în anul 2003 când s-au recoltat 40809 tone, după 

careproducţia de fructe s-a diminuat ajungând la 30635 tone în anul 2004. Începând 

din acel moment producţia de fructe a avut o evoluţie constantă, iar recolta a fost 

bună atât cantitativ cât şi caltitativ, nefiind înregistrate boli care să o compromită. 

Creşterea animalelor constituie o ramură importantă a agriculturii timişene, dispunând 

de tradiţie  în special  în creşterea  porcinelor  şi bovinelor.  În zona  păşunilor  din 

nord  şi nord-estul judeţului, se cresc şi efective de ovine. 

 

Judeţul  imiş dispune de capacităţi de prelucrare, a produselor agricole de origine 

animală şi vegetală, şi are un deosebit potenţial de cooperare economică, susţinut de 

existenţă, în regiune, a materiilor prime necesare şi de o piaţă de desfacere 

remarcabilă. 

Comparativ cu alte judeţe, unde multe ferme s-au închis şi populaţia îmbătrânita din 

mediul rural abandonează treptat să mai crească animale, în judeţul  imiş s-a 

înregistrat o relativă evoluţie pozitivă a efectivelor de animale, începând cu anul 

2003. Un rol important în această evoluţie l-a jucat sprijinul financiar care a început 

să fie acordat crescătorilor  de animale dar, pe lângă cele menţionate, şi existenţa 

pieţelor de desfacere pentru produsele animaliere. 

 

Silvicultura 

 uprafaţa fondului forestier, proprietate publică de stat pe care o administrează 

Direcţia  ilvica  imişoara, este de 83.740 ha.  uprafaţa împădurita cuprinde  

 

 27.455 ha păduri cu funcţii speciale de protecţie (a apelor, solului, climei, 
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păduri pentru recreere, păduri monumente ale naturii, rezervaţii) 

 

 54.213 ha păduri cu funcţie de producţie şi protecţie din care se urmăreşte 

recoltarea de masa lemnoasă de calitate superioară precum şi alte produse 

ale pădurii 

 

Industria 

Diversificarea activităţilor economice în mediul rural are drept scop asigurarea unor 

condiţii de viaţa decente prin dotarea cu utilităţi a satelor şi prin obţinerea de 

venituri diverse din activităţi neagricole. 

 

 copul diversificării activităţilor economice din mediul rural este asigurarea unor 

condiţii de  viaţa  decente  a  populaţiei,  prin  obţinerea  unor  venituri  non-

agricolesi  dotarea  utilitara  a localităţilor.  ndustria rurală cuprinde unităţi sau 

subunităţi de producţie şi prestări de servicii productive,   amplasate   în  spaţiul   

rural   şi  aparţinând   cooperaţiei   meşteşugăreşti,   societăţilor comerciale 

agricole, producătorilor particulari.  e poate totuşi spune că mediul antreprenorial 

din satele timişene nu se află într-un stadiu deosebit  de  dezvoltare,  iar  

activitatea  economică  este  puţin  diversificata.  Acesta  situaţie  se datorează şi 

slabei dezvoltări a infrastructurii  în toate formele sale precum şi a necunoaşterii,  

de către marii investitori, a oportunităţilor oferite de mediul rural timişean. 

 

Un exemplu de activitate rurală industrială îl constituie activitatea de prelucrare a 

produselor agricole principale şi secundare. Aproape în fiecare localitate rurală 

există unităţi de prelucrare a produselor agricole ( morărit, panificaţie, industria 

laptelui, etc.),  care acoperă nevoile de consum ale populaţiei, atât din zonele 

respective, cât şi din oraşele învecinate. 

 

Printre  societăţile  cu răspundere  limitată  ce îşi  desfăşoară  activitatea  în mediul  

rural  în judeţul  imiş pot fi evidenţiate  olpllant Jivanov din  com. Dinias, Agricolă 
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Fratelli Benfenati din Foeni, Agromadi-H din Giarmată, Agromec Periam, Di&Şi 

Panif şi Goldtim din Periam, Cramele Recas,  Danser  Pan    şi  Pâinea  Casei  din  

Pădureni, Epiex  şi   uro  Furaje  din  Giulvăz, Frigoglass România din Parta, 

 talianfood din Banloc, Moară Maria din Chizatau, Oveg M.P. . din Fibiş, Pizzoli 

Agri din  ag  imişeni,  imultan din  ăcălaz,  ital& Heyl din Carani. 

 

 omerţul 

În  mediul  rural  din  satele  timişene  îşi  desfăşoară  activitatea  o  serie  de  

societăţi  cu răspundere  limitată care au ca obiect principal de activitate  comerţul cu 

produse alimentare  sau nealimentare. Aceste firma au ca scop satisfacere nevoilor 

de consum ale membrilor comunităţilor săteşti prin vânzarea de bunuri pe care 

aceştia nu le produc, sau nu mai este eficientă producerea lor în gospodăriile 

personale ca în trecut şi la care nu ar avea acces decât dacă s-ar deplasa în oraşe. 

Un alt tip de activitate  comercială  desfăşurată  în satele din  imiş este cea 

referitoare  la vânzarea  produselor  agricole  de natura vegetală  sau animală  sau a 

unor produse  meşteşugăreşti obţinute în gospodăriile proprii, acesta activitate 

reprezentând o sursă de obţinere a unor venituri personale pentru locuitorii satelor. 

 

 iscicultura şi acvacultura 

În  prezent  piscicultura  este  o  activitate  cu  specific  tehnologic  care  are  un  

caracter preponderent  semi  intensiv.  Datorită  amplasării  bazinelor  piscicole,  

capacitatea  de  producţie piscicola a multor ferme se bazează în mare parte pe 

productivitatea  naturală a acestora  sau pe utilizarea furajelor şi îngrăşămintelor 

organice şi chimice. 

Cu toate că   proprietatea  asupra capacităţilor  de prelucrare sunt 100% private 

producţia piscicola a suferit o scădere accentuată,  ca urmare a uzurii fizice şi morale 

a instalaţiilor fapt ce a făcut ca şi  gradul de utilizare al capacităţilor de procesare să 

nu depăşească 70%. 

Acvacultura se practica numai în regim privat şi este în continuă dezvoltare, în mod 

deosebit datorită cererii pieţei. Principalele specii cultivate sunt crapul, carasul, 
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somnul ştiuca şi păstrăvul. Multe  din  fermele  piscicole  sunt  utilizate  pentru  

pescuitul  sporțiv  fapt  care  generează lichidităţi imediate necesare pentru 

amortizarea investiţiilor făcute dar şi pentru întreţinerea curentă a acestora. 

 

Turism 

În judeţul Timiş la 31 iulie 2007 au fost 102 structuri de primire turistică, cu 

funcţiuni de cazare din care: 49 hoteluri şi moteluri, 3 hoteluri pentru tineret, 1 han 

turistic, 1 camping, 9 vile turistice, 31 pensiuni urbane, 4 pensiuni rurale, 4 tabere 

de elevi şi preşcolari. 

Capacitatea  totală de cazare turistică la nivelul judeţului era de 5724 locuri. 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2007 a fost de 32,0%. 

Cifrele indica , în special indicele de utilizare neta care începând cu 1990 şi până în 

2007 a avut un trend descendent, un aspect nu prea îmbucurător pentru 

capacitatea de cazare existența care este nefolosita în proporţie de 68%. 

Mediul  rural  al  judeţului  Timiş  oferă  posibilităţi  de  investiţii  şi  de  dezvoltare  a  

unor activităţi în turism. În această idee ar putea fi efectuate investiţii în: 

 turismul balnear şi de agrement care poate fi practicat  în Deta, 

Calacea,  Lovrin şi San Mihaiul Roman unde există ape termale care 

ar putea constitui puncte  de atracţie pentru  turişti români sau 

străini. 

 turismul   verde   şi   agroturismul      care   ar   putea   să   scoată   

în   evidenţă   farmecul gospodăriilor tradiţionale din mediul rural, 

spaţiile monahale şi cabanele de  vânătoare. 

Un alt punct de atracţie turistică îl pot constitui pe terile    :  

 Pestera  Româneşti albastră de   lânga  Pietroasă    

 Stanca lui Florian de lângă Tomeşti. 

 

Alte puncte de atracţie   mlaştinile de la  atchinez, parcul Dendrologic 

Bazoş, locul fosilier Rădămăneşti sau sărăturile de la Diniaş. 
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Turismul cultural-istoric cuprinde reţele bogate de situri istorice şi 

arheologice, monumente istorice şi de arhitectură, biserici şi muzee.
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3. ASPECTE GENERALE COMUNA DUMBRĂVIȚA 

3.1 Localizare regională și 

județeana 

Regiunea  est este situată în 

partea de vest a României, la granita 

cu Ungaria și Serbia. 

Regiunea  est are o suprafată de 

32.034 km2, reprezentând 13,4% din 

suprafața tării și este compusa din 42 

de orase și 276 de comune grupate          Fig.11.Harta Regiunii Vest 

in patru județe : Caras-Severin, Hunedoara,  imiș și Arad. 

 

Situat în partea de vest a României, judetul  imiș are o suprafața de 869 665 ha        

și deţine 3,65% din teritoriul României, ocupând, ca întindere, primul loc pe ţara. 

Limitele teritoriale, în cea mai mare 

parte conventionale, despart 

judetul de vecinii sai : 

 V -  Serbia și Muntenegru,  

              Ungaria 

 E - judeţul Hunedoara 

 S-E -judeţul Caras - Severin 

 N -  judeţul Arad. 

                           Fig. 12 Harta 

judetului Timiș 

 

 Punctele extreme ale judeţului sunt cuprinse între coordonatele : 

 20º16' (Beba-Veche) și 22º33' (Foieni) longitudine estică 

 45º11' (Lăţunas) și 46º11' (Cenad) latitudine nordică  
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3.2 Pozitie geografica 

 

 

Fig.13 Localizare pe harta comuna DUMBRĂVIȚA 

Comuna Du bră i a este localizata în partea de vest a României, în județul, Timiș, 

Regiunea 5 Vest  Banat.  

Localitatea Dumbrăviţa se situeaza în Campia  imișului, în partea centrală a judeţului 

 imiş, în zona periurbană a  municipiului  imişoara, de care este lipita. 

Cu o suprafața de 1898 ha, comuna DUMBRĂ  ȚA are în componența să un singur 

sat. Centrul de comună, localitatea Dumbrăviţa este situată la 1 km distanţă de 

 imişoara.  a se învecinează la : 

 N cu comunele Covaci, Cerneteaz și Giarmată  

 E cu comuna Giarmata Vii 

 S  cu teritoriul municipiului  imişoara 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Banat
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Fig.14 Harta DUMBRĂVIȚA 

In partea de vest, comuna este delimitata de drumul European E71, care leaga 

municipiul  imișoara de municipiul Arad. 

Pe direcţia nord-sud, comuna şi localitatea sunt traversate de DJ.691  imişoara-

Lipova, fiind şi singurul drum asfaltat de penetraţie a comunei Dumbrăviţa. teritoriul 

comunei este traversat de soseaua de centura a orasului care face legatura între 

Arad și Lugoj.  

DUMBRĂ  ȚA se află situata la o distanta medie de aproximativ 550 km față de 

capitala României – București și cca 170 km și 300 km față de Belgrad și 

Budapesta, capitalele celor două țări invecinate: Serbia și respectiv Ungaria. 

Coordonate geografice   :  21.2475  longitudine estica 

                                             45.801944  latitudine Nordica 
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3.3 Localități  n rățite 

Comuna DUMBRĂ  ȚA este înfrățita cu 

orasele Szentes și Sandorfalva din 

Ungaria și orasul Zitiste din Serbia. 

DUMBRĂ  ȚA pastreaza însă o legatura 

stransa cu comunitatea maghiara din 

Szentes. 

 zentes din judeţul Csongrad, oras cu 

aspect tineresc de 30.000 de locuitori, situat pe malul râului Tisa este  al treilea cel 

mai populat  oraş al judeţului.  

                                                                         

Fig.15 Orasul Szentes 

Parcurile aranjate, piscinele și terenurile 

de sport, baia termală cu spa  oferă 

oportunităţi de relaxare pentru tineri şi 

persoanele în vârstă, muzeul şi galeria 

de arta deasemenea aşteaptă să fie 

explorate. 

In parcul Széchenyi  se găsesc bai piscine, tobogane cu apă, saune, jacuzzi, spa-uri, 

terenuri de tenis şi locuri de joacă.Linistea din crâng și fântânile Kurca,oferă o 

recreere placuta pentru oricine.                

Fig.16 Parcul Szechenyi  

Recuperarea este oferită de baia termala  turceasca cu  apă  alcalină pe bază de 

carbonat de hidrogen. Relaxarea de dupa tratamente este asigurată de un spital 
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modern, bine echipat. Iubitorii de natura pot admira în Parcul Național Koros-

Maros,flora și fauna rara, protejata a câmpiei.  

Mancarea traditională simpla a bucatariei din Szentes, cu arome și condimente unice 

oferă  experienţa culinară deosebită. În satele ușor accesibile din jurul orasului pe 

langa agro-turism se intalnesc o serie de obiective istorice: curii, castele, monumente  

 

3.4 Scurtă incursiune în istorie 

 

Prima atestare documentară a Dumbrăviţei datează din 1891, anul în care localitatea 

a fost înfiinţată. Întemeierea ei s-a făcut de către guvernul maghiar, care a dispus 

defrişarea unei suprafeţe din pădurea care înconjura  imişoara, pentru a acomoda 

noua localitate. Coloniştii au fost maghiari aduşi din pusta Ungariei, cu precădere din 

localitatea  zentes, aflată la circa 150 km distanţă, la nord de  zeged. 

În anul 1889, 127 de persoane din Szentes s-au hotărât să cumpere pământ la 6 km 

nord de  imişoara. Conform contractului contravaloarea terenului s-a plătit în 20 de 

ani.  erenul este situat în locul defrişat al unei părţi din Pădurea  erde. Astfel 

localitatea s-a numit  adaszerdokozseg (comuna din Pădurea  erde). În toamna 

anului 1891, 133 de familii, în total 768 de persoane din  zentes au început să 

construiască casele pe pământul cumpărat. În 1892 comuna avea deja câteva străzi. 

La dorinţa locuitorilor, comuna a primit numele de Ujszentes (Szentesul nou).  

La 1897 a fost construită, cu banii statului, biserică reformată. Foarte puţini la 

început, românii au început să se aşeze la Ujszentes a în număr mai mare după 

unirea Banatului cu România. Astfel, în 1921-1922 s-au aşezat la Dumbrăviţa câteva 

familii originare din Rusikoselo şi  oracul Mare, din Banatul sârbesc şi alte câteva din 

Comloşu Mare. La 1927 au fost împroprietărite alte 42 de familii de români. În acelaşi 

an a fost înfiinţată parohia ortodoxă.  

În 1964 numele satului a fost schimbat în „Dumbrăviţa”, nume pe care il poarta și 

astazi. Satul a beneficiat de fenomenul de exurbanizare, prin care locuitori din 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1891
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1897
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Banatului_cu_Rom%C3%A2nia
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comlo%C5%9Fu_Mare
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1964
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 imişoara s-au aşezat aici. Fenomenul s-a intensificat 

după anul 2000, fiind la bază unei creşteri urbanistice 

exponenţiale. Astfel, în mai puţin de 10 ani, numărul 

de locuitori a crescut o dată şi jumătate, cu 

perspective ulterioare de creştere.  

 

 

 

3.4.1 Personalitati istorice  

 

Sándor Pető i (n. 1 ianuarie 1823, Kiskőrös, comitatul Pest-Pilis-Solt-Kiskun - d. 

probabil 31 iulie 1849, Albești, comitatul  ârnava Mare) a fost un poet romantic 

maghiar, erou al revoluției de la 1848 din Ungaria și  ransilvania. 

Fig.17 Poetul Petofi Sandor 

S-a născut într-o familie modestă, tatăl  tevan Petrović meșter măcelar de origine 

sârbă, iar mama să Maria Hrúz de origine slovacă. 

 atăl lui a încercat să-l dea la cele mai bune școli, dar când poetul a împlinit vârsta 

de 15 ani, familia lui și-a pierdut toată averea, ca urmare a inundațiilor din 1838 și a 

girării unei rude. Petőfi a fost nevoit să părăsească școala și să lucreze ca actor la 

Pesta, învățător la Ostffyasszonyfa și soldat în  opron. 

După multe călătorii aventuroase ajunge să fie studentul colegiului din orașul 

transdanubian Pápa, unde se întâlnește cu scriitorul Mór Jókai, cu care se 

împrietenește. În 1846 face o călatorie în Ardeal, la Carei, unde îi cunoaște pe 

contele opoziționist  ándor  eleki și pe viitoarea lui soție, Júlia  zendrey. În 1847 la 

Baia Mare coboară într-o mină, ocazie cu care scrie poezia "În mină".  oții Petőfi 

locuiesc în Colțău între 8 septembrie 1847 și 20 octombrie 1847. În timpul acesta, 
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 ándor Petőfi a scris cele mai frumoase poezii de 

dragoste. Crezul său poetic și politic este destăinuit în 

anul 1847:  

"Dacă poporul va fi stăpân în poezie, nu va fi 

departe să stăpânească și în politică, iată ce ne 

învață acest secol, iată țelul pe care trebuie să-l 

urmărim...  us poporul, în iad aristocrația!’’ 

 

In comunitatea din DUMBRĂ  ȚA Petofi Sandor este 

comemorat impreuna cu luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu. Anual, au loc 

simpozioane dedicate operei și personalitatii lui Petofi Sandor și poetului Mihai 

Eminescu. 

De-a lungul timpului au fost subliniate punctele comune 

ale poeziei celor doi, în primul rând iubirea fiecăruia 

dintre ei pentru patria şi poporul din care s-au ridicat. 

Fig.18. Bust Petofi Sandor 

Sub acest aspect,  din iniţiativa  ocietăţii literar-

artistică ” orin  itel” din Banat , a Consiliului local şi a 

Şcolii elementare din Dumbrăviţa au fost ridicate, în 

faţa şcolii, statuile lui  minescu şi Petofi  andor ( 

realizate de sculptorul Luigi Ştefan  Varga), de la a 

căror moarte se împlinesc 120, respectiv 160 de ani.  

In față Bisericii Reformate se găsește  un monument dedicat poetului Petofi Sandor, 

în semn ca a trecut și s-a oprit în acel loc în anul 1849 

Petofi Sandor are o deosebita importanta pentru comunitatea maghiara din 

DUMBRĂ  ȚA, numele soselei principale ce traverseaza comuna, purtandu-i 

numele.Istoricii au subliniat faptul că Banatul poate fi considerat o  uropă în 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
61 

 

miniatură, întrucât aici au trăit de secole, în bună înţelegere şi colaborare  români,         

Fig.19 Bust Mihai Eminescu maghiari, germani, sârbi, slovaci, cehi, bulgari, 

croaţi,ţigani etc.       

 ată de ce , s-a spus, ridicarea statuilor celor doi mari poeţi poate fi considerată un 

mesaj şi un  simbol, al înţelegerii şi colaborării dintre cele două  neamuri vecine, într-

o  uropă unită.                                             Fig.27 Semnatura Eminescu 

 

3.5 Cadrul fizico - geografic 

3.5.1 Relief 

Localitatea Dumbrăviţa este aşezată într-o zonă de câmpie, cu altitudini ce ating 

aproximativ  95 - 100m. 

Terenul este constituit din materiale foarte diverse  argile, prafuri, nisipuri, pietrişuri, 

loessuri, piemontane, depozite loessiare provenite din măcinarea dealurilor 

piemontane estice spălate de ape. Principalele tipuri de sol întâlnite sunt  brun roşcat 

de pădure, cernoziom, argiluvisoluri. 

Apa freatică este prezentă în straturile nisipoase şi în cele argiloase de grosime mai 

mare. Pâraiele Behela şi Niarad sunt singurele cursuri de apă de suprafaţă, ce curg 

la cca 1 km depărtare de comună. Albiile sunt slab dezvoltate şi debitele de apă 

scăzute. 

 tudiile geotehnice efectuate au etalat următoarele condiţii de fundare  

 teren bun de fundare h min-1,5 m; 

 presiunea admisă p.a.-1,5 kgf cm pătraţi  

 apa freatică are nivelul între 2,9-3,0 m. 

Localitatea se încadrează în zona cu grad de 

seismicitate de 7,5. 

3.5.2 Clima 
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Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influenţe 

mediteraneene. 

Temperaturile medii anuale sunt de 10-11 grade celsius. Temperaturile medii anuale 

în ianuarie sunt de –1 grad celsius şi în iulie de 22-25 grade. 

Cantitatea de precipitaţii multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie 

prezintă umiditate atmosferi scăzută, valorile variind între 62 % (iulie)-66,6%(aprilie). 

Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor. 

Vântul de nord are frecvenţa mai mare, urmat de vântul de nord - est. 

 ernile blânde, fără vișcole şi verile calde avatajează zona, oferind condiţii bune 

pentru lucrări agricole timpurii. 

3.5.3 Flora și Fauna 

 egetaţia este specifică zonei de stepă propriu-zise. Dintre ierburi întâlnim: spinul 

vântului, colilia, iar dintre arbuşti  măceşul, porumbarul. 

Fauna spontană este reprezentată de   iepurele sălbatic, porcul mistreţ, vulpea, 

şoarecele de câmp, hârciogul şi de păsări ca  prepeliţa, fazanul. 

3.6 Aspecte demografice  

 

3.6.1 Po ulația 

 

La recensământul populaţiei din 2002, populaţia comunei Dumbrăviţa era de 2.693 

locuitori, dintre care 1.576 erau etnici români, 1.054 etnici maghiari, 3 etnici romi, 8 

etnici ucraineni, 32 etnici germani, 13 etnici sârbi şi alte şase etnii.  

Conform datelor de la recensământului din 2011, Dumbrăviţa avea 7.241 locuitori, în 

creştere cu 168% faţă de 2002.  

Între 1880 - 2011, populaţia satului şi a principalelor etnii - maghiară şi română - a 

evoluat astfel:  
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 Fig.20 Evoluția populației 

 

3.6.2 Structura etnica a  o ulației 

 Din punct de vedere etnic, populaţia este formată din 5.638 români, 1.058 maghiari, 

89 germani şi 452 de alte etnii sau persoane cu etnie nedeclarată. 

 

Fig.21. Structura etnica a populației 

 

3.6.3 Structura confesională a  o ulației 

 tructura religioasă a populaţiei localităţii Dumbrăviţa este prezentată în fig.29:  

 

Români Maghiari Germani Alta etnie 

Nr.persoane 5368 1058 89 452 

Structura etnica a populatiei 
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Fig.22. Structura confesională a 
populației 

3.7 Educatia 

Pe raza comunei DUMBRĂ  ȚA își 

desfășoară activitatea : o scoala generală cu clasele I – VIII și o gradiniță cu 

program normal și prelungit pentru invatamantul preșcolar. 

 

Din anul 2007, scoala funcționeaza intr-o cladire noua, unde dispune de 14 sali de 

clasa, dintre care două cu predare în limba maghiara. Cursurile sunt prelungite în 

programul  After School al școlii, iar elevii se bucură de masa de prânz și de 

asistență calificată în procesul de învățare a lecțiilor.                                                                            

                                                             

                                                           Fig.23 Scoala DUMBRĂVIȚA 

Procesul educativ este coordonat de către profesori bine pregatiti profesional: 12 

invatatori și 13 profesori  specializati pe diferite materii. Primăria oferă sprijinul 

permanent  în toate acțiunile ce au legatura cu  educația și se implică în transportul 

elevilor din satele vecine, înscriși în școala din DUMBRĂ  ȚA, punând la dispozitia 

acestora 4 microbuze. 

 

Structura confesionala a populatiei
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În grădinița din DUMBRĂ  ȚA cu program prelungit 07.00-17.00 invata primele lor 

lecții de viață, 215 preșcolari, împărțiti în opt clase, cu două grupe de secția 

maghiară.Sprijinul constant oferit de Primăria DUMBRĂ  ȚA impreuna cu  grija și 

dăruirea personalului care lucrează în această instituție, au creat condiții excelente 

pentru acesti invatacei,  

                                                                                     Fig.24 Gradiniță DUMBRĂVIȚA 

atragând  încrederea părinților din localitate și chiar din zonele înconjurătoare.  

Grădinița este în aceeași locație de la 30 de ani, dar acum trei ani, a fost complet 

renovata și modernizata,  fiind dotata cu mobilier nou. Micutii preșcolari iau parte 

activ la viața culturală a satului prin participarea la numeroase festivaluri și 

spectacole. 

 

3.8 Cultura  

In plan cultural în comuna DUMBRĂ  ȚA se desfașoară o paleta de activități 

culturale diversificata pe teme de interes local, cum ar fi : comemorari ale unor 

personalitati care au stransa legatura cu istoria, aniversari, zilele comunei sau 

evenimente importante din istoria comunității. 

Având în vedere caracterul bilingv al localității, Dumbrăvița este un exemplu de 

conviețuire și bună înțelegere între oameni. 

Pilonul central al activităţii culturale din comuna Dumbrăviţa îl constituie Că inul 

Cultural, condus de coregraful Joszif Balint. 

În cadrul Că inului Cultural Du bră i a 

activează  

1. Ansamblul de dans popular românesc 

„Măceşul”, înfiinţat în anul 2002. La înfiinţare 

ansamblul a fost alcătuit doar din 10 copii, elevi ai 

claselor I-   , iar în prezent, numără 26 de membri 

cu vârste cuprinse între 12 şi 22 ani. Amsamblul 

Măceşul susţine spectacole cu ocazia manifestărilor anuale locale  Ruga Bisericii 

Ortodoxe din Dumbrăviţa (organizată la Rusalii) şi sărbătoarea “Zilele Dumbrăviţei”. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă ansamblul are un bogat repertoriu de colinde pe care 
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le-a învăţat cu sprijinul profesorului de religie de la şcoala din sat şi a preotului 

ortodox. Ansamblul Măceşul mai participă, de asemenea, şi la manifestări culturale 

din  imişoara şi Ungaria.  

2.  nsamblurile de dans popular maghiar Vadrozsa şi  ulipan. Au luat fiinţă în 

anul 1996, respectiv 1998  au activitate artistică bogată, fiind alcătuite din aproximativ 

40 de membri dintre care 5 solişti vocali. Pe parcursul timpului au participat şi au 

câştigat premii la numeroase manifestări în  imişoara, la manifestări de profil de pe 

raza judeţelor  imiş, Bihor,  atu Mare şi în localităţile  zentes şi  andorfalva din 

Ungaria, localităţi cu care comuna Dumbrăviţa realizează schimburi cultural-sporțive 

de aproximativ 5 ani.  

 

For a ia TULIPAN  

A luat fiinţă în anul 1998, ca 

formaţie care promovează 

folclorul maghiar autentic, iar 

din anul 2000 a devenit 

formaţie de dansuri populare 

maghiare. Formaţia este 

alcătuită din elevii Şcolii cu clasele  -     Dumbrăviţa şi din cei care au terminat la 

această şcoală. Conducătoarea şi instructoarea grupului de dans este dna. Denes 

 ldiko. Începând cu anul 2001, pentru realizarea coregrafiilor formaţia primeşte 

sprijinul conducătorului ansamblului „ zeged” (localitatea  zeged, Ungaria), care îşi 

aduce aportul în activitatea artistică şi a altor formaţii de dansuri populare maghiare 

de pe aria teritorială a judeţului  imiş.  

Începând cu anul 1999, în colaborare cu Primăria comunei Dumbrăviţa, Formaţia 

„ UL PAN” organizează, anual, cu ocazia sărbătorii de Rusalii, Concursul judeţean 

de muzică populară maghiară. A  -a ediţie a concursului a fost organizată în iunie 

2004. Pe an ce trece concursul atrage tot mai mulţi concurenţi, ultima ediţie având 37 
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de concurenţi, grupaţi pe trei categorii de vârstă  clasele  -IV, clasele V-     şi peste 

15 ani, iar juriul a fost alcătuit din                           Fig.25 Formatie de dansuri 

profesori de muzică din judeţ şi nu numai. Atracţia concursului este spectacolul de 

gală, susţinut de formaţii de muzică populară renumite, în aul 2004, invitată a fost 

formaţia de ceteraşi din oraşul maghiar  zentes, înfrăţit cu localitatea Dumbrăviţa.  

Pe parcursul anilor, formaţia a participat la nenumărate manifestări interne şi 

internaţionale  Millenium Sokaddom (judeţul Cluj), Zilele Bănăţene Maghiare, 

Festivalul Berii, Festivalul Inimilor (Timişoara), Festivalul etniilor, în localităţile 

Sandorfala şi Szentes (Ungaria). Anual participă la taberele de dans organizate la 

Tormac şi Cenad.  

Formaţia  UL PAN este sprijinită financiar de Consiliul Local Dumbrăviţa, dar de-a 

lungul anilor a fost susţinută financiar şi de către alţi sponsori.  mportant de menţionat 

este faptul că Primăria Dumbrăviţa a facilitat achiziţionarea celor două rânduri de 

costume, pentru cele două coregrafii, pe care formaţia le are actualmente în 

repertoriu.  

3. Formaţia corală de cameră Napsugar – Raza de soare, condusă de dna. 

Profesoară de muzică  zabo Gabriela. 

Tot în cadrul Căminului Cultural activează trupa de dans gospodinele, o trupă de 

breakdance și 2 benzi de dans modern. 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
68 

 

 

Fig.26 Formatia de dans 

 

De-a lungul anilor, aceste trupe au participat la o mulțime de evenimente naționale și 

internaționale și sprijină cu succes  calendarul de evenimente locale. 

La nivelul comunei funcționează și o bibliotecă, unde cetățenii și elevii pot consulta 

materialele în scop informativ. 

Din 2009, în ianuarie și iunie, în DUMBRĂ  ȚA a avut loc  impozionul  nternațional 

Petőfi -  minescu la care au participat personalități artistice și culturale, cu carte și 

expoziții de pictură, dezbateri și discursuri despre viața și munca celor doi mari poeți, 

sport și programe cultural-artistice . 

În afară Căminului Cultural, localitatea Dumbrăviţa deţine alte monumente culturale 

reprezentative. Acestea sunt:  

1. Monumentele comemorative închinate eroilor căzuţi în primul şi al doilea 

război mondial, situate în centrul comunei, în faţa Bisericii Reformate.  

2. Biserică Catolică  este un lăcaş reprezentativ în special prin arhitectura 

clădirii sale (în România există doar două biserici cu o astfel de arhitectură).  
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3. Biserică Re or ată, are 111 ani vechime, fiind prima biserică construită în 

localitatea Dumbrăviţa, la 2 ani de la înfiinţare.  

4. Biserică Ortodoxă, care în prezent se află în construcţie.  

5. Biserică Penticostala  care datează din anul 1987 

Traditional, se organizeaza : 

 Sarbatoarea Farsang 

 Zilele Dumbravitei – în luna septembrie 

 Ruga romaneasca – de Rusale 

 Ruga bisericii catolice – în luna octombrie 

 Festivalul Traditional de struguri 

 

               

 

 

 

Fig.27.Reprezentare Cămin Cultural 

 

 

Principalele manifestări 
cultural-sporțive 

organizate anual în 
comuna Dumbrăviţa sunt  
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Nr. 
crt. 

Denu irea  aniestării 
Perioada de 
des ă urare 

Organizator 

1. 
Campionat de ping-pong 
Cu a de iarnă 

Februarie 
Consiliul Local 
Căminul 
Cultural 

2. 
Campionat de ping-pong 
Cu a de  ri ă ară 

Martie 
Consiliul Local 
Căminul 
Cultural 

3. 
Şe ători  entru  ncondeierea ouăleor de 
Pa ti 

martie-aprilie 
(funcţie de data 
sărbătorii 
religioase) 

Căminul 
Cultural 

4. 
Festi alul jude ean al cântecului  o ular 
maghiar 

mai 
Consiliul Local 
Consiliul 
Judeţean Timiş 

5. 
Zilele s ortului  entru to i 
(cu a de  ară la  ing-pong, campionat de 
 otbal  alergări  alte  ntreceri s orțive) 

iulie 
Consiliul Local 
Consiliul 
Judeţean Timiş 

6. 

Zilele Du bră i ei 
Manifestare cultural-sporți ă  rilejuită de 
   linirea unui anu it nu ăr de ani de la 
 nn in area co unei. (113 ani  n anul 
2004) 

septembrie 
Consiliul Local 
Consiliul 
Judeţean Timiş 

7. Balul Tradi ional al Strugurilor octombrie 
Consiliul Local 
Căminul 
Cultural 

8. Festivalul interjude ean de colinde decembrie 
Consiliul Local 
Consiliul 
Judeţean Timiş 

9. S ectacol tradi ional de Crăciun decembrie 
Consiliul Local 
Căminul 
Cultural 

 

Consiliul Comunal şi Primăria comunei  DUMBRĂ  ȚA au alocat importante fonduri 

pentru activităţile din cadrul căminului cultural, a bibliotecii sau în organizarea 

manifestaţiilor consacrate zilelor comunei. 

 

 

 

3.9 Sport 
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De-a lungul timpului Primăria Dumbrăvița  s-a implicat activ în sprijinirea activităților 

sporțive prin crearea tuturor condițiilor necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare 

a sportului - prin construirea unei sali de sport, întreținerea terenului de fotbal, 

instruirea personalului și finanțarea/ sponsorizarea  deplasarilor. 

 

Rezultatele tuturor eforturile se reflecta foarte bine în viața sporțiva a dumbravitenilor. 

Dumbrăvița are o echipă feminina de tenis de masă , AS Club Du bră ița, care a 

promovat și activează în prezent în Divizia A . 

Jucători de tenis, băieți și fete participa la mai multe concursuri naționale și 

internaționale.  

                                            

Fig.28. Echipa de tenis de 

masa 

 

Echipa este condusa de 

doamna antrenor Nicoleta 

Husar și cuprinde 

următorii jucători  Pauliuc 

Madalina, Carla Manea, 

Ildiko Moldova Mandache Petronela și Szilagyi Adina 

 

Jucatorii de șah din Dumbrăvița au câștigat premii la diverse concursuri și au 

participat în număr mare la competitia locală de șah rapid în memoriam "Francisc 

Tocanita." 

 

Dumbrăvița a câștigat, de asemenea, premii prin concurenți care participă la diferite 

concursuri de wrestling.Fotbalul este, de asemenea, prezent în DUMBRĂ  ȚA, 

fiind reprezentat în divizia D de echipa F.C DUMBRĂVIȚA . 

 

 

3.10 Sănătatea 
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În ceea ce priveste infrastructura sanitară din comună, asistența medicală este 

asigurată în cadrul cabinetului medical. în centrul comunei există un punct 

farmaceutic și un cabinet stomatologic. La nivelul comunei funcționeaza 4 farmacii , 4 

cabinete stomatologice, două dispensare și 2 farmacii veterinare. 

 

3.11 Infrastructura 

3.11.1 Dotari tehnico – edilitare 

 Rețea de alimentare cu energie electrică inclusiv Rețea de iluminat stradal  

 Reţea de telefonie naţională  

 Televiziune prin cablu, internet 

 Drumuri comunale și județene 

 Serviciul de salubritate și administrare a domeniului public  

 Oficiu Poștal comunal  

 Post de Politie 

 Cabinet Medical  

 Dispensar veterinar 

 

Comuna este electrificată în totalitate, există acces atât la telefonia fixă cât şi la cea 

mobilă sau televiziunea prin cablu în toată comuna, de asemenea acces parţial la 

internet. Rețeaua de internet este destul de putin dezvoltata, există conexiuni ADSL 

prin intermediul liniei de telefonie fixa. La Rețeaua de internet sunt racordate și 

Primăria și scoala.. 

Servicii poștale - Comuna are un oficiu poștal care realizează toate serviciile poștale 

disponibile pe teritoriul României. 

Organul desemnat de stat pentru a menține ordinea publică, Poliția, este o instituţie 

foarte importantǎ în comunǎ chematǎ sǎ apere legalitatea, sǎ asigure respectarea 

principiilor şi normelor de convieţuire în societate. 
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În anul 2001 Consiliul Local Dumbrăviţa a înfiinţat Asociaţia Apă Canal Dumbrăviţa. 

În prezent aceasta oferă locuitorilor comunei cea mai mare parte a serviciilor publice  

  alimentarea cu apă a imobilelor  

  canalizarea; 

 transportul public de călători pe ruta  imişoara-Dumbrăviţa şi retur. 

Asociaţia comunală de gaz Dumbrăviţa. 

  alimentarea şi distribuţia gazului metan  
 

Comuna este deficitara la capitolul salubrizare, rampele de gunoi nefiind 

corespunzatoare, locuitorii comunei fiind deasemeni reticenti la respectarea normelor 

în domeniu. 

În sat funcţionează şi un post de televiziune, Behela   , realizat împreună cu oraşul 

 zentes, din Ungaria, cu care este înfrăţit Dumbrăviţa.  nternetul este gratuit în tot 

centrul satului, în urma unui proiect European. 

 

3.12 Economie 

Economia comunei DUMBRĂ  ȚA este una complexă, fiind dominată de sectorul 

serviciilor, aflat în plină ascensiune, la care se adaugă un sector industrial bine 

dezvoltat, orientat către export, care s-a dezvoltat destul de bine în ultimii ani. 

Activităţile agricole au o pondere nesemnificativă în economia comunei, rezumându-

se la practicarea unei agriculturi de subzistenţă  

Dezvoltarea economică a comunei Dumbrăvița, a cunoscut o ascensiune rapida  

datorita asezarii strategice, în zona periurbană a municipiului  imișoara și a 

infrastructurii creată de către managementul local.  atul are 14 km de străzi pavate, 

22 km de Rețea de apa și canalizare, 60 km de rețea de gaze naturale, iar procesul 

de electrificare este într-o expansiune continuă.Condițiile rezultate au încurajat pe de 

o parte construirea de case particulare, vile, blocuri, creandu-se astfel o serie de 

cartiere rezidentiale, iar pe alta parte au favorizat apariția de noi societăți comerciale 

în comuna. 
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Co er ul este subsectorul care a cunoscut cea mai amplă dinamică antreprenorială, 

astfel încât, în prezent, peste 35% din firmele din DUMBRĂ  ȚA sunt active în acest 

domeniu. În sfera comerţului cu amănuntul de produse alimentare şi de larg consum, 

reţeaua de unităţi comerciale din comuna s-a extins simţitor în ultimii  ani, când au 

apărut în sat marketuri și magazine moderne, care sunt parte a unor reţele 

comerciale internaţionale. La nivelul comunei activează hypermarketul Kaufland – ca 

parte a lantului  internațional de rețele comerciale Kaufland. 

În domeniul turis ului  i ali enta iei  ublice există aproape 20 de firme, dintre 

care 95% sunt microîntreprinderi, acestea operând mici baruri, pizzerii, cafenele sau 

restaurante, în timp ce doar câteva se ocupă şi de domeniul hotelier.  Sectorul turistic 

este unul încă slab dezvoltat în raport cu potenţialul ridicat al zonei. În ceea ce 

priveşte infrastructura de cazare, există circa 10  unităţi de cazare, ce oferă în total 

puţin peste 500 de locuri de cazare şi care sunt administrate de diferite companii 

private.  

Domeniul imobiliar este unul bine dezvoltat la nivelul comunei DUMBRĂ  ȚA, 

cunoscând o dezvoltare impresionantă după anul 2002. Numai în perioada 2005-

2012, în DUMBRĂ  ȚA s-au construit peste 700 de locuinţe noi. În comuna 

DUMBRĂ  ȚA există o sucursala a bancii BRD.Multe companii operează în 

DUMBRĂ  ȚA, cu profiluri diferite, printre care amintim: SC Dunca să - domeniul 

transporturilor, BONTIMES să - fabrică de pantofi, Tioss SRL, Europrefabricăte SA, 

PESTAN SA, Carnexim Banat să - prelucrarea cărnii, Legofruct SA, Fropin SA-

brutărie, Confort să - construcții,  ehnorex  RL, Aviconst să , Magentis – tipografie, 

OTI – comert, Braverdi Group – comert, Geneza Market – Agentie de publicitate, 

HotelGalaxy. 

Primăria DUMBRĂ  ȚA este interesată de colaborări internaționale și de atragerea 

de noi investitori. 
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3.13 Turismul 

Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importanta precum cea 

desfasurata în alte sectoare-cheie din economia mondiala (industrie, agricultura, 

comert). Fenomenul turistic este extrem de greu de delimitat deoarece, ca orice 

activitate umană, cade sub incidența studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă 

economiști , geografi, psihologi și sociologi. 

Intr-o etapa de continua dezvoltare a societății umane confruntăta cu diverse 

fenomene de la criza resurselor pana la cea a locurilor de muncă, turismul poate 

deveni nu numai un fenomen social dar și o importantă ramură economică. 

La nivelul comunei DUMBRĂ  ȚA, turismul este slab dezvoltat. Principalele obiective 

turistice sunt :  

 Biserică ortodoxă 

 Biserică romano-catolică 

 Biserică reformată  

 Monumentul eroilor  

 Lacul Baraj – zona de agreement 

 Monumentul poetului Petofi Sandor 

 Monumentul Petofi – Eminescu 

 

Biserică ortodoxa 

Biserică  fântul Vasile din Dumbrăviţa, este lăcaşul de cult al comunităţii ortodoxe 

din satul Dumbrăviţa,  imiş. Construcţia este un exemplu semnificativ de arhitectură 

sacrală modernă, cu rădăcini în arhitectura bizantină veche din România. Biserică 

este ctitoria întregii comunităţi, sprijinită de un număr însemnat de sponsori din 

interiorul şi exteriorul ei. Piatra de temelie a fost aşezată în 1996 iar construcţia a fost 

inaugurată în anul 2005.  nteriorul ei este în curs de amenajare. 
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                                               Fig.29 Biserică ortodocsa DUMBRĂVIȚA 

Proiectul ridicării unei biserici pentru românii din Dumbrăviţa a fost pornit la  PRO  M 

între anii 1976-78. Autorul proiectului este profesorul arhitect Nicolae Dancu. Planul 

de a ridica o biserică ortodoxă în Dumbrăviţa a stagnat până după revoluţia din 

decembrie 1989. În 1995 a fost numit în parohie un nou preot,  asile Baboş, care a 

reluat proiectul împreună cu arhitectul, actualizându-l şi adaptându-l la necesităţile 

moderne. 

 Piatra de temelie a fost pusă în 27 iunie 1996, iar locul a fost sfinţit de mitropolitul 

Banatului Nicolae Corneanu. Construcţia a fost adusă într-un stadiu avansat de 

finisare în anii următori, fiind consacrată în 27 decembrie 2005 de episcopul vicar 

Lucian Lugojanu.  

 nteriorul este în prezent funcţional însă amenajarea interioară la un nivel artistic 

rămâne un deziderat de viitor. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C5%A3ia_din_decembrie_1989
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C5%A3ia_din_decembrie_1989
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Corneanu
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Biserică romano-catolică  

Biserică romano- catolică din Dumbrăviţa începută în anul 1972, ca o continuare a 

unui proiect terminat la Orşova în acelaş an îşi primeşte ultima piatră în anul 1979. 

          Arhitectul responsabil cu această lucrare, Hans Fackelmann, pe atunci cadru 

didactic al şcolii de arhitectura din  imişoara, nu a mai trăit să vadă terminarea 

bisericii, aşa încât în  Banat, cele două biserici reprezintă victoria modernităţii şi tăria 

credinţei într-un regim oprimant.  

 Clădirea bisericii - două mâini 

împreunate pentru rugaciune , o 

navă cu axa longitudinală 

perpendicular este o concepţie 

avangardistă. Compozitia compactă 

şi aplatizată a ansamblului, casa 

parohială-biserică, cu amvelopa din 

carămidă plină aparenta beneficiază 

astăzi de un spaţiu generos, parcul amenajat şi întreţinut unde s-a înscris în 

ansamblu şi biserică ortodoxă, amintind totodată că degetelele împreunate ale 

credincioşilor şi-au îndeplinit ruga. 

Biserică refor ată     

 1892 - întemeierea localităţii Uisentes  
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 Fig. 31 Biserică Reformată 

 maghiari din localitatea Szentes din Ungaria; 

 1897 - zidirea bisericii de confesiune reformată  

Monumentul eroilor  

 

Fig.32 Monumentul eroilor DUMBRĂVIȚA 

Acest monument este ridicat în cinstea eroilor cazuti în lupta în timpul Primului 

Război Mondial 1914-1918. 

Monumentul poetului Petofi Sandor 
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Fig.33 Monumentul poetului Petofi Sandor 

Amplasat în față Bisericii Reformate, monumental este ridicat în cinstea poetului 
Petofi Sandor și confirma faptul ca în anul 1849 a trecut prin localitatea 
DUMBRĂ  ȚA. 

   

Fig.34 Monument în memoriam Petofi Sandor 

 Monumentele Petofi - Eminescu 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
80 

 

 

Fig.35 Busturile poetilor Petofi Sandor și Mihai Eminescu 

În fața Școlii Generale DUMBRĂ  ȚA se găseste grupul statuar  Petőfi - Eminescu și 

o placă comemorativă. Setul de sculpturi a fost creat de talentatul sculptor Luigi 

Ștefan Varga, iar dezvelirea lor a avut loc la 14 iunie 2009.Anual, au loc simpozioane 

dedicate operei și personalitatii lui Petofi Sandor și poetului Mihai Eminescu. 

 

 

Lacul Baraj  - zona de agreement 

Potrivit unui studiu elaborat de Consiliul Consultativ pentru Regionalizare, comuna 

Dumbrăviţa, din judeţul  imiş, este cea mai dezvoltată localitate din România       

Fig.36 Lacul Baraj DUMBRĂVIȚA 

Clasamentul a fost întocmit pe bază  ndicelui de Dezvoltare  ocială Locală ( D L), 

care ia în calcul şapte indicatori diferiţi  nivelul de educaţie, vârsta medie, speranţă 

de viaţă, numărul de autoturisme la mia de locuitori, suprafaţa medie a locuinţei, 

consumul de gaze pe locuitor şi categoria de mărime a localităţii. Dumbrăviţa este 
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urmată de oraşul  oluntari şi de comuna Corbeanca, situate în judeţul  lfov.  opul 

continuă cu Predeal, Cluj-Napoca, Buşteni,  ibiu,  inaia, Bucureşti şi  imişoara. 

 

  Fig.37 Top 10 localități din România 

4. ANALIZA SWOT 

 

Orice  instituție  care  dedică  resurse,  de  orice  natură,  atât  umane  cât  şi 

materiale,  pentru  atingerea  unor  obiective  strategice  va  dori  să  evalueze  

sistemul asupra căruia îşi dirijează acțiunile. Această analiză va reliefa carentele dar 

şi atuurile sistemului  evaluat.  Când  vorbim  de  "sistem"  includem  atât  micro  cât  

şi  macro- sistemele,  atât  persoana  cât  şi  persoana  în  relatie  cu  mediul.  Când  

acestea  sunt combinăte cu o analiza-inventar a oportunitătilor şi amenintărilor din 

mediul extern, realizăm aşa-numita Analiza SWOT.  

  

4.1. METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI SWOT 
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Analiza SWOT reprezintă un instrument de diagnoză a situaţiei actuale, care 

oferă ocazia de a contabiliza aspectele pozitive şi negative ale unei entităţi, raportate 

atât la procesele interne, cât şi la 

mediul extern.  

SWOT este un acronim din limba 

engleză format din prima literă a patru 

cuvinte:  

                                                                                                 

    Strengths – puncte țări                                            

    Weaknesses – puncte slabe 

    Opportunities – oportunităţi  

    Threats – ameninţări.  

 

    Fig.43 Analiza SWOT 

 

Prin inventarierea lor se poate alege o strategie de dezvoltare, care să 

valorifice punctele țări şi oportunităţile, să combată punctele slabe şi să prevină 

pericolele.  

Punctele forte descriu atributele pozitive, tangibile şi intangibile, interne ale 

comunităţii. Acestea sunt sub controlul comunei şi reflectă ce este bine în cadrul 

localităţii şi ce resurse are.  

Punctele slabe sunt factori care sunt sub controlul comunităţii şi care împiedică 

atingerea unui nivel dezirabil al calităţii vieţii.  

Oportunităţile evaluează factorii atractivi externi care reprezintă atractivitate atât 

pentru eventuali investitori cât şi pentru finanţatori.  

Ameninţările reprezintă factorii de risc, care nu se află sub controlul comunităţii şi 

care pot fi de natură instituţională sau pot ţine de producerea unor fenomene 

economico-sociale la nivel macro. 

Cel  mai  puternic  mesaj  transmis  de  analiza    O   este  acela  că,  indiferent  

de  acţiunile  stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente   

 

 construieşte pe  unctele  ari,  
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 elimină  unctele  labe,  

 exploatează  portunităţile,  

 îndepărtează  meninţările.  

  

4.2. Analiza SWOT generală a comunei DUMBRĂVIȚA 

Experienta interNațională a aratat ca proiectele și programele operaționale 

funcționeaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat și cand există 

o coordonare la nivel strategic. Pornind de la aceasta premiza, Primăria comunei 

DUMBRĂ  ȚA trebuie să își insuseasca și să promoveze o viziune strategică în ceea 

ce priveste dezvoltarea să în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă dezorganizata, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot 

consuma irațional resurse pretioase.  

Procesul de planificare strategică are ca scop definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunei pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale 

procesului de planificare strategică au fost următoarele: realizarea unei analize 

preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității, analiza 

sectoriala a domeniilor strategice principale și articularea documentului strategic. 

Analiza  . .O. . este deosebit de utilă în efortul de stabilire a principalelor 

direcții de acțiune în procesul dezvoltării viitoare a comunei DUMBRĂ  ȚA, deoarece 

efectuează o analiză duală, în paralel, a evoluțiilor comunei și a evoluțiilor mediului 

de ansamblu în care acesta există și se dezvolta, permitand pe această bază, o mai 

bună gestionare a relațiilor de intercondiționare dintre acestea. 

Mai mult, datorită faptului că prezintă problemele și realizările cheie ale comunei într-

o formă sintetică, acest instrument permite întelegerea rapidă, simultană și integrată 

a legăturilor dintre aspectele pozitive și negative ale evoluției comunei. 

   

Din această perspectivă, analiza  . .O. . va fi deosebit de utilă managerilor locali 

care vor putea să formuleze mai ușor și mai eficient obiectivele și strategiile comunei 
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și să directioneze, astfel, resursele disponibile către rezolvarea problemelor 

realmente importante pentru viitorul comunității. 

 

 

PUNCTE TARI 

 

 Pozitie strategică – este comuna periurbană a municipiului  imișoara 

 Apropierea de municipiile  imișoara ( 1km) și Arad (33 km) 

 Distanta relativ mica față de granitele cu Ungaria – vama Cenad (80km) și 

Serbia – vama Moravita ( 70km) 

 Infratirea cu orasele Szentes și Sandorfalva din Ungaria și cu orasul Ziriste din 

Serbia 

 Apropierea față de aeroportul  imișoara 

 Este traversata de centura municipiului  imișoara 

 Face legatura între drumul DJ691 și autostrata A1 

  xistența rețelelor de alimentare cu electricitate, inclusiv iluminat public 

  xistența unor rețele de alimentare cu apă potabilă, gaz, canalizare 

  xistența unor rețele de telefonie fixa și mobila, televiziune prin cablu, internet,  

  xistența unor servicii publice locale funcționale  Poştă, Post de Politie 

transport călători RA  , serviciul de salubritate, servicii medicale      

  xistența Serviciului de colectare a deșeurilor  

  xistența drumurilor asfaltate 

  xistența cabinetelor stomatologice  

  xistența a două cabinete veterinare/ 2 farmacii veterinare 

  xistența unui dispensar uman/ punct farmaceutic - 4 

  xistența unui parc frumos amenajat în centrul comunei 

 Wi- Fi gartuit în  centrul comunei 

  xistența televiziunii locale Behela TV 

  xistența ziarului local - Monitorul 

  xistența unei școli generale cu clasele I - VIII și a unei  gradinite cu program 

normal și prelungit   

  xistența unui personal specializat în domeniul educatiei   

 Infrastructura școlara moderna 

  xistența bibliotecii comunale  

  xistența unei sali de sport moderne 

  xistența unei echipe feminine de tenis de masa AS Club DUMBRĂ  ȚA, 

Divizia A – participantă la diverse concursuri naționale și internaționale 

  xistența unei echipe de fotbal – FC DUMBRĂ  ȚA, Divizia D 
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  xistența căminului cultural, ca pol al activităților culturale din comuna 

  xistența ansamblului de dans popular romanesc “Macesul”, ansamblul de 

dans popular maghiar Vadrozsa şi Tulipan, formaţia corală de cameră 

Napsugar – Raza de soare, 

 Preocuparea permanentă pentru conservarea traditiilor prin organizarea de 

manifestări cu participare amplă locală 

 Desfășurarea unor evenimente emblematice care imprimă comuna un caracter 

de unicitate – rugile satului 

 Gradul de dezvoltare economic – în ascensiune 

 Creșterea rapida a număr ului de locuinte superioare calitativ, în ultimii ani 

  xistența unor cartiere rezidentiale 

 Gradul de confort oferit de cartierele rezidentiale - superior 

 Sectorul serviciilor –  foarte bine dezvoltat, fiind reprezentat de o multitudine de 

firme 

  xistența a 4 benzinării : Petrom, Gaz Prom, Esso, Socar 

 Sectorul industrial – se exporta ulei, încălțăminte 

 Turismul și alimentatia publică – hoteluri, pensiuni, baruri, pizzerii, cafenele 

  xistența magazinului comercial care face parte din lanțul de rețele 

internaționale Kaufland 

 Terenuri disponibile pentru vânzare optima pentru construirea de case  sau 

pentru înfiinţarea de unităţi industriale 

  xistenţa unei zone întinse acoperita de pădure, având un important rol în 

asigurarea echilibrului ecologic 

 Potential cinegetic- iepurele salbatic, porcul mistret, prepelița, fazanul 

 Potential de pescuit 

 Structura omogena a populației – din punct de vedere etnic și religios 

 Procent ridicat al populației active care asigura forta de muncă 

 Resurse umane disponibile, în căutarea unui loc de muncă  

  xistă premisele pentru practicarea mai multor forme de turism 

 Obiective turistice: Biserică ortodoxa, Biserică romano-catolică, Biserică 

reformată, Monumentul eroilor , Lacul Baraj – zona de agreement, Monumentul 

poetului Petofi Sandor, Monumentul Petofi – Eminescu 

 Sprijinul din partea autorităților locale acordat investitorilor 

  xistă vointă a autoritătilor locale de a întocmi şi aplica proiecte destinate 

dezvoltării locale 

  xistența unei administratii publice locale active şi motivate, cu o viziune 

ambițioasă asupra dezvoltării economico-sociale a comunitătii 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Rețeaua de alimentare cu apă – realizata doar partial 
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 Rețeaua de canalizare  există doar în unele zone ale comunei 

 Lipsa unei vidanje care să goleasca fosele septice 

 Lipsa unor certificate privind calitatea apei 

 Rețeaua de internet necesita extindere în zonele limitrofe ale comunei – 

slabă/nu există 

 Sistem de gestionare a deșeurilor ineficient 

 PUG și PUZ neactualizat 

 Lipsa străzilor asfaltate  

 Lipsa trotuarelor 

 Nu există piste amenajate pentru biciclisti 

 Inexistența unui sistem de protectie socială eficient 

 Lipsa unui liceu 

 Implicarea redusă a societății civile în problemele comunității  

 Buget local insuficient pentru cheltuielile curente și cofinantarea proiectelor 

 Lipsa surselor de finantare pentru intocmirea de proiecte și realizarea studiilor 

de fezabilitate. 

 

OPORTUN  ĂȚ  

 

 Realizarea sistemului public de apa cu stații de epurare și managamentul 

deșeurilor 

  xistența unei politici regionale și naționale de dezvoltare 

 Posibilitatea de accesare a fondurilor europene prin programe operaționale 

 Posibilitatea valorificarii comunei  prin dezvoltarea turismului și atragerea 

investitiilor 

 Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală la nivel de judet 

 Programe ale autorităților centrale destinate dezvoltării locale 

 Posibilitatea accesării de fonduri comunitare structurale pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri prin accesarea de fonduri europene  

 Cadru legislațiv flexibil şi corelat cu cel european în domeniul calificărilor 

profesionale prin sistemul de învăţământ (formare iniţială) 

  xistenţa  programelor  de  finanţare  ale  Uniunii  uropene şi a programelor 

de finanţare naţionale în domeniul resurselor umane 

  xistenţa mentalităţii de încurajare a investiţiilor în capitalul uman 

 Continuarea  reformei  protecţiei  persoanei  cu handicap, încadrarea 

corespunzătoare cu personal şi alocarea de fonduri corespunzătoare aplicării 

reglementărilor Uniunii  uropene 

  xistenţa  programelor  de  finanţare  ale  Uniunii  uropene şi a programelor 

de finanţare naţionale în domeniul social 
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 Disponibilitatea Bisericii de a se implica în rezolvarea problemelor sociale 

diverse  copii, bătrâni, persoane cu handicap, alte categorii defavorizate din 

comună 

 Posibilitatea accesării de fonduri comunitare destinate reabilitării infrastructurii 

culturale, de tineret şi de sănătate 

 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Migratia tineretului spre zonele urbane sau în strainatate 

 Instabilităte legislațiva 

  xistența în apropierea comunei a polilor urbani (  imișoara, Arad) ar putea 

avea efecte negative în ceea ce priveste atragerea investitiilor directe în zona  

 Reticenta la schimbare, la nou a unor cetateni ai comunei, fapt ce constituie 

un impediment în dezvoltarea locală 

 Lipsa posibilităților cofinanțării locale 

 Capacitate redusă de atragere a fondurilor 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung 

  ncoerența politica a factorilor de decizie (schimbarea conducerii locale care 

poate determina schimbarea priorităților de dezvoltare locală); 

 Fluctuaţie ridicată de personal în sistemul muncii şi protecţiei sociale (datorată 

salarizării neatractive), care nu permite o  specializare corespunzătoare 

 Migraţia forţei de muncă calificate şi mai ales înalt calificate către ţările 

membre ale U , un proces cu tendinţe de creştere având efecte pe termen 

mediu şi lung 

 Creşterea continuă a costului vieții, fără o  compensare în veniturile populației 

 

 

4.3   Analiza SWOT  pe domenii de acțiune strategică  

 

4.3.1   nfrastructură, Utilităţi  ublice,  omunicaţii 

 

Pentru realizarea analizei SWOT a comunei DUMBRĂ  ȚA, au fost luate în 

considerare toate oportunităţile şi condiţionalităţile, acestea fiind utilizate ulterior şi la 

definirea obiectivelor strategice, respectiv la realizarea portofoliului de proiecte şi a 

planului de acţiuni anexat strategiei. 
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Analiza județului  imiș a permis identificarea unor concluzii importante legate de 

direcţiile strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune 

exploatări a potenţialului economic, social şi de mediu al localităţii.  

La bază elaborării analizei   O  au stat pe de o parte datele şi analizele prezentate 

în strategiile şi planurile naţionale, regionale şi judeţene iar pe de altă parte 

informaţiile culese la faţa locului, furnizate de reprezentânţi ai instituţiilor publice 

existente la nivel local. Pe bază acestor informații s-au identificat Punctele țări și 

Punctele Slabe ale comunei DUMBRĂ  ȚA, totodată identificându-se Oportunitățile 

și Amenințările la nivelul comunei.  

 

Puncte tari 

 

 

 Apropierea de municipiile  imișoara 

 ( 1km) și Arad (33 km) 

 Distanta relativ mica față de granitele 

cu Ungaria – vama Cenad (80km) și 

Serbia – vama Moravita ( 70km) 

 Infratirea cu orasele Szentes și 

Sandorfalva din Ungaria și cu orasul 

Ziriste din Serbia 

 Apropierea față de aeroportul 

 imișoara 

 Este traversata de centura 

municipiului  imișoara 

 Face legatura între drumul DJ691 și 

autostrata A1 

  xistența rețelelor de alimentare cu 

electricitate, inclusiv iluminat public 

  xistența unor rețele de alimentare cu 

apă potabilă, gaz, canalizare 

  xistența unor rețele de telefonie fixa 

și mobila, televiziune prin cablu, 

internet 

 Wi-Fi gratuit în centrul comunei 

  xistența Serviciului de colectare a 

deșeurilor  

 

Puncte slabe 

 

 

 Infrastructura rutiera comunala deficitara 

necesita reabilitare 

  trăzi neasfaltate/nereabilitate 

 Lipsa trotuarelor 

 Lipsa unor piste pentru biciclisti 

 Lipsa unor certificate privind calitatea 

apei 

 Rețeaua de internet necesita extindere 

în zonele limitrofe ale comunei – 

slabă/nu există 

 Implicarea insuficienta a cetatenilor în 

rezolvarea problemelor comunității 

 Buget local insuficient pentru cheltuielile 

curente și cofinantarea proiectelor 

europene  

 Lipsa fondurilor pentru realizarea de 

proiecte de infrastructura și studii de 

fezabilitate 
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 portunităţi 

 

  xistența unei politici regionale și 

naționale de dezvoltare 

 Trend pozitiv privind dezvoltarea 

rurală la nivel de judeţ 

  xistenţa programelor de finanţare 

ale UE 

 Programe ale autorităților centrale 

destinate dezvoltării locale 

 Posibilitatea  accesării  unor   

programe  de finanțare  comunitare  

ale  Uniunii  Europene pentru  

sprijinirea  dezvoltării  infrastructurii  

în mediul rural 

  xistența Direcţiei pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare 

de Utilităţi Publice din cadrul 

Consiliului Judeţean  imiș pentru 

acordarea de asistenţă de 

specialitate în domeniul utilităţilor 

publice. 

 

 

 meninţări 

 

 Creşterea costului vieții, fără o  

compensare în veniturile populației 

 Reticență la schimbări, la nou a 

unor cetățeni ai comunei, fapt ce 

constituie un impediment în 

dezvoltarea locală 

 Migraţia tineretului spre centrele 

urbane sau spre alte ţări 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung  

 Lipsa personalului specializat în 

administratia locală pentru intocmirea 

de cereri de finantare 

 Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 

 

 

Concluzii: 

 

Absenţa parțială a utilităţilor publice, starea precară a infrastructurii rutiere 

comunitare şi parțială de comunicaţii constituie o piedică în calea dezvoltării 

locale continue. Pentru reabilitarea infrastructurii de transport comunale, respectiv 

înfiinţarea sistemelor centralizate de canalizare sunt necesare fonduri externe 

bugetului local: programe europene, programe guvernamentale, fonduri ale 

Consiliului Județean. 

 

4.3.2 Analiza infrastructurii Social – Culturale    
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Dezvoltare durabilă înseamnă progres economic echilibrat, echitate și coeziune 

socială într-un mediu cu poluare minimă.  

 

Din punct de vedere social-cultural, analiza SWOT a comunei DUMBRĂ  ȚA s-a 

facut pornind tot de la informatiile colectate atât pe plan local cât și zonal (regional, 

național și european) și sunt guvernate de opinia unanimă  problema majora a 

comunei este CAL  A  A    Ț  . Pe bază interviurilor, a chestionarelor și a 

discutiilor din cadrul întâlnirilor publice s-au structurat elementele constitutive analizei 

SWOT 

 

Puncte tari 

 

  xistența unei școli generale cu clasele I - 

VIII și a unei  gradinite cu program normal 

și prelungit   

  xistența unui personal specializat în 

domeniul educatiei   

 Infrastructura școlara moderna 

  xistența bibliotecii comunale  

  xistența unei sali de sport moderne 

  xistența unei echipe feminine de tenis de 

masa AS Club DUMBRĂ  ȚA, Divizia A – 

participanta la diverse concursuri naționale 

și internaționale 

  xistența unei echipe de fotbal – FC 

DUMBRĂ  ȚA, Divizia D 

  xistența unor servicii publice locale 

funcționale  Poştă, Post de Politie 

transport călători RATT, serviciul de 

salubritate, servicii medicale      

  xistența căminului cultural, ca pol al 

activităților culturale din comuna 

  xistența ansamblului de dans popular 

romanesc “Macesul”, ansamblul de dans 

popular maghiar Vadrozsa şi Tulipan, 

formaţia corală de cameră Napsugar – 

Raza de soare, 

  xistența cabinetelor stomatologice  

Puncte slabe 

 

 Dotarea necorespunzatoare a căminului 

cultural– lipsa mobilier 

 Reabilitarea cladirii căminului cultural 

 Lipsa interesului din partea populației 

 Lipsa unui ghid cu informatii și istoricul 

comunei 

 Buget local insuficient pentru cheltuielile 

curente şi cofinanțarea proiectelor 

europene 

 PUG neactualizat 

  mplicare insuficientă a cetățenilor în 

rezolvarea problemelor comunității 

 Lipsa surse finanțare pentru întocmire 

proiecte şi studii de fezabilitate 

  nexistenţa unui sistem de protecţie socială 

eficient la nivel de județ. 

 Lipsa informatiilor despre comuna 

 Coexistența fenomenelor aparent  

contradictorii de şomaj, excedent de 

forţă de muncă și cerere de forţă de 

muncă calificată 

 Migraţia tineretului  spre zonele urbane 

şi în străinătate 

  urse de finanţare locale insuficiente 

 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
91 

 

  xistența cabinetelor veterinare/ și a 

farmaciilor veterinare 

  xistența unui dispensar uman/ puncte 

farmaceutice - 4 

  xistența unui parc civic frumos amenajat 

în centrul comunei 

 Wi- Fi gartuit în  centrul comunei 

  xistența televiziunii locale Behela TV 

  xistența ziarului local – Monitorul 

 Potenţial uman, forţă de muncă   

 Preocuparea permanentă pentru 

conservarea traditiilor prin organizarea de 

manifestări cu participare amplă locală 

 Desfășurarea unor evenimente 

emblematice care imprimă comuna un 

caracter de unicitate – rugile satului 

 Administraţie locală receptivă, cu 

iniţiativă, disponibilă pentru orice efort 

privind dezvoltarea comunităţii 

 

 portunităţi 

 

  xistența unei politici regionale și 

naționale de dezvoltare 

 Posibilitatea de accesare a fondurilor 

europene prin programe operaționale 

  rend pozitiv privind dezvoltarea rurală 

la nivel de judeţ 

 Programe ale autorităților centrale 

destinate dezvoltării locale 

 Posibilitatea  accesării unor 

programe de finanțare comunitare  

ale Uniunii  Europene pentru  

sprijinirea  dezvoltării  infrastructurii 

sociale în mediul rural,  

  prijin financiar şi asistenţă de 

specialitate din partea autorităţilor 

judeţene 

 Cadru legislațiv flexibil şi corelat cu 

cel european în domeniul calificărilor 

profesionale prin sistemul de 

învăţământ (formare iniţială) 

  xistenţa  programelor  de  finanţare  

 meninţări 

 

 Creşterea continuă a costului vieții, fără 

o  compensare în veniturile populației. 

 Reticență la schimbări, la nou a unor 

cetățeni ai comunei, ce constituie un 

impediment în dezvoltarea locală 

 Cunoaşterea insuficientă a surselor de 

finanţare pentru  ONG-uri  din  

domeniul  social  puse  la dispoziţie de 

U  şi alte programe de finanţare 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung 

 Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 

 Instabilităte legislațivă 

  ncoerența politica a factorilor de 

decizie (schimbarea conducerii 

locale care poate determina 

schimbarea priorităților de dezvoltare 

locală); 

 Fluctuaţie ridicată de personal în 

sistemul muncii şi protecţiei sociale 

(datorată salarizării neatractive), care 
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ale  Uniunii  uropene şi a 

programelor de finanţare naţionale în 

domeniul resurselor umane 

  xistenţa mentalităţii de încurajare a 

investiţiilor în capitalul uman 

 Continuarea  reformei  protecţiei  

persoanei  cu handicap, încadrarea 

corespunzătoare cu personal şi 

alocarea de fonduri corespunzătoare 

aplicării reglementărilor Uniunii 

Europene 

  xistenţa  programelor  de  finanţare  

ale  Uniunii Europene şi a 

programelor de finanţare naţionale în 

domeniul social 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

comunitare destinate reabilitării 

infrastructurii culturale, de tineret şi 

de sănătate 

 

 

nu permite o  specializare 

corespunzătoare 

 Migraţia forţei de muncă calificate şi 

mai ales înalt calificate către ţările 

membre ale UE, un proces cu 

tendinţe de creştere având efecte pe 

termen mediu şi lung 

 

 

 

Concluzii: 

 e constată necesitatea dezvoltării și doțării căminului cultrual cu mobilier și veselă, 

aprofundării asistenţei sociale, precum şi dezvoltarea unor ONG-uri care să sprijine 

autorităţile locale în soluţionarea problemelor sociale. 

Pentru modernizarea reabilitarea infrastructurii sociale și pentru dezvoltarea relațiilor de 

parteneriat în domeniul educațional, cultural etc sunt necesare soluţii externe bugetului 

local  fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri ale Consiliului Judeţean etc. 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
93 

 

 

4.3.3 Analiza SWOT prin prisma factorilor economici și ai turismului 

 

Dezvoltarea durabilă locală trebuie să țină cont de caracterul limitat al resurselor (de 

capital uman și financiar) ce împiedică o autoritate publică să gestioneze toate problemele 

comunității, precum și de alocarea echilibrată a acestora, având în vedere efectul de 

evicțiune potrivit căruia o creștere a cheltuielilor publice determină o reducere a 

consumului sau investițiilor private. 

 

Din punct de vedere turistic și economic, analiza   O  a comunei DUMBRĂ  ȚA 

prezintă următoarele elemente constitutive: 

 

Puncte tari 

 Pozitie strategică – zona periurbană a 

municipiului  imișoara 

 Distanta relativ mica față de  

municipiile  imișoara și Arad  

  xistenţa unei zone întinse acoperite 

de păduri, având un important rol în 

asigurarea echilibrului ecologic – 

Padurea Verde 

 Potential cinegetic-  iepuri salbatici, 

porci mistreti, prepelite, fazani 

 Potential de pescuit  

 Procent ridicat al populației active 

care asigura forta de muncă 

 Rata somajului este mica 

 Sprijinul din partea autorităților locale 

acordat investitorilor 

 Desfășurarea unor evenimente 

emblematice care imprimă Comunei 

DUMBRĂ  ȚA  un caracter de 

unicitate   - Rugile satului  

 Număr ul mare al populației active 

 Conservarea traditiilor și obiceiurilor 

locale 

 Mediu de afaceri puternic dezvoltat 

Puncte slabe 

 Accesul în comuna se face cu 

autoturismul – DJ 691 

 Inexistența unui sistem de protectie 

socială eficient 

 Sistem de gestionare a deșeurilor 

ineficient 

  mplicare insuficientă a cetățenilor în 

rezolvarea problemelor comunității  

 Potential turistic redus,   

 Lipsa unei campanii de marketing 

 Turismul – nedezvoltat, nevalorificat 

 Număr ul redus de turisti 

 Buget  local insuficient pentru 

cheltuielile curente şi cofinanțarea 

proiectelor europene 

 Lipsă surse finanțare pentru asistenţă 
tehnică şi consultanţă acordată 
pentru dezvoltarea de noi afaceri şi 
promovare zonă 

 Lipsă surse finanțare pentru asistenţă 

tehnică şi consultanţă acordată 

pentru dezvoltarea de noi afaceri şi 

promovare zonă 
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 Gradul de dezvoltare economic – în 

ascensiune 

 Creșterea rapida a număr ului de 

locuinte superioare calitativ, în ultimii 

ani 

  xistența unor cartiere rezidentiale 

 Gradul de confort oferit de cartierele 

rezidentiale - superior 

 Sectorul serviciilor –  foarte bine 

dezvoltat, fiind reprezentat de o 

multitudine de firme 

 Număr ul mare al unităților de cazare 

  xistența a 4 benzinarii : Petrom, 

Esso, Socar și Gaz Prom 

 Sectorul industrial – se exporta ulei, 

încălțăminte 

 Turismul și alimentatia publică – 

hoteluri, pensiuni, baruri, pizzerii, 

cafenele, spalatorii, tamplarie PVC 

  xistența hypermarketului care face 

parte din lantul de rețele 

internaționale Kaufland 

  xistența  erviciului de colectare a 

deșeurilor  

  xistența cabinetelor stomatologice  

 Existența cabinetelor veterinare -2 și 

a farmaciilor veterinare - 2 

  xistența unui dispensar uman/ 

puncte farmaceutice - 4 

 Terenuri disponibile pentru vânzare 

optima pentru construirea de case  

sau pentru înfiinţarea de unităţi 

industriale 

 Potential turisric – orasul  imișoara 

 Obiective turistice : Biserică ortodoxa, 

Biserică romano-catolică, Biserică 

reformată, Monumentul eroilor , Lacul 

Baraj – zona de agreement, 

Monumentul poetului Petofi Sandor, 

Monumentul Petofi – Eminescu 

 Administraţie locală receptivă, cu 

iniţiativă, disponibilă pentru orice efort 
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privind dezvoltarea comunităţii 

 

 portunităţi 

 

 Extinderea  sistemului public de apa/apa 

uzata cu stații de epurare și 

managamentul deșeurilor 

 Îmbunătățirea accesului pe străzile 

care în prezent au o structura deficitara 

 Extinderea infrastructurii de sprijinire a 

afacerilor, diversificarea gamei de 

servicii oferite 

 Crearea de alternative economice 

viabile la în mediul rural 

 Creșterea fluxului turistic către regiune 

 Potenţial de dezvoltare a industriei : 

uleiului și a încălțămintei 

 Trend pozitiv privind dezvoltarea rurală 

la nivel de judeţ 

 Programe ale autorităților centrale 

destinate dezvoltării locale 

 Posibilitatea  accesării  unor   

programe  de finanțare  comunitare ale 

Uniunii  Europene pentru sprijinirea 

dezvoltării  infrastructurii în mediul rural  

 Dezvoltarea mediului de afaceri, prin 

accesarea de fonduri europene în 

scopul înfiinţării de noi servicii, linii de 

producţie, modernizări 

  xistenţa unor spaţii de producţie şi 

capacităţi de producţie nefolosite 

 Accesul la Fondurile Structurale şi de 

Coeziune ale UE 

  xistenţa în Regiunea  est a  trategiei 

de  novare Regională şi posibilitatea 

implementării acesteia 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

interne şi externe pentru reabiltarea  

monumentelor şi  ansamblurilor istorice 

şi de arhitectură din comună 

  xistenţa unor noi investitori 

 meninţări 

 

  xistența în apropierea comunei a polilor 

urbani ( imișoara, Arad) ar putea avea 

efecte negative în ceea ce priveste 

atragerea investitiilor directe în zona  

  nvadarea pieţei cu produse din import 

 Forţa de muncă angajată la negru 

 Fiscalitatea ridicată şi instabilităte în 

aplicarea legilor economice 

 Accentuarea fenomenului de migrație 

externă, cu precădere a populației 

tinere și a celei înalt calificate 

 Menținerea unui grad redus de 

absorbție a fondurilor europene 

 Reticență la schimbări, la nou a unor 

cetățeni ai comunei ce constituie un 

impediment în dezvoltarea locală 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung 

 Capacitate redusă de atragere a 

fondurilor, lipsa personalului specializat 

în administrația locală pentru 

întocmirea de cereri de finanțare 

  nsuficiența specialiștilor din zonă în 

domeniul întocmirii documentațiilor 

tehnice pentru proiectele de investiții 

 Promovare deficitară a comunei 

 Lipsa capitalului şi a spiritului 

antreprenorial, în special la tineri 

 Neadaptarea agenţilor economici la 

standardele UE pentru a fi competitivi 

 Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 

 Creşterea continuă a costului vieții, 

fără o  compensare în veniturile 

populației 

  ncoerența politică a factorilor de 

decizie (schimbarea conducerii locale 

care poate determina schimbarea 
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4.3.4 Administratia  ublică 

Rezolvarea problemelor curente, cât și a celor ce vor apărarea în viitor depinde în foarte 

mare măsura de gradul de competență al conducerii administrației publice locale. 

Materializarea capacității instituționale este un proces de durată în care administrația 

publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public 

față de accesul cetățenilor la activitatea administratiei. În acest sens o principală 

preocupare a managerului primariei a fost de armonizare a procedurilor administrative cu 

cele ale Uniunii Europene. 

 

 trategia locală de dezvoltare durabilă a comunei DUMBRĂ  ȚA  reprezintă o soluție 

complexă care oferă viziunea și drumul pe care il parcurge comunitatea locală pentru a 

crea “o lume mai bună”.  ste un document de lucru flexibil și dinamic elaborat printr-un 

proces participativ al comunității locale în concordanță cu prioritățile naționale de 

dezvoltare. Aici regăsim aspiratiile, dorințele și eforturile în transformarea comunei în cel 

mai dorit loc în care oricine ar dori să trăiască o viață sănătoasă, îndreptată spre valorile 

de familie, cu grijă și respect pentru viitorul generațiilor următoare. 

 

Strategia a fost elaborată pe experiența acumulată în cadrul proiectului Agenda Locală 21, 

aplicând o metodologie proprie administrației publice locale a comunei DUMBRĂ  ȚA și 

reprezintă un document programatic care răspunde nevoilor cetățenilor și îi 

responsabilizează atât în faza de concepție cât și în cea de implementare a lui. 

 

 nstituţia publică ce funcţionează în comună este Primăria DUMBRĂ  ȚA. Conform 

analizei   O  aplicată primăriei  DUMBRĂ  ȚA am putut identifica următoarele  

 priorităților de dezvoltare locală)  

 

Concluzii: 

 ste necesară intensificarea informării populaţiei privind sursele de finanţare existente şi 

cele potenţiale pentru dezvoltarea economică locală, precum și promovarea 

oportunităţilor de dezvoltare a localității. 
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Puncte tari 

 

 Administraţie locală receptivă, cu 

iniţiativă, disponibilă pentru orice efort 

privind dezvoltarea comunităţii 

  xistă vointă a autoritătilor locale de a 

întocmi şi aplica proiecte destinate 

dezvoltării locale 

  xistența unei administraţii publice 

locale moderne, bazătă pe satisfacerea 

necesităţilor cetăţenilor 

  xistența unor servicii publice locale 

funcționale  poştă, post de politie 

transport călători RA  , serviciul de 

salubritate, servicii medicale;      

 Colaborare bună cu administraţiile locale 

învecinate 

 Infratirea cu localitățile Szentes și 

Sandorfalva din Ungaria și cu localitatea 

Ziriste din Serbia 

 Colaborare eficientă cu instituţiile 

judeţene 

  ransparenţa la nivel decizional  

 Comunicare bună a cetăţenilor cu 

autoritatea locală 

 Participarea la programe de instruire a 

angajaților Primăriei 

 Un bun management al serviciilor 

publice 

 

Puncte slabe 

 

 Personal insuficient în cadrul 

administrației locale 

 Buget  local insuficient pentru 

cheltuielile curente şi cofinanțarea 

proiectelor europene 

 PUG neactualizat 

 Nu există programe coerente de 

calificare şi recalificare a fortei de 

muncă 

  mplicare insuficientă a cetățenilor în 

rezolvarea problemelor comunității 

 Lipsa fonduri pentru realizarea de studii 

de fezabilitate proiecte de infrastructură 

și alte proiecte 

 Lipsa fonduri pentru asistenţă tehnică 

şi consultanţă acordată pentru 

dezvoltarea de noi afaceri şi promovare  

 Necesitatea calificării și recalificării  

personalului din cadrul administrației 

locale 

 

 

 portunităţi 

 

  rend pozitiv privind dezvoltarea rurală 

la nivel de judeţ  

  xistenţa la nivelul Consiliului 

Judeţean a unor structuri care acordă 

sprijin şi asistenţă de specialitate 

pentru accesarea diverselor fonduri 

 

Amenintari 

 

 Reticență la schimbări, la nou a unor 

cetățeni ai comunei ce constituie un 

impediment în dezvoltarea locală 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare pe 

termen mediu şi lung 

 Promovare deficitară a comunei 
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europene 

  xistenţa programelor de finanţare ale 

UE 

 Programe ale autorităților județene şi 

centrale destinate dezvoltării locale  

 Psibilitatea obţinerii de fonduri pentru 

cofinanţarea finanţarea proiectelor de 

investiţii locale din surse ale Consiliului 

Județean 

  xistența programelor de finanţare de 

la U  în domeniul modernizării 

administraţiei publice locale, inclusiv 

pentru dotarea şi eficientizarea 

servciiilor publice descentralizate 

locale  pompieri, situaţii de urgenţă, 

evidenţa populaţiei 

 

 Lipsa capitalului şi a spiritului 

antreprenorial, în special la tineri 

 Dificultăți de funcționare ale 

administrației locale din motive 

externe 

 Retribuirea necorespunzatoare a 

personalului bugetar 

 Lipsa posibilităţilor cofinanţării locale 

 Creşterea continuă a costului vieții, 

fără o  compensare în veniturile 

populației 

  ncoerența politică a factorilor de 

decizie (schimbarea conducerii locale 

care poate determina schimbarea 

priorităților de dezvoltare locală) 

 Instabilităte legislațivă 

 

 

 

        Concluzii: 

Administraţia locală este deschisă relaţiei cu cetăţenii, colaborărilor cu alte administrații 

locale, județene, relațiilor de parteneriat etc, în scopul promovării unor decizii pentru 

realizarea unor obiective şi proiecte de dezvoltare economică locală susținute de 

comunitate pe termen mediu și lung (urmarea unor consultări comunitare). 
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5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

COMUNEI DUMBRĂVIȚA 

 

5.1 Viziune 

Dezvoltare durabilă inseamna progres economic echilibrat, echitate și coeziune 

socială intr-un mediu cu poluare minima.  

Construim o comuna pentru noi și urmasii nostri și ne preocupa cum va arata acesta 

peste cativa ani. Responsabilizarea la nivel local ne indreptateste să ne imaginam o 

comuna mai bogata,mai curata, sigura și mai dezvoltata. Menirea noastra este de a 

crea un loc în care oamenii să se bucure de beneficiile unei vieți armonioase și 

prospere.  

Ne propunem să construim o comuna admirata, unde prosperitatea și calitatea vieții ii 

vor determina pe copiii nostri sa-și doreasca să ramana și să dezvolte mai departe ce 

construim impreuna.  

Ne dorim o comuna în care cetățenii să aiba un loc de muncă atractiv și motivant, o 

locuinta decenta, servicii publice de calitate și locuri de petrecere a timpului liber prin 

activități de socializare și recreere.  

Refacerea infrastructurii de bază, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și 

domeniul manufacturier și a serviciilor, imbunatatirea serviciilor sociale și 

preocuparea permanenta privind mediul sunt reperele care ne conduc la o dezvoltare 
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durabilă a comunei. în famila europeană vom păstra valorile culturale și traditia de 

popor ospitalier, construind o comuna cu identitate puternica. 

Pozitionarea comunei ( zona periurbană a municipiului  imișoarai) oferă excelente 

oportunități pentru dezvoltarea de parteneriate (ex. Asociata de Dezvoltare 

Intercomunitară Polul de creștere  imiș -  imișoara) în proiecte de interes comun 

cum ar fi infrastructura, mediul, energia neconventională și domeniul social.  

Vom schimba impreuna peisagistica comunei printr-o arhitectura care pastreaza 

traditia și impune modernul în sistemul de locuit, de muncă și de recreere.  

Modernizarea cailor de circulatie, a infrastructurii edilitare, marirea număr ului de 

utilizatori ai computerului și internetului, promovarea de tehnologii performante în 

sectorul industrial și al serviciilor, promovarea parteneriatelor public – privat și a celor 

de afaceri, impunerea standardelor de calitate în serviciile publice, sunt reperele 

viziunii noastre.  

Sa transformam impreuna comuna DUMBRĂ  ȚA intr-o comuna de renume, în care 

locuitorii ar vrea să traiasca o viața sanatoasă, indreptata spre valorile de familie, cu 

grija și respect pentru generațiile următoare. 

 

5.2  Obiective  

5.2.1 Consideratii generale  

Obiectivele strategice deriva din analiza facuta pe bază procesului consultativ al 

comunității, considerand pe de o parte resursele locale, iar pe de alta parte viziunea 

pe orizontul de timp considerat (2014 – 2020).  

Dezvoltarea comunei DUMBRĂ  ȚA este în mod substantial influentata de aplicarea 

unui management adecvat și axat pe mai multe direcții:  

(i) dezvoltarea infrastructurii și a utilitatilor publice 

(ii) imbunatatirea mediului de afaceri și dezvoltarea turismului 

(iii) protectia mediului 
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(iv) infrastructura social culturala și promovarea incluziunii sociale 

(v) consolidarea eficienței Administratiei Publice 

Totodată, dezvoltarea trebuie să țină cont de caracterul limitat al resurselor (de 

capital uman, natural și financiar) ce impiedica o autoritate publică să gestioneze 

toate problemele comunității, precum și de alocarea echilibrată a acestora, avand în 

vedere efectul de evictiune potrivit caruia o creștere a cheltuielilor publice determina 

o reducere a consumului sau investitiilor private.  

Nu în ultimul rand, dezvoltarea comunei este determinata de redefinirea regulilor de 

arhitectura locală, reguli cuprinse în Planul de Urbanism General (PUG) cu detaliere 

în planurile de urbanism zonale (PUZ) și de detaliu (PUD).  

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei DUMBRĂ  ȚA se bazeaza pe patru 

repere: parteneriat, concentrare, dezvoltare, inovare.Parteneriatul este vital pentru 

implementarea unei strategii de o asemenea complexitate. Este vorba atat de 

parteneriatul local, prin antrenarea în viața comunității a tuturor membrilor ei (agenti 

economici, instituții, ONG-uri, persoane fizice), dar și de cel regional și european. 

Pentru realizarea strategiei, principiul concentrării asigură dirijarea tuturor resurselor 

spre zonele cu necesități și oportunități sporite și pe activități care conduc la 

reducerea disparităților și la creșterea impactului și beneficiilor economice. Strategia 

vizeaza dezvoltarea pe termen lung a comunei DUMBRĂ  ȚA ( 6 ani) și este în 

concordanță cu strategia de dezvoltare și direcțiile strategice ale regiunii Vest - 

Banat.  

In cadrul strategiei a fost abordat și capitolul de inovare tocmai pentru a stimula 

dezvoltarea unei culturi inovative și apariția de idei și inițiative locale.  

Obiectivele strategice au fost identificate prelucrand informatiile obtinute din 

următoarele surse:  

 cercetarea de birou și a documentelor similare elaborate anterior  

 interviurile structurate purtate cu actorii locali implicati în dezvoltarea 

comunității  

 viziunea comunitară (chestionarele)  



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
102 

 

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest - Banat 

5.2.2 Obiectivele strategice  

Obiectivele strategice ale dezvoltării comunei DUMBRĂ  ȚA țin cont de resursele 

naturale, istoria urbei, resursele financiare, capitalul uman, abilitatile actorilor implicati 

în dezvoltarea comunității, precum și de necesitatea de a păstra un echilibru între 

investitiile publice și investitiile sectorului privat, astfel incat acestea din urma să nu 

fie afectate printr-un grad de impunere fiscala ridicat pe plan local.  

 

Obiectele strategice urmaresc reducerea inegalitatilor cu privire la nivelul creșterii 

economice, concentrandu-se pe problemele coeziunii economice și echitatii sociale. 

Totodată, obiectivele strategice pun în valoare avantajele care furnizează oportunități 

de dezvoltare pe termen lung a comunității. 

Obiectivele strategice sunt rezultate din analiza sectoriala a domeniilor strategice 

principale: (i) infrastructura și mediu, (ii) mediul  economic și turismul și (iii) 

Social și Administratia Publică Locală.  

 Ridicarea standardului de viață al locuitorilor comunei; 

  prijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat 

și crearea de oportunităti și facilităti atractive pentru potențialii investitori 

autohtoni sau străini  

 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice oferite cetătenilor  

 Accesul neîngrădit al populaţiei și consumatorilor industriali la această 

infrastructură (apă, electricitate, canalizare, căi de transport)  

  mbunătăţirea accesului la serviciile medicale, educaţionale, sociale şi 

culturale 

 Repararea străzilor din localități 

 Îmbunatatirea relatiei între cetateni și autoritățile locale prin:infiintarea de 

centre de informare a cetatenilor si/sau birouri de relații publice ale Primariei 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fizice și a celorlalte utilităti publice  

 Protectia mediului înconjurător, dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de 

mediu; 

 Valorificarea potentialului turistic local; 

OBIECTIVUL GENERAL STRATEGIC 
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Obiectivul general strategic de dezvoltare durabilă este transformarea comunei şi 

creşterea capacităţii sale economice, astfel încât aceasta să devină un centru de 

referinţă în domeniile economice şi de investiţii, din punct de vedere ecologic, 

precum şi un centru regional cultural, de învăţământ şi turistic. 
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6.  Vi iunea co unitară a locuitorilor 

comunei DUMBRĂVIȚA 

 

  trategia de dezvoltare durabilă se realizează pentru cetățeni și cu 

participarea cetățenilor. Aceasta are la bază o viziune de lungă durată și integrează 

prioritățile economice sociale și de mediu ale comunității, fundamentată pe 

capacitatea și resursele locale și ține seama de interdependențele între provocările 

locale, naționale și globale. 

 

 Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale 

implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele comunității, 

care au fost exprimăte prin intermediul sondajului de opinie și se regăsesc în 

portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. 

 

 Strategia  de  dezvoltare  economico-socială  a  comunei  DUMBRĂ  ȚA  

propune  să  valorifice  potențialul, oportunitățile și realele disponibilități pentru 

dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv, menit să 

atraga investiții private importante din țară și străinătate. 

 

 Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 365 de chestionare 

cetățenilor comunei DUMBRĂ  ȚA din județul  imiș pentru a află atitudinea 

locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei pe următorii 6 ani. 

 

 Rezultatele chestionarului privind  trategia de Dezvoltare Locală sunt 

sintetizate mai jos: 

 

Nr. 

Crt. 

Întrebarea Răspuns 
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1 Reţeaua de alimentare cu apă 

acoperă toate localităţile componente 

ale comunei? 

DA 

365 

NU 

0 

2 În care localitate nu există alimentare 

cu apă? 

- 

3 Calitatea apei potabile este 

corespunzătoare? 

DA 

264 

NU 

101 

4  xistă reţea de canalizare în toate 

satele componente ale comunei? 

DA 

0 

NU 

365 

5 În cazul în care nu există reţea de 

canalizare ar fi important să se 

înfiinţeze în următorii ani? 

DA 

365 

NU 

0 

6 Consideraţi a fi important aducţiunea 

gazelor naturale în comună? 

DA 

 365 

NU 

0 

7 În comuna dvs. există factori de 

poluare a apei, aerului şi a solului? 

DA 

0 

NU 

365 

8 Colectarea selectiva  a gunoiului 

menajer este o prioritate a comunei? 

DA 

94 

NU 

271 

9 Reţeaua existentă de iluminat public 

este eficientă? 

DA 

341 

NU 

24 

10 Drumurile locale au o calitate 

corespunzătoare? 

DA 

53 

NU 

312 

11 În ce zone calitatea acestora lasă de 

dorit? 

 Zona Lacului, str. Mozard, str. Mures, 

 

12 Consideraţi a fi necesar amenajarea 

spaţiilor verzi, a locurilor de recreere şi 

a spaţiilor de joacă pentru copii în 

comună? 

DA 

348 

NU 

17 

13  xistă necesitatea înfiinţării unor 

centre sociale   educaţionale pentru 

tineri? 

DA 

              215 

NU 

150 

14  xistă necesitatea înfiinţării unui cămin DA NU 
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destinat persoanelor vârstnice? 118 247 

15 Consideraţi că puteţi fi o comună 

turistică? 

Cum aţi dori să fie promovată comuna 

dvs.? 

DA                               NU 

             146                                119 

Creare pensiuni turistice, amenajare 

parcuri,afise, flyere, evenimente locale, 

spectacole 

16 Care ar fi din punctul dvs. de vedere 

proiectele prioritare pentru  

 următorii ani? 

Modernizare/asfaltare străzi  

Prelungire reţea canalizare  

Iluminat stradal - modernizare 

Schimbarea sediului Oficiului Poștal 

Crearea unui centru SPA 

Reamenajarea și modernizarea 

căminului cultural prin dotarea cu 

echipamente 

17 Ce consideraţi a fi necesar pentru a-i 

determina pe tineri să rămână   să se 

întoarcă în comună? 

- 

18 Gen Masculin 

               197  

Feminin 

168 

19 Vârsta 18-30 

76 pers 

 31-50 

152per

s 

51-69 

69 pers 

>70 

68 pers 

20 Studii Generale 

 

Liceale St. Sup. Univ. 
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1.Din cei chestionați,  72.5% consideră corespunzătoare calitatea apei potabile din 

comuna DUMBRĂ  ȚA. 

 

 

  Fig.1 

 

2. Este considerat foarte important pentru dezvoltarea comunei Proiectul pentru 

prelungirea rețelei de canalizare (un procent de 88,7% din cei intervievați o consideră 

vitală în procesul dezvoltării durabile locale). 

   

72.5% 

27,5% 

Calitatea apei potabile este 
corespunzătoare? 

DA NU 
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  Fig. 2 

4. Colectarea selectivă  a gunoiului menajer este o prioritate a comunei pentru 

73,4% din locuitorii comunei. 

 

  

 

Fig.4  

 

5. Un procent de 73.2% consideră că reţeaua existentă de iluminat public al 

comunei DUMBRĂ  ȚA este eficientă. 

   

88.7% 

11.3% 

Importanța prelungirii rețelei de canalizare. 

DA NU 

74.3% 

25.7% 

Colectarea selectivă a gunoiului menajer este 
importantă?  

DA NU 
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      Fig.5 

 

6. Majoritatea subiecților intervievați, 85.5% nu sunt mulțumiți de infrastructura 

drumurilor locale.  unt necesare reparații. 

 

 

Fig.6  

 

7. Pentru o dezvoltare armonioasă,durabilă, 98,2% consideră necesară a 

locurilor de recreere şi a spaţiilor de joacă pentru copii. 

93.4% 

6.6% 

Importanta retelei de iluminat public. 

DA NU 

14.5% 

85.5% 

Drumurile locale au calitate corespunzătoare? 
 DA NU 
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     Fig.7      

 

 

8. 58.9% din cei intervievați nu considera ca necesitate înfiinţarea unor centre 

sociale   educaţionale pentru tinerii din comună. 

   

 

Fig.8  

 

9. Din cei chestionați, 62% nu au considerat ca fiind necesar înfiinţarea unui 

cămin destinat persoanelor vârstnice. 

 

98.2% 

1.8% 

Importanța înființării de locuri de joacă 
pentru copii. 

DA NU 

41.% 

58.9% 

Necesitatea înfiinţării unor centre sociale / 
educaţionale pentru tineri 

DA NU 
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Fig.9 

 La sondaj au participat 365 persoane, 197 persoane de sex masculin și 168 

persoane de sex feminin, din totalul de 7241 depersoane (din care nu se vor lua în 

calcul persoanele sub 18 ani). 

 
 

32.4% 
 

67.6% 

Necesitatea înfiinţării unui cămin destinat 
persoanelor vârstnice 

DA NU 
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46.1% 

53.9% 

Persoanele chestionate 

Femei 

Barbati 
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Cap.7. Portofoliul de proiecte prioritare pentru 
perioada 2014-2020 

 
Fișa  roiectelor 
 

Proiect nr. 1.  
A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Modernizarea drumurilor comunale 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:   nvestiții  DA 

 Reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  Proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 9 000 000 euro + TVA 

Cheltuieli efectuate : 300 000 euro 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Unele drumuri comunale nu sunt asfaltate, este necesară 

asfaltarea lor pentru dezvoltarea infrastructurii. 

2.Cum a fost stabilită 

necesitatea in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 

 Studii de planificare: NU 

 Analiza reclamațiilor  NU 

  olicitare cetățeni  DA 

 Expertize tehnice: NU 

 Analiza standardelor: NU 

 Altele: NU 

3.Scopul:  Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază. 
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4.Descrierea proiectului:  Modernizarea drumurilor comunale prin turnarea de covor 

asfaltic. Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală. 

5.Beneficii:  - fluidizarea circulației 

 - rețea de transport rutier 

 - stabilizarea zonei 

6.Beneficiari:  - locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 

 - potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1.Stadiul de maturitate al 

proiectului 

SF+ PT finalizate pentru 36 km 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de   posibilitățile de 

finanțare 

3.Legatura cu alte 

proiecte: 

 Nu există 

4.Constrângeri de 

implementare 

 Resurse financiare reduse 

  mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1.Impactul asupra 

mediului: 

 negativ: NU 

 pozitiv: DA 

 fără impact  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

 se evaluează  NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
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Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.2. 
 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Construcție  oduri și  odețe 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:   nvestiții  DA 

 Reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  Proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 540 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transporturi a 

localității, trebuie construite reconstruite podurile și podețele de 

pe raza comunei DUMBRĂ  ȚA 

2.Cum a fost stabilită 

necesitatea in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 

 Studii de planificare: NU 

 Analiza reclamațiilor  NU 

  olicitare cetățeni  DA 

 Expertize tehnice: NU 

3.Scopul:  Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază. 

4.Descrierea proiectului:  Construire/reconstruire poduri și podețe în comună.  

Constructie poduri de acces –12 buc. 

Constructie podete– 200 buc. 
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5.Beneficii:  - fluidizarea circulației 

 - rețea de transport rutier 

 - stabilizarea zonei 

6.Beneficiari:  - locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 

 - potențialii investitori 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1.Stadiul de maturitate al 

proiectului 

SF - Nu 

PT- NU 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de   posibilitățile de 

finanțare 

3.Legatura cu alte 

proiecte: 

 nu există 

4.Constrângeri de 

implementare 

 Resurse financiare reduse 

  mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1.Impactul asupra 

mediului: 

 negativ: NU 

 pozitiv: DA 

 fără impact  NU 

2.Impactul asupra  se evaluează  NU 
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bugetului local: 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
Proiect nr.3. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Reabilitarea/  oderni area și dotarea că inelor culturale 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

 reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 980 000 euro + TVA 

Cheltuieli efectuate : 6000 euro 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Pentru vitalizarea vieții sociale în localitatea 
DUMBRĂ  ȚA, păstrarea tradițiilor precum și pentru o 
dezvoltare trainică a comunei, este necesară 
reabilitarea  modernizarea și dotarea căminelor 
culturale. 
 

2.Cum a fost stabilită 

necesitatea in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 

 Studii de planificare: NU 

 Analiza reclamațiilor  NU 

  olicitare cetățeni  DA 

 Expertize tehnice: NU 

 Analiza standardelor: NU 

 Altele: NU 
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3.Scopul:  Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor la cultură și 

tradiție. 

4.Descrierea proiectului:  Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din 

DUMBRĂ  ȚA 

5.Beneficii:  - accesul la cultură și tradiții 

 - organizarea sărbătorilor comunității într-un ambient plăcut 

și modern. 

6.Beneficiari:  - locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 

 - potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1.Stadiul de maturitate al 

proiectului 

SF/PT – NU  

 

2.Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de   posibilitățile de 

finanțare 

3.Legatura cu alte 

proiecte: 

 nu există 

4.Constrângeri de 

implementare 

 Resurse financiare reduse 

  mplementare de durată 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1.Impactul asupra 

mediului: 

 negativ: NU 

 pozitiv: DA 

 fără impact  NU 
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2.Impactul asupra 

bugetului local: 

 se evaluează  NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.4. 

A. IDENTIFICARE 
  
1.Titlul proiectului: Prelungirea siste ului de ali entare cu a ă  

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 390 000 euro+ TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  
1.Definirea problemei: Necesitatea extinderii rețelei de alimentare cu apă în 

comuna DUMBRĂ  ȚA 
2.Cum a fost stabilită 

necesitatea in estiției: 

 Evaluare proprie: DA  
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA  
  olicitare cetățeni  DA  
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 
neîngrădit al populației și consumatorilor economici la 
aceasta infrastructura. 

4.Descrierea proiectului: Prelungirea sistemului de alimentare cu apă Extinderea 
rețelei de apa potabilă pentru a deservi toți cetățenii 
comunei la parametrii normali. Proiectul este prins ca 
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, 
în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea 
populației intervievate a răspuns ca este importantă 
extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă.  
Forare – 3 puturi 
15 km Rețea de distributie 



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
120 

 

5.Beneficii:  - îmbunătățirea condițiilor de viața a populației comunei 
- reducerea poluării 
- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației 
- atragerea de investitori 
- dezvoltarea de locuri de muncă 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA; 
 -potențialii investitori 
 -agentii economici din zonă 

C. SURSE DE FINANTARE 
  
Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  
1.Stadiul de maturitate al 

proiectului 

SF - NU 
PT- NU 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de   posibilitățile 
de finanțare 

3.Legatura cu alte 

proiecte: 

 nu există 

4.Constrângeri de 

implementare 

 Resurse financiare reduse 
  mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  
1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 

 pozitiv: DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
 nu se evaluează  DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  
Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
Proiect nr.5. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Prelungirea rețelei de canali are 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local Carasova 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA  

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 900 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
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1.Definirea problemei:  Lipsa sistemului  integral de canalizare la 
nivelul localității. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Realizarea rețelei de canalizare va 
conduce la reducerea impactului asupra 
calitatii factorilor de mediu datorat 
deficiențelor în cadrul sistemului de 
colectare a apelor uzate menajere la 
nivelul localității. Realizarea de canalizare 
reprezintă un lucru primordial în 
dezvoltarea societății actuale, localitatea 
se va integra astfel în limitele de poluare 
admise de Uniunea Europeană, principalii 
beneficiari fiind locuitorii acestei zone. Se 
va imbunătăți calitatea vieții și vor fi 
diminuați factorii cu un grad ridicat de risc 
pentru sănătatea populației. 

4.Descrierea proiectului:  Prelungirea rețelei de canalizare pentru a 
deservi cetățenii comunei. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locală. De asemenea, în cadrul consulțării 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, 
majoritatea populației intervievate a 
raspuns ca este importanta prelungirea 
rețelei de canalizare în Comuna 
DUMBRĂ  ȚA – 30 km 

5.Beneficii:  - imbunatatirea condițiilor de viața a 
populației comunei 
- reducerea poluării 
-reducerea factorilor de risc pentru 
sănătatea populației 
- atragerea de investitori 
- dezvoltarea de locuri de muncă 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agenții economici din zonă  
- potențialii investitori 
 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa Conf. progr.finant. 
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D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului SF - NU 
PT - NU 

2.Durata de realizare:  Proiectul se realizeaza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare   mplementare de durată 
Resurse financiare reduse 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.6. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Modernizare sistem rutier 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului: 
 

 investiții   NU 
 reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  100 000 euro+ TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  Modernizarea sistemului rutier, este 
necesara pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunei. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  NU 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Asigurarea accesului neîngrădit al 
locuitorilor, turiștilor și consumatorilor 
economici la infrastructura de bază. 
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4.Descrierea proiectului:  Modernizarea sistemului rutier. Proiectul 
este cuprins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală. De asemenea, în 
cadrul consultării opiniei publice realizate 
în procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locală, o mare parte a 
populației intervievate a răspuns ca este 
importanta. Modernizare – 36 km de străzi 
asfaltate 

5.Beneficii:  - fluidizarea circulației  
- rețea de transport rutier  
- stabilizarea zonei 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- participantii la traficul rutier care 
tranzitează comuna  
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului  Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 

 mplementare de durată 

 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
Proiect nr.7. 

 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Lucrări de regularizare a albiilor râurilor 
și a arari de  aluri  t.  re enirea și 
reducerea consecintelor distructive ale 
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inundațiilor. 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții   NU 
 reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  300 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  Modernizarea albiilor râurilor precum și 
prevenirea și reducerea riscurilor de 
inundații este necesara pentru dezvoltarea 
infrastructurii comunei. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  NU 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Asigurarea bunăstării locuitorilor, turiștilor 
și consumatorilor. 

4.Descrierea proiectului:  Lucrari de regularizare a albiei râurilor  și 
aparari de maluri pentru prevenirea și 
reducerea consecintelor distructive ale 
inundatiilor. – 5 km 

5.Beneficii:  - modernizare și consolidare maluri râuri; 
- prevenirea și reducerea pagubelor în 
urma  inundațiilor   stabilizarea zonei 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA; 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului  Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fară impact: NU 
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2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează: NU 
nu se evaluează: DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

                                                                                                                    
                                                                                                                       Proiect 
nr.8. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Lucrări de extindere/ oderni are siste  de 

iluminat public. 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 
 reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 300 000 +TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:   ste nevoie de extindere și modernizare 
precum și de reparații la rețeaua de 
iluminat public 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Dezvoltarea infrastructurii de bază și 
asigurarea accesului neîngrădit al 
populației și consumatorilor economici la 
aceasta infrastructura. 

4.Descrierea proiectului:  Realizarea de lucrări de reabilitare a 
rețelei de iluminat public pentru a deservi 
la cote maxime populația comunei. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia 
de Dezvoltare Locală. xtinderea rețelei de 
iluminat public – 15 km 

5.Beneficii:  -îmbunătățirea condițiilor de viață a 
populației comunei 
- atragerea de investitori 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă; 
- potențialii investitori 
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C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va evalua ulterior 

 
 

 
Proiect nr.9. 

 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Reabilitare scoala și dotarea cu  obilier și 

echipamente corespunzatoare  

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  NU  
 reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA  
 în continuare: NU 

5.Valoarea proiectului: 300 000 + TVA  

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:   tarea tehnică necorespunzătoare a școlii 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA  
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  NU 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
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 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Regenerarea mediului rural și a valorilor 
acestuia, prin sprijinirea noii generații și 
asigurarea condițiilor optime de educație. 

4.Descrierea proiectului:  Proiectul este prins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală. De 
asemenea, în cadrul consultării opiniei 
publice realizate în procesul de elaborare 
a strategiei de dezvoltare locală, 
majoritatea populației intervievate a 
răspuns ca este importantă reabilitarea 
școlii.     

5.Beneficii:  -îmbunătățirea condițiilor în cadrul 
gradinitei; 
 -creșterea competentelor profesionale în 
rândul invataceilor 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
 -școlarii. 
 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 
 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de   posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  nu există  

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
  mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv: DA  
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
 nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.10. 
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A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Montarea unui post de transformare în 
co ună  n  ederea i bunatatirii 
parametrilor curentului electric 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  700 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  Prin montarea unui post de transformare 
a curentului electric se urmărește 
reducerea costurilor privind energia 
electrică și îmbunătățirea parametrilor 
curentului electric. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Montarea unui post de transformare în 
vederea imbunatatirii parametrilor 
curentului electric va diminua costurile 
privind energia electrică. Aceasta va fi 
gestionata și transmisa mult mai bine prin 
intermediul postului de transformare, 
transmisia selective a energiei generand o 
calitate superioara a acesteia, în forma în 
care ajunge la consumator. 

4.Descrierea proiectului:  Montarea a 7 posturi de transformare 
Proiectul este cuprins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală.  

5.Beneficii:  - imbunatatirea condițiilor de viața - 
imbunatatirea parametrilor curentului 
electric 
- diminuarea costurilor privind energia 
electrică 
- atragerea de noi investitori în zona  

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
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Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Stadiu de idee 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  nu există  

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fară impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează: NU 
nu se evaluează: DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect. 11. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Dotari pentru interventii în caz de 
situatii de urgenta (autospeciala PSI, 
buldo-excavator, vola, tractor cu remorca 
și alte dotări) 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 500 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  Este nevoie de achizitionarea unor utilaje 
(autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, 
tractor cu remorca etc.) pentru intervenții 
în situații de urgență (calamitați naturale). 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA  
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA  
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 
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3.Scopul:  Reducerea riscului de producere a 
dezastrelor naturale. 

4.Descrierea proiectului:  Dotarea primăriei cu utilaje pentru 
intervenții în caz de situații de urgență sau 
necesitați   1 vola, 1 tractor, 2 buldo 
excavatoare, 1 universala dezapezire. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia 
de Dezvoltare Locală.  

5.Beneficii:  - imbunătățirea condițiilor de viață a 
populației comunei 
- reducerea factorilor de risc pentru 
siguranța populației 
- atragerea de investitori în zona 
- crearea de noi locuri de muncă 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
 -agentii economici din zonă  
 -potențialii investitori 
 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de   posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  nu există  

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 Implementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv: DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
 nu se evaluează  DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

 
Proiect nr. 12. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Dotări ad inistrație locală (calculatoare, 
copiatoare xerox, etc.) 
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2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA  

5.Valoarea proiectului: 30 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei:  Comuna nu beneficiaza de suficient 
material birotic pentru a acoperi 
necesitățile.  ste nevoie de calculatoare, 
copiatoare, xerox, etc.  

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor: DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  -prin dotarea administrației locale se 
dorește impunerea anumitor standarde 
europene 

4.Descrierea proiectului:  Dotări administratie locală . Este nevoie 
de 30 calculatoare și 3 copiatoare xerox 

5.Beneficii:  -imbunatatirea condițiilor de muncă; 
 -dezvoltarea de locuri de muncă; 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
 -potențialii investitori; 
 -salariatii primariei; 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Stadiu de idee 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 
 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv: DA  
 fară impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează: NU 
nu se evaluează: DA 
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F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 
 

Proiect nr. 13. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Construirea unui complex social care 
să cu rindă un că in – azil de zi pentru 
bătrânii comunei și dotarea acestuia cu 
mobilier 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 1.000 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  Construcția unui complex social care să 
deserveasca populația imbatranita și 
defavorizata a comunei. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  NU 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Imbunatatirea condițiilor de viața a 
populației comunei și în special a 
populației de varsta a     a și revigorarea 
mediului social al comunei. 

4.Descrierea proiectului:  Construcția unui complex social care să 
deserveasca populația imbatranita și 
defavorizata a comunei. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locală.  

5.Beneficii:  - atragerea de investitori 
- crearea de locuri de muncă 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
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1.Stadiul de maturitate al proiectului Stadiu de idee 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează: NU 
nu se evaluează: DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.14. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: A enajarea și dotarea unui centru de joacă 

și recreere pentru copiii comunei 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 500 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  în comună nu există un centru de joacă și 
recreere. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Regenerarea mediului rural și a valorilor 
acestuia, prin sprijinirea noii generații de a 
invata în condiții moderne și asigurarea 
condițiilor de recreere. 

4.Descrierea proiectului:  Amenajarea și dotarea unui centru de 
joacă pentru copiii comunei. Proiectul este 
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prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locală. De asemenea, în cadrul consulțării 
opiniei publice realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, 
majoritatea populației intervievate  a 
răspuns că este foarte importantă 
realizarea centrului pentru copii. 

5.Beneficii:  - imbunătățirea condițiilor de viață a 
copiilor din comună 
- asigurarea sigurantei și protectiei copiilor 

6.Beneficiari:  - copiii din comuna DUMBRĂ  ȚA 
 
 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv: DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează: NU 
nu se evaluează: DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 

Proiect nr.15. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Amenajare/lotizare teren intravilan 
pentru  otențiali clienti de locuinte 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  400 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
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1.Definirea problemei: Comuna DUMBRĂ  ȚA dorește facilitarea 
achiziționării de teren intravilan pentru 
construcția de locuințe noi 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Dezvoltarea comunei 

4.Descrierea proiectului: Amenajare/lotizare teren intravilan pentru 
potențiali clienti de locuinte – PUZ, străzi, 
utilitati 

5.Beneficii:  - imbunatatirea condițiilor de viața a 
populației comunei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de muncă 
- dezvoltare rurală durabilă. 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
- turistii care vor vizita comuna 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa Neidentificate 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului  Stadiu de idee 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 
 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  
Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
Proiect nr.16. 
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A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Amenajare s ațiu campare turisti  

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  30 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Nu există spațiu de campare pentru 
potențialii turiști 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 

in estiției: 

 Evaluare proprie: DA  
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul: Se urmărește amenajarea unui spațiu de 
campare pentru turiști destinat pentru 
recreerea și relaxarea cetățenilor comunei 
și atragerea unui număr mai mare de 
turiști. 

4.Descrierea proiectului: Amenajarea unui spațiu de campare pt 
potențialii turisti 

5.Beneficii:  - îmbunătățirea condițiilor de turism a 
zonei 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de muncă 
- creșterea numărului de turiști în zona și 
implicit a veniturilor populației și a 
autorității locale 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
- turiștii care vor vizita comuna 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 
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3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 

Proiect nr.17. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Amenajare Complex s orțiv și de 
agrement  în Comuna DUMBRĂVIȚA 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  Neevaluat incă 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Lipsa unui complex sporțiv și de agrement 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 

in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul: Pentru recreerea și relaxarea cetățenilor 
comunei și atragerea unui număr mai 
mare de turiști. 

4.Descrierea proiectului: Amenajarea unui complex sporțiv cu bazin 
olimpic și bază SPA 

5.Beneficii:  - atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de muncă 
- creșterea numărului de turiști în zona și 
implicit și a autorității locale 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
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- turiștii care vor vizita comuna 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 

  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 

   

  Proiect nr.18. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Lucrari de cadastru imobiliar intravilan și 
extravilan reactualizare PUG 
 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului:  300 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: PUG invechit și neactualizat 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
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 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul: Viziunea clara asupra dezvoltării locative 

4.Descrierea proiectului: Reactualizare PUG 

5.Beneficii:  - atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de muncă 
- creșterea numărului de turiști în zona și 
implicit a veniturilor populației și a 
autorității locale 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
- turiștii care vor vizita comuna 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 

Proiect nr.19. 

A. IDENTIFICARE 

  

1.Titlul proiectului: Introducere de sisteme centralizate de 
energie termica (centrale ter ice) și 
panouri solare. 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 
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4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 200 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei:  Introducerea de sisteme centralizate 
pentru alimentare cu energie solară. 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 

in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  NU 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Asigurarea bunăstării locuitorilor, turiștilor 
și consumatorilor. 

4.Descrierea proiectului:  Realizarea rețelei centralizate de 
alimentare cu energie solara a clădirilor de 
interes public ale comunei    

5.Beneficii:  - alimentarea cu energie electrică termică  

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  Fonduri structurale  

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului  SF - Nu 
PtT - Nu 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 
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                                                                                                                          Proiect 

20. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Realizare site de promovare a comunei 

Simian 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 10 000 EUR + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Lipsa promovării la nivelul comunei 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA  
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Se urmărește informarea populației cu 
privire la aspectele generale și activitățile 
întreprinse în comuna Simian 

4.Descrierea proiectului: Realizare site de promovare a Primariei 

5.Beneficii:  
- atragerea de noi investitori în zona 
- potential turistic 
 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
- turiștii care vor vizita comuna 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  



Primăria Dumbravița 
Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Dumbravitața 2014-2020 

 

„Invincibilitatea constă în apărare, iar șansele de victorie în atac.” (Sun-Tzu) 

 
142 

 

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 

           
 Proiect nr. 21 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Construc ie alei  ietonale în comuna DUMBRĂVIȚA 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:   nvestiții  DA 

 Reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  Proiect nou: DA 

5.Valoarea proiectului: 400 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea 

problemei: 

Lipsa aleilor pietonale  pentru buna circulaţie a pietonilor 

2.Cum a fost stabilită 

necesitatea 

in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 

 Studii de planificare: NU 

 Analiza reclamațiilor  NU 

  olicitare cetățeni  NU 

 Expertize tehnice: NU 

 Analiza standardelor: NU 

 Altele: NU 

3.Scopul:  Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază. 
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4.Descrierea 

proiectului: 

Construcţia aleilor pietonale în comuna DUMBRĂ  ȚA 

Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală.  

5.Beneficii:  - buna circulatie a pietonilor 

 - stabilizarea zonei 

6.Beneficiari:  - locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 

 - potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1.Stadiul de 

maturitate  

Propunere 

2.Durata de 

realizare: 

 Proiectul se va realiza în etape, în funcție de   posibilitățile de 

finanțare 

3.Legatura cu alte 

proiecte: 

 Nu există 

4.Constrângeri de 

implementare 

 Resurse financiare reduse 

  mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1.Impactul asupra 

mediului: 

 negativ: NU 

 pozitiv: DA 

 fără impact  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

 se evaluează  NU 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza  Se va efectua ulterior 
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cost/beneficiu 

  

 

                                                                                                                    Proiect nr. 
22. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Lucrări de extindere și mansardare a 
sediului  ri ăriei co unei DUMBRĂVIȚA 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou: DA  

5.Valoarea proiectului: 700 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei:   ediul primăriei necesită extindere 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 

 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  -prin mansardarea administrației locale se 
dorește impunerea anumitor standarde 
europene 

4.Descrierea proiectului:  Modernizarea sediului primăriei prin 
mansardare 

5.Beneficii:  -imbunatatirea condițiilor de muncă; 
 -dezvoltarea de locuri de muncă; 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
 -potențialii investitori; 
 -salariatii primăriei; 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al 
proiectului 

SF/PT -  NU 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
  mplementare de durată 
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E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv: DA  
 fără impact: NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează: NU 
nu se evaluează: DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 

 
 
 
                                                                                                                     Proiect 
nr.23. 

A. IDENTIFICARE 
  

1.Titlul proiectului: Introducere sistem de iluminat arhitectural 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 
 reparații  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 150 000  euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 
  

1.Definirea problemei: Lipsa vizualizarii punctelor de interes din 
comuna pe timp de noapte 

2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA 
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 
 Altele: NU 

3.Scopul:  Dezvoltarea infrastructurii  și asigurarea 
accesului neîngrădit al populației și 
consumatorilor economici la aceasta 
infrastructura. 

4.Descrierea proiectului:   ntroducerea rețelei de iluminat 
arhitectural pentru a deservi la cote 
maxime populația comunei și potențialii 
clienti. Proiectul este prins ca obiectiv în 
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Strategia de Dezvoltare Locală.  
 

5.Beneficii:  -îmbunătățirea condițiilor de viață a 
populației comunei 
- atragerea de investitori 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă; 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului Propunere 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va evalua ulterior 

 
                                                                                                                         Proiect 

24. 

A. IDENTIFICARE 

1.Titlul proiectului: Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman 

 

2.Managerul de proiect:  Consiliul Local DUMBRĂ  ȚA 

3.Categoria proiectului:  investiții  DA 

4.Tipul proiectului:  proiect nou DA 

5.Valoarea proiectului: 700 000 euro + TVA 

B. INFORMATII DE BAZĂ 

1.Definirea problemei: Dotarea necorespunzatoare a 
dispensarului uman 
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2.Cum a fost stabilită necesitatea 
in estiției: 

 Evaluare proprie: DA  
 Studii de planificare: NU 
 Analiza reclamațiilor  DA 
  olicitare cetățeni  DA 
 Expertize tehnice: NU 
 Analiza standardelor: NU 

3.Scopul: Se urmărește imbunatatirea serviciilor 
medicale în comuna DUMBRĂ  ȚA 

4.Descrierea proiectului: Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman 

 

5.Beneficii:  - îmbunătățirea serviciilor medicale 
- atragerea de noi investitori în zona 
- dezvoltarea de locuri de muncă 
- populație  satisfacuta din punct de 
vedere medical 
 

6.Beneficiari:  -locuitorii comunei DUMBRĂ  ȚA 
- agentii economici din zonă 
- turiștii care vor vizita comuna 
- potențialii investitori 

C. SURSE DE FINANTARE 
  

Sursa  Conf. progr.finant. 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 
  

1.Stadiul de maturitate al proiectului PT - NU 

2.Durata de realizare:  Proiectul se va realiza în etape, în funcție 
de posibilitățile de finanțare 

3.Legatura cu alte proiecte:  Nu există 

4.Constrângeri de implementare  Resurse financiare reduse 
 mplementare de durată 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
  

1.Impactul asupra mediului:  negativ: NU 
 pozitiv:  DA 
 fără impact  NU 

2.Impactul asupra bugetului local:  se evaluează  NU 
nu se evaluează  DA  

F. ANALIZA PROIECTULUI 
  

Analiza cost/beneficiu  Se va efectua ulterior 
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8. MĂ UR  DE DEZV L  RE   R  EG  Ă 

 

 xa  strategică 1:  NFR   RU  URĂ Ș  U  L  ĂȚ   UBL  E 

Măsura 1.1. Reabilitarea /modernizarea 

infrastructurii rutiere 

 

 Reabilitarea, modernizarea și 
asfaltarea sistemului rutier din 
comuna DUMBRĂ  ȚA, asfaltarea 
drumurilor  

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic 

(pentru cele care nu au); 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

Măsura 1.2 Reali area re elei de 

ali entare cu a ă 

 Extinderea rețelei de alimentare cu 
apă în comuna  

 Reabilitarea, modernizarea și 
lărgirea sistemului de alimentare cu 
apă 

 

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

Măsura 1.3.  Lucrări de cadastru 

i obiliar intra ilan  i extra ilan - 

reactualizare PUG 

             

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- realizare PUG 

Măsura 1.4. Introducere de siste e  

centrali ate de energie ter ică  i  anouri 

Acti ită i  

- evaluare construire sistem de panouri solare  
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 solare 

 

  ntroducere sistem  energie  solară :  
Primărie, şcoală, grădiniţă, biserică   

pentru fiecare obiectiv; 

- întocmire proiect tehnic pentru introducere  

panouri solare 

- selectare firmă de execuţie  

- contractare firmă de execuţie  

- realizare investiţie şi recepţie 

Măsura 1.5. Extinderea re elei  de 

iluminat public modern 

 Înlocuire  corpuri de iluminat  
existente cu corpuri de iluminat de  

ultima generaţie – leduri – 15 km 

Acti ită i  

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

- achiziţionarea corpurilor de iluminat  

- montare corpuri de iluminat; 

- întreţinere corpuri de iluminat  

 

Măsura 1.6 Montarea unui  ost de 

trans or are  n co ună  n  ederea 

  bunătă irii  ara etrilor curentului 

electric – DUMBRĂVIȚA 

 

 

Acti ită i  

-identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  

- achiziţionarea unui post de transformare 

- montare post de transformare a curentului 
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 Măsura 1.7 Extinderea rețelei de 

canalizare 

 Extinderea și reabilitarea sistemului 
de canalizare în comuna 
DUMBRĂ  ȚA 

 

 

Acti ită i  

 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

Măsura 1.8 Modernizare sistem rutier  

Acti ită i  

 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

  Măsura 1.9    Extinderea rețelei de gaz 

– 15 km 

 

Acti ită i  

 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 
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lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

Măsura 1.10 Reali are de alei pietonale 

în comuna 

 

 

Acti ită i  

 

identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

 xa  strategică 2 

ÎMBUNĂ ĂȚ RE  MED ULU  DE  F  ER  Ș  DEZV L  RE   UR  MULU  

Măsura 2.1. Reabilitare obiective  

turistice, inclusiv semnalizare 

  

   

Acti ită i  

- evaluarea valorii proiectului 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  
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Măsura 2.2 A enajare s a iu ca  are 

turi ti 

 Amenajare spațiu campare turisti 
comuna turisti 

Acti ită i 

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

Măsura 2.3 Construirea unui co  lex 

turistic și de agrement în comuna 

 

Acti ită i 

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

Măsura 2.4 A enajare/loti are teren 

intravila pentru  otențiali clienti de 

locuinte 

 

Acti ită i 

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 
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Măsura 2.5  Co  lex s orțiv și de 

agrement – construire bazin olimpic 

și centru SPA 

 

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  

 xa  strategică 3:  R  E Ț   MED ULU  

Măsura 3.1. Lucrări de regulari are a 

albiei  ârâului  i a ărări de  aluri 

 entru  re enirea  i reducerea 

consecin elor distructi e ale inunda iilor  

 

 Lucrări de regularizare a albiei 
râului  

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic; 

- identificare surse de finanţare şi întocmire cerere 

de finanţare   

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  

 xa  strategică 4:  NFR   RU  URĂ      L- UL UR LĂ Ș  

PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 

Măsura 4.1 Reabilitarea/ modernizarea 

și dotarea că inului cultural 

 Reabilitarea/ modernizarea și 

 Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic 
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dotarea căminului cultural 
 

 

(pentru cele care nu au); 

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

 

Măsura 4.2. A enajarea  i dotarea 

unui centru de joacă  i recreere 

pentru copii comunei 

 Amenajarea şi dotarea unui 
centru de joacă şi recreere 
pentru copiii din comuna 
DUMBRĂ  ȚA 

Acti ită i  

- întocmire deviz lucrări și necesar dotări  

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc.) 

 

Măsura 4.3 Reabilitare scoala și 

dotarea cu mobilier și echipamente 

corespunzatoare 

 

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  
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Măsura 4.4 Reabilitarea și dotarea 

corespunzatoare a dispensarului 

uman 

 

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  

Măsura 4.5 Construire co  lex 

social/azil pentru batrani 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  

Măsura 4.6 Construire locuinte 

sociale și de serviciu 
 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din fondurile 

obţinute după semnarea contractului pe etape 

(întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  
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4.7 Reabilizarea, renovarea și 

modernizarea constructiilor din 

domeniul public și privat al comunei 

DUMBRĂVIȚA 

 

Acti ită i  

- întocmire studiu de fezabilitate şi proiect tehnic  

- identificare sursă finanţare şi întocmire cerere de 

finanţare  

- implementarea proiectului de investiţii din 

fondurile obţinute după semnarea contractului pe 

etape (întocmire caiet de sarcini, licitaţie de lucrări, 

stabilirea firmei câştigătoare a licitaţiei, derularea 

lucrărilor, recepţia lucrărilor etc)  

 

 xa  strategică 5 

CONSOLIDAREA EF   ENȚE   DM N   R Ţ E   UBL  E 

Măsura 5.1. Moderni area ad inistrației 

publice locale 

 Dotări pentru intervenţii în caz de 
situaţii de urgenţă (autospeciala 
PSI, buldo-excavator, vola, tractor 
cu remorca şi alte dotări) 

 Lucrari de reabilitare,extindere și  
mansardare a sediului primariei 

 

 

 

 

 

Acti ită i 

 

- întocmire caiet sarcini pentru achiziţionarea 

utilajelor  mașină de pompieri, camion  

- achiziţie utilaje prin respectarea OG 64 2012 

privind achizițiile publice  

- adoptare de hotărâri ale consiliului local pentru: 

 însuşirea prezentei strategii durabile pe 
termen mediu prin Hotărâre de consiliu 
local; 
alocarea de resurse din bugetul local pe 

priorităţi. 
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Măsura 5.3 Construire site de 

promovare 

 

Acti ită i 

 

- întocmire caiet sarcini pentru achiziţionarea unui 

site de promovare a comunei 

- achiziţie prin respectarea OG 64 2012 privind 

achizițiile publice  

 

 

Măsura 5.2. Dotari administratie locală 

(calculatoare, copiatoare xerox, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acti ită i 

 

- întocmire caiet sarcini pentru achiziţionarea 

produselor : calculatoare, copiatoare xerox 

- achiziţie produse prin respectarea OG 64 2012 

privind achizițiile publice  
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