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1. INTRODUCERE
„Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a
compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.”
(Raportul Comisiei Brundtland 1987)
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de
dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a
schimbărilor din mediul exterior și fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un
mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. Elaborarea strategiilor de
dezvoltare locală și micro-regională reprezintă unul din pașii cei mai importanţi care
susţin procesele de dezvoltare locală și micro-regională. În esenţă, acest tip de
strategie clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcţiile și domeniile spre care se
orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Gura Văii a apărut pe fondul
necesităţii de prioritizare clară a iniţiativelor de dezvoltare, fundamentată pe baza unei
analize riguroase a situaţiei locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul
socio-economic al acestor investiţii, în contextul resurselor inevitabil limitate
disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2021-2027.
Comuna Gura Văii și administraţia publică locală pun astfel în practică
cerinţele Uniunii Europene referitoare la viitorul proces de dezvoltare până în anul
2027, și chiar mai mult, astfel că măsurile de dezvoltare sunt corelate în cadrul unor
concepte integrate, zonele urbane defavorizate se află în prim-plan, iar printr-o
abordare participativă actorii locali sunt mult mai mult implicaţi decât înainte în
cadrul proceselor de dezvoltare. Priorităţile Uniunii Europene din domeniul
dezvoltării regionale, se regăsesc în cadrul obiectivelor prevăzute pentru viitorul
proces de dezvoltare a comunei Gura Văii. Strategia oferă o imagine clară asupra
punctului de plecare și a punctului în care se dorește să se ajungă până în anul 2027,
organizează eforturile administraţiei și posibililor parteneri locali în vederea
dezvoltării comunei și ierarhizează cele mai importante acţiuni în arealul de referinţă.
Scopul procesului de planificare completă și de coordonare în cadrul pregătirii
Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Gura Văii este localizarea arealului de
studiu într-un context regional competitiv și atractiv, în care merită să trăiești.
Obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului Local şi Primăriei un
instrument metodologic şi legal pe baza căreia acesta să poată structura şi planifica
implementarea pachetului de programe şi proiecte pe termen mediu, 2021-2027.
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5.1

Contextul elaborării strategiei

Una din componentele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene o
constituie dezvoltarea teritorială durabilă, concept care stă la baza elaborării
documentelor strategice și de planificare actuale, a politicilor în vigoare și a
principalelor linii directoare ale evoluției socio‐economice și culturale a României.
Conceptul de dezvoltare durabilă s‐a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor
decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a
căpătat valențe politice precise în contextul globalizării, reprezentând rezultatul unei
abordări integrate a factorilor politici și decizionali în care protecția mediului și
creșterea economică pe termen lung sunt considerate complementare și reciproc
dependente.
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu
reprezintă o opțiune, ci singura perspectivă rațională de valorificare sustenabilă a
potențialului natural, economic și uman.
Pentru a putea beneficia din plin de avantajele aderării, România are nevoie,
înainte de orice, de un portofoliu de proiecte capabile să atragă și să utilizeze eficient
fondurile europene, cel mai potrivit portofoliu reprezentându‐l strategia de dezvoltare
a localității, municipiului, microregiunii, zonei sau regiunii respective.
În acest context, inițiativa Primăriei comunei Gura Văii de a elabora Strategia
de Dezvoltare Locală într‐un moment extrem de oportun pentru actorii locali (alocarea
fondurilor europene ȋn perioada de programare 2021‐2027), reprezintă unul din pașii
cei mai importanți în procesul dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu și lung
care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al
comunității.
Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei
Gura Văii este de a corela în mod rațional ansamblul politicilor și programelor publice
ale dezvoltării spațiului rural din comună cu direcțiile și practicile dezvoltării durabile
ale județului Bacău, ale Regiunii Nord-Est, ale României și Uniunii Europene.
Pornind de la situația existentă la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală a
comunei Gura Văii cuprinde o radiografie socio‐economică a comunității și o analiză
SWOT a acesteia: avantajele sunt utilizate astfel încât oportunitățile sunt valorificate
la maxim, iar amenințările sunt evitate, în vreme ce slăbiciunile sunt corectate.
Această analiză generează concluziile specifice din care reies direcțiile de dezvoltare
ale comunei.
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Prezenta strategie urmărește îmbunătățirea condițiilor socio‐economice și
culturale din spațiul rural din județul Bacău, pentru atingerea nivelului mediu de
dezvoltare al țărilor Uniunii Europene, din prisma principalilor indicatori ai
dezvoltării durabile.
Prin elaborarea strategiei, s‐a vizat creșterea capacității de planificare și de
parteneriat a membrilor comunității Gura Văii și întărirea capacității de absorbție a
fondurilor europene la nivel local, printr‐o abordare inovativă cu obținerea
următoarelor rezultate:
 identificarea si promovarea intereselor reale ale comunității;
 promovarea dialogului social și îmbunătățirea comunicării între toți actorii
dezvoltării de la nivelul comunității;
 implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de
viitorul dezvoltării comunității;
 întărirea capacității membrilor comunității Gura Văii, în calitatea de viitori
beneficiari, de a prezenta programe de dezvoltare locală argumentate și
coerente, care răspund problemelor critice și priorităților de dezvoltare de la
nivelul comunității, de a pregăti proiecte și de a le implementa cu succes;
 corelarea inițiativelor și strategiilor locale cu cele de la nivel județean, regional
și național;
 asumarea responsabilităților și consolidarea relațiilor de colaborare între actorii
de la nivel local în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor europene.
Actorii implicați în implementarea strategiei trebuie să devină garantul folosirii
eficiente a resurselor publice, printr‐un management orientat spre locuitorii comunei.
Pe toată perioada de implementare a Strategiei se va promova colaborarea între
administrație, societate civilă și sectorul privat pentru o dezvoltare în parteneriat,
pentru a fi mai hotărâți, mai informați și mai pro activi pentru dezvoltarea comunei
Gura Văii.
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2

Elaborarea strategiei – principii de bază utilizate

Principiile de bază utilizate în elaborarea proiectului de planificare
strategică a comunei Gura Văii:
 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale
planificării strategice);
 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi
din comunitate);
 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte
interesele comunităţii ca întreg);
 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu înseamnă
finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis
ideilor şi completărilor viitoare).
Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei
publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele superioare
sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate
urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.
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5.1

Cadrul strategic
CONTEXTUL EUROPEAN

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat
bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de
actualul sistem.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia
Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții
a UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului
de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și
combaterea schimbărilor climatice
3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
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incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din fondurile europene
post -2020
OP 1 O Europă mai inteligentă
Cercetare și inovare
 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Digitalizare
 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor
Competitivitate
 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
Specializare inteligentă, tranziție industrială și anteprenoriat
 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat

OP 2 O Europă mai verde
Energie
 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră
 Promovarea energiei din surse regenerabile
 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare ȋn afara
TEN-E
Schimbări climatice, riscuri, apă
 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a
rezilienței ȋn urma dezastrelor
 Promovarea gestionării sustenabile a apei
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Economia circulară
 Promovarea tradiției către o economie circulară
Biodiversitate
 Ȋmbunătățurea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi
ȋn special ȋn mediul urban și reducerea poluării
Aer
 Ȋmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi
ȋn special ȋn mediul urban și reducerea poluării
Mobilitate urbană
 Mobilitatea națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă ȋn fața
schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv ȋmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Situri contaminate
 Ȋmbunătăţirea protecției naturii şi a biodiversității, a infrastructurii verzi
ȋn special ȋn mediul urban și reducerea poluării

OP 3 O Europă mai conectată
Conectivitate
 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă ȋn fața schimbărărilor
climatice, inteligentă, sigură și intermodală
 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabilă,
reziliente ȋn fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale,
inclusiv ȋmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere
Broadband
 Ȋmbunătățirea conectivități digitale

OP 4 O Europă mai socială
Ocupare
 Ȋmbunătățirea acesului pe piata muncii ntru toate persoanele aflate ȋn
căutarea unui loc de muncă, ȋn special pentru tineri, șomeri de lungă durată
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și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin
promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale
 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pe piața muncii pentru a evalua și
a anticipa necesarul de competeță și a asigura asistență personalizată și ȋn
timp real urmărind asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a
mobilității forței de muncă
 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării
echilibrului dintre viața profesională și cea privată
 Promovarea adaptării la schimbarea lucrărilor, inteprinderilor și
antreprenorilor, a ȋmbătrânirii active și ȋn condiții bune de sănătate, precum
și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa
sănătății
Educație
 Ȋmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și
formare pentru piața muncii pentru a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor digitale
 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile
incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, ȋn special pentru
grupurile defavorizate, ȋncepând de la educația și ȋngrijirea copiilor
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și
până la ȋnvățământul terțiar
 Promovarea ȋmvățării pe tot parcursul vieții, ȋn special a unor oportunități
flexibile de perfecționare și recomversie profesională pentru toți luând ȋn
considerare competențele digitale
Incluziune socială
 Promovarea integrării socio-economice a comunităților terțe și a
comunităților marginalizate, cum ar fi romii
 Ȋmbunătăţirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile
și accesibile; modernizarea sistemelor de protecţie socială, inclusiv
promovarea accesului la protecţia socială; ȋmbunătăţirea accesibilității
eficacității și a rezilienței sistemelor de asistentă medicală și a serviciilor
de ȋngrijire de lungă durată
 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate ȋn risc de sărăcie sau
excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a
copiilor
 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență
materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri
de acompaniere
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Sănătate
 Ȋmbunătăţirea accesului egal şi în timp util la servicii de calitate, durabile
şi accesibile; modernizarea sistemelor de protectie socială, inclusiv
promovarea accesului la protecţia socială; ȋmbunătăţirea accesibilității a
eficacitaţii și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor
de îngrijire de lungă durată

OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi
Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană
 Promovarea dezvoltării integrate ȋn domeniul social, economic și al
mediului, a patrimoniului cultural și a securității ȋn zonele urbane
Dezvoltare teritorială integrată
 Promovarea dezvoltării integrate ȋn domeniul social, economic şi al
mediului la nivel local, a patrimoniului cultural şi a securității, inclusiv ȋn
zonele rurale şi de coastă inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 20212027:
Concentrare tematică
- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate
- 25% din FSE+ pentru incluziune socială
- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
Aspecte financiare (CFM)
- Forma principală de finanțare – granturile
- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru
Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.
- Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor
- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția
operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
- Dezangajarea – regula „N+2”.
În cadrul politicii de coeziune, Ministerul propune 9 tipuri de programe,
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Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul
Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model
polonez):
1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
3. Programul Operațional Transport (POT)
4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente
Financiare(POCIDIF)
5. Programul Operațional Sănătate (POS)
6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)
Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”,
transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional
Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va pune la dispoziție
instrumente financiare.

Către o Europă durabilă până ȋn 2030
În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, țări
din întreaga lume au semnat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației
Națiunilor Unite (Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă
(ODD) ale acesteia, stabilind împreună o listă de acțiuni concrete de întreprins pentru
oameni și pentru planetă. Liderii mondiali și-au declarat angajatul pentru eradicarea
sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și
prosperitate. Obiectivele de dezvoltare durabilă, împreună cu Acordul de la Paris
privind schimbările climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună,
cadrul mondial pentru cooperarea internațională în materie de dezvoltare durabilă și
dimensiunile economice, sociale, de mediu și de guvernanță ale acestui cadru. UE a
fost una dintre principalele forțe care au sprijinit Agenda 2030 a ONU, angajându-se
ferm să o pună în aplicare.

1.
2.
3.
4.

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 sunt:
Fără sărăcie
Fără foamete
Stare bună de sănătate și bunăstare
Educație de calitate
Pagina 13

Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Văii, ȋn perioada 2021-2027

5. Egalitate de gen
6. Apă curată și salubritate
7. Energie accesibilă ca preț și curată
8. Condiții de muncă decente și creștere economică
9. Industrie, inovare și infrastructură
10. Reducerea inegalităților
11. Orașe și comunități durabile
12. Consum și producție responsabile
13. Politici climatice
14. Viața subacvatică
15. Viața terestră
16. Pace, justiție și instituții puternice
17. Parteneriate pentru obiective
CONTEXTUL NAŢIONAL
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi
2013-2020-2030
Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate
de stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel
comunitar, în special cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia Lisabona pentru
creștere și locuri de muncă și în Strategia Reînnoită a UE pentru Dezvoltarea Durabilă
din 2006.
Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor
două decenii:
 Orizont 2013 –încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României;
 Orizont 2020 – atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile;
 Orizont 2030 –apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel
an a ţărilor UE.
Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea
Agendei 2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.
Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic,
social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație,
optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un
mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se
structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987):
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1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie
să aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea
forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;
2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare
pentru a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse
disponibile prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie
folosite tehnologiile.
 Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context
 Obiectivul 2: Eradicarea foamei, asigurarea securitãții alimentare,
îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile
 Obiectivul 3: Asigurarea unei vieți sãnãtoase şi promovarea bunãstãrii tuturor,
la orice vârstă
 Obiectivul 4: Garantarea unei educații de calitate şi promovarea
oportunitãților de învãțare de-a lungul vieții pentru toți
 Obiectivul 5: Realizarea egalitãții de gen şi întãrirea rolului femeilor şi al
fetelor în societate
 Obiectivul 6: Asigurarea disponibilitãții şi gestionãrii durabile a apei şi
sanitație pentru toți
 Obiectivul 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, întrun mod sigur, durabil şi modern.
 Obiectivul 8: Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisã tuturor
şi durabilã, a ocupãrii depline şi productive a forței de muncã şi asigurarea de
locuri de muncã decente pentru toți.
 Obiectivul 9: Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea
industrializãrii durabile şi încurajarea inovației.
 Obiectivul 10: Reducerea inegalitãților în interiorul țãrilor şi între țãri
 Obiectivul 11: Dezvoltarea oraşelor şi a aşezãrilor umane pentru ca ele sã fi e
deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile
 Obiectivul 12: Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile
 Obiectivul 13: Luarea unor mãsuri urgente de combatere a schimbãrilor
climatice şi a impactului lor
 Obiectivul 14: Conservarea şi utilizarea durabilã a oceanelor, mãrilor şi a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilã
 Obiectivul 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilã a pãdurilor, combaterea deşertifi
cãrii, stoparea şi repararea degradãrii solului şi stoparea pierderilor de
biodiversitate
 Obiectivul 16: Promovarea unor societãți paşnice şi incluzive pentru o
dezvoltare durabilã, a accesului la justiție pentru toți şi crearea unor instituții
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efi ciente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile
➢ Obiectivul 17: Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilã

CONTEXTUL REGIONAL
În anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor
judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la
Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut
administrativ, deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională.
Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au
devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea
Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel
NUTS-II din Uniunea Europeană.
Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin
legea nr. 151 / 1998, privind dezvoltarea regională în România.
România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia
geografică în ţară, respectiv Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Vest, Sud – Est, Sud,
Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.
Regiunea Nord-Est acoperă zona de nord-est a țării și este o parte a vechii
regiuni istorice a Moldovei, fiind compusă din șase județe: Bacău, Botoșani, Iași,
Neamț, Suceava și Vaslui.
Suprafața regiunii este de 3.684.983 hectare (36.850 km²), reprezentând
aproximativ 15,46% din suprafața României), cele mai ȋntinse județe fiind Suceava, cu
o suprafață de 8.553 km² și Bacău cu 6.621 km².
Pentru perioada de programare 2021-2027 sunt avute ȋn vedere următoarele
elemente de ordin strategic:
Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, durabil și
incluziv unde ȋți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești
Obiectiv general: Derularea ȋn regiune a unei dezvoltari echilibrate printr-un proces
de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la
creșterea standardului de viață și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter
regionale.
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Prioritate

Obiectiv
specific

1.1 Stimularea
capacităților de
inovare-cercetare
și promovarea
adoptării
tehnologiilor
avansate

1. Dezvoltarea
unei
economii
competitive

1.2 Sprijinirea
ȋnființării
de noi firme,
competitive și
sustenabile, ȋn
domenii de
interes local și
regional
1.3 Ȋmbunătățirea
competitivității
firmelor prin
creșterea
productivității ȋn
domenii cu
valoare adăugată
1.4 Ȋmbunătățirea
competitivității
prin creșterea
accesului la
serviciile
tehnologiei
informației și
comunicațiilor
1.5 Creșterea
competitivității și
sustenabilității
industriilor
culturale și
creative

Măsura

Corelarea cu politicile
comunitare și
obiectivele de politică
aferente 2021-2027

1.1.1 Dezvoltarea
inovării și promovarea
transferului tehnologic

Politica de Coeziune OP 1
„O Europă mai inteligentă”

1.1.2 Sprijinirea
cercetării private și
publice pentru
dezvoltarea și
fructificarea de soluții
integrate

Politica de Coeziune OP 1
„O Europă mai inteligentă”

1.2.1 Sprijinirea
tinerilor antreprenori și
creșterea accesului
firmelor ȋnființate la
servicii noi, de calitate

Politica de Coeziune OP 1
„O Europă mai inteligentă”

1.3.1 Dezvoltarea
domeniilor competitive,
sistemelor productive
integrate și
internaționalizarea
acestora

Politica de Coeziune OP 1
„O Europă mai inteligentă”

1.4.1 Folosirea
avantajelor
tehnologiei informației
și comunicațiilor ȋn
economie

Politica de Coeziune OP 1
„O Europă mai inteligentă”

1.5.1 Sprijin acordat
pentru dezvoltarea și
promovarea industriilor
culturale și creative

Politica de Coeziune OP 1
„O Europă mai inteligentă”

Pagina 17

Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Văii, ȋn perioada 2021-2027
1.6 Creșterea
competitivității
economice ȋn
mediul rural
1.7 Sprijinirea
valorificării
potențialului
turistic existent

2. Dezvoltarea
capitalului
uman

3. Protejarea
mediului și
optimizarea
utilizării
resurselor

1.6.1 Sprijinirea și
dezvoltarea activităților
economice alternative ȋn
mediul rural
1.7.1 Dezvoltarea
infrastructurii de turism
și de agrement aferentă,
promovarea
potențialului turistic

Politica agricolă comună

Politica de coeziune OP 5
„O Europămai aproape
de cetățeni”

2.1 Creșterea
ocupării ȋn rândul
grupurilor
vulnerabile și a
tinerilor

2.1.1 Sprijinirea
integrării pe piața
muncii a grupurilor
vulnerabile și a tinerilor

Politica de coeziune OP 4
„O Europă mai socială”

2.2 Ȋmbunătățirea
accesului și
participării la
educație și
formare de
calitate

2.2.1 Creșterea
participării la un
ȋnvățământ de calitate,
modern, corelat la
cerințele pieții muncii,
inclusiv prin
modernizarea
infrastructurii aferente

Politica de coeziune OP 4
„O Europă mai socială”

2.3.1 Extinderea și
diversificarea serviciilor
de sănătate, inclusiv
prin modernizarea
infrastructurii aferente

Politica de coeziune OP 4
„O Europă mai socială”

2.3 Creșterea
accesului la
un act și sistem
medical de
calitate, eficient,
modern
2.4 Combaterea
sărăciei și
promovarea
incluziunii sociale
prin regenerarea
zonelor rurale și
urbane aflate
ȋn declin
3.1 Sprijinirea și
promovarea
eficienței
energetice

2.4.1 Sprijin adresat
pentru integrarea socială
și economică a
comunităților
marginalizate și
defavorizate prin
furnizarea de pachete
integrate de servicii
3.1.1 Creșterea
eficienței energetice și a
utilizării energiei din
resurse regenerabile ȋn
sectorul rezidențial,
infrastructură publică și
firme
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4. Dezvoltarea
unei
infrastructuri
moderne,
inteligente,
reziliente și
durabile

3.2 Promovarea
managementului
durabil al apei

3.2.1 Dezvoltarea
integrată a sistemelor de
apă și apă uzată

Politica de coeziune OP 2
„O Europă cu emisii
scăzute de carbon și mai
ecologică”

3.3 Promovarea
tranziției către
economia
circulară

3.3.1 Dezvoltarea
sistemelor de
management integrat
a deșeurilor și
stimularea economiei
circulare

Politica de coeziune OP 2
„O Europă cu emisii
scăzute de carbon și mai
ecologică”

3.4.1 Adaptarea la
schimbările climatice,
managementul riscurilor
legate de climă și
reducerea poluării

Politica de coeziune OP 2
„O Europă cu emisii
scăzute de carbon și mai
ecologică”

3.5.1 Prezervarea
biodiversității și
dezvoltarea
infrastructurii verzi

Politica de coeziune OP 2
„O Europă cu emisii
scăzute de carbon și mai
ecologică”

4.1.1 Dezvoltarea
infrastructurii de
transport feroviară,
aeriană și rutieră

Politica de coeziune OP 3
„O Europă mai conectată”

4.2.1 Dezvoltarea
infrastructurii de
comunicații, ȋn special
ȋn zonele rurale și
comunitățile izolate

Politica de coeziune OP 3
„O Europă mai conectată”

4.3.1 Mobilitate urbană
durabilă

Politica de coeziune OP 2
„O Europă cu emisii
scăzute de carbon și mai
ecologică”

3.4 Promovarea
adaptării la
schimbările
climatice și
prevenirea
riscurilor
3.5 Ȋmbunătățirea
protecției și
conservării
biodiversității și
reducerea poluării
4.1 Creșterea
accesibilității,
conectivității și
siguranței prin
realizarea de
investiții ȋn
infrastructura de
transport
4.2 Ȋmbunătățirea
accesului la
infrastructura de
comunicații de
mare viteză
4.3 Reducerea
emisiilor de
carbon prin
realizarea și
implementarea
planurilor de
mobilitate urbană
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4.4 Asigurarea
condițiilor
de dezvoltare ȋn
mediul urban,
prin realizarea de
investiții ȋn
infrastructura
locală
4.5 Asigurarea
condițiilor de
dezvoltare ȋn
mediul rural, prin
realizarea de
investiții ȋn
infrastructura
locală

4.4.1 Dezvoltarea
durabilă a zonelor
urbane funcționale
4.4.2 Sprijin pentru
revitalizarea și
regenerarea orașelor
mici și mijlocii cu
funcțiuni socioeconomice reduse

4.5.1 Dezvoltarea
spațiului rural, inclusiv
integrarea funcțională
cu zonele urbane

OP1+OP2+OP3+OP4+OP5

Politica agricolă comună

Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027

CONTEXTUL JUDEȚEAN
Viziunea de dezvoltare a Județului Bacău: Bacău se va poziționa în topul cel mai
atractive 10 județe din România pentru investitori și turiști, cu o economie competitivă,
deschisă și durabilă, bazată pe specializare inteligentă și pe forță de muncă înalt
calificată, și cu o infrastructură modernă, accesibilă tuturor locuitorilor. Județul
Bacău va oferi locuitorilor săi un nivel ridicat de calitate a vieții și servicii
educaționale, medicale, sociale și culturale de înaltă calitate, precum și o
administrație publică orientată către nevoile cetățenilor, care se vor implica activ în
viața comunităților din care fac parte.
Obiective specifice:
 Județul Bacău – destinație turistică de importanță națională și internațională
 Județul Bacău – destinație atractivă de afaceri și investiții
 Județul Bacău – servicii publice de calitate accesibile tuturor locuitorilor
 Județul Bacău – dezvoltare teritorială integrată
 Județul Bacău – județ accesibil și conectat la rețeaua majoră de transport
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5.1

Metodologie

Elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivelul comunei Gura Văii reprezintă
un demers construit pe o metodologie riguroasă, bazată pe analiza coordonatelor
socio‐economice la nivel regional, județean și la nivelul comunității vizate, urmărind
atât o finalitate managerială cât și una de implicare a comunității în luarea marilor
decizii care o privesc.
Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei sunt următoarele:
5.
Realizarea analizei preliminare a situației existente:
În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informații (în principal
informații statistice), privind domeniile și activitățile luate în analiză. Informațiile
culese în această etapă, au format setul de date și informații necesar realizării fazei de
analiză şi diagnostic, precum și pentru faza următoare de elaborare propriu‐zisă a
strategiei de dezvoltare locală.
5.
Analiza SWOT:
Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informațiilor colectate în
etapa anterioară, a diagnosticului socio‐economic al comunei. Evaluarea aspectelor
favorabile și nefavorabile, precum și a oportunităților și amenințărilor asupra
dezvoltării mediului rural a fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT.
5.
Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității:
Pe baza resurselor existente și potențiale, a posibilităților de valorificare a
oportunităților identificate, a posibilităților de eliminare/diminuare/evitare a punctelor
slabe și posibilitățile de prevenire/contraatac a amenințărilor, au fost identificate
viziunea strategică de dezvoltare sau direcția principală de dezvoltare rurală, au fost
stabilite obiectivele strategice și au fost trasate politicile publice aferente fiecărui
obiectiv în parte.
Stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanță cu
politicile și direcțiile generale adoptate de principalele documente strategice județene,
regionale, naționale și europene.
4. Întocmirea portofoliului de proiecte din perspectiva perioadei de
programare financiară 2021‐2027:
În cadrul politicilor publice, au fost propuse proiecte din perspectiva perioadei
de programare financiară 2021‐2027, ce vor putea fi evaluate pe baza unui sistem de
indicatori și rezultate și pot beneficia de finanțare prin programele active în perioada
de planificare.
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PREZENTARE
GENERALĂ
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5.

CARACTERIZAREA GENERALĂ A COMUNEI
GURA VĂII

2.1

Ȋncadrarea administrativă

Figura nr.1: amplasarea comunei Gura Văii ȋn cadrul județului Bacău
Comuna Gura Văii se află în partea de sud a județului Bacău, pe malul stâng al
Trotușului (în dreptul municipiului Onești de pe malul opus), în bazinul hidrografic al
afluentului acestuia, Pârâul Mare.
Este traversată de șoseaua județeană D.J. 119, care o leagă spre sud-vest de Onești
(unde se termină în D.N. 11A) și spre nord de Răcăciuni, Cleja Faraoani, Valea Seacă,
Sărata și Bacău (unde se termină în D.N. 11). Din acest drum, la Dumbrava se ramifică
șoseaua județeană neasfaltată D.J. 206B, care duce spre est la Parava și Răcăciuni (unde
se termină în D.N. 2).
Forma teritoriului ocupat de comună se ȋnscrie ȋntr-un patrulater neregulat orientat
astfel:
 cu o latură desfășurată de la Vest la Sud de-a lungul hotarului ȋnspre municipiul
Onești, mai exact de-a lungul platformei industriale a acestuia de care o separă
râul Trotuș;
 cu o latură desfășurată de la Nord la Sud – Est, de-a lungul hotarului ȋnspre
comunele Răcăciuni, Parava și Orbeni;
 cu o latură desfășurată de la Nord la Vest, de-a lungul hotarului ȋnspre comuna
Helegiu;
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 cu o latură desfășurată de la Sud – Est la Sud, de-a lungul hotarului cu comuna
Ştefan cel Mare;
Comuna Gura Văii are ȋn componență șase sate: Capăta, Dumbrava, Gura Văii
(reședința), Motocești, Păltinata și Temelia.

-

Localitățile sunt amplasate ȋn teritoriu astfel:
localitatea Gura Văii se desfășoară pe malul râului Trotuș, de-a lungul hotarului
de la Vest la Sud cu municipiul Onești;
localitățile Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava și Capăta se desfășoară de-a
lungul drumului județean D.J. 119 care străbate comuna de la Nord – Est la Sud,
Sud – Est. Drumul județean D.J. 119 se ramifică ȋn satul Dumbrava cu drumul
județean D.J. 206 B spre Parava. D.J. 119 trece pe lângă Motocești și Păltinata,
legătura cu aceste localități făcându-se prin drumuri comunale care se ramifică
din D.J.

Tradiţii
Multe obiceiuri îi însoţesc pe locuitorii comunei pe parcursul vieţii lor: de Paşte,
de Crăciun, de Anul Nou, tradiţii creştine primite, trăite şi transmise urmaşilor.
Obiceiurile sărbătorilor de iarna rămân totusi, cele mai spectaculoase. Locuitorii
comunei au facut din aceste sărbători un alt prilej de bucurie, însoţit de colindele
copiilor, pluguşorul, ursul, sorcova, caii, jianul, capra.
Evenimente locale
- Festivalul absolvenților –Ediția I – 2022
- Cupa off-road Gura Văii
- Festivalul antic – Bătălia dintre carpi și romani pe Via Angustia
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2.2

Istoric

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Râpile, făcea parte din
plasa Tazlăul de Jos a județului Bacău și era formată din satele Borzești-Clăcași,
Borzești-Răzeși, Slobozia Mielului, Râpile, Pătrășcani, Motocești și Păltinata, având în
total 2.774 de locuitori.
În comună existau o școală mixtă cu 46 de elevi și șase biserici ortodoxe (două în
Râpile și câte una în Borzești-Clăcași, Borzești-Răzeși, Pătrășcani și Slobozia Mielului),
iar principalii proprietari de pământ erau Dumitru Paraschiv, Alex. D. Paraschiv și G.E.
Bogdan. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei, mai funcționa în aceeași plasă și
comuna Gropile, formată din satele Gropile, Capota, Păltinata și Pochița, cu 1.577 de
locuitori ce trăiau în 387 de case. În comuna Gropile existau două mori de apă, o școală
mixtă cu 16 elevi la Gropile, două biserici ortodoxe la Gropile și una catolică la Capota.
Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în plasa Trotuș a aceluiași județ;
Comuna Râpile avea 3.012 locuitori în satele Motocești, Pătrășcani, Râpile și Slobozia
Mielului, în vreme ce comuna Gropile avea 1.820 de locuitori în satele Capota, Gropile,
Păltinița de Jos și Păltinița de Sus.
În 1950, cele două comune au fost transferate raionului Târgu Ocna din regiunea
Bacău.
În 1968, comuna și satul Râpile a primit numele de Gura Văii, iar satul și comuna
Gropile au primit denumirea de Dumbrava.
În 1968, cele două comune au revenit la județul Bacău, reînființat, iar comuna
Dumbrava a fost desființată, satele ei trecând la comuna Gura Văii; tot atunci, satele
Păltinata de Jos și Păltinata de Sus au fost comasate pentru a forma satul Păltinata, iar
satul Pătrășcani a fost desființat și inclus în satul Gura Văii. Comuna a avut statut de
comună suburbană a municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej.
În 1989, s-a renunțat la conceptul de comună suburbană, iar comuna Gura Văii a
fost subordonată direct județului Bacău.
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2.3

Caracterizarea geografică

Cadrul fizico-geografic
Teritoriul comunei Gura Văii este situat ȋn zona Subcarpaților Răsăriteni, pe ulucul
depresionar al Trotușului - ȋn depresiunea de confluență a acestuia cu râul Tazlău ȋn partea
de nord est a acestuia.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna Gura Văii se află situată ȋn punctul de
contact dintre culmea Petricica și depresiunea Tazlău-Cașin și are ca limită naturală ȋn
partea de sud est talvegul râului Trotuș.
Situat fiind ȋn zona de contact a două subunități geomorfologice, aspectul
teritoriului este reprezentat printr-un relief fărâmițat – cu dealuri cu versanți abrupți –
alternate de văi ȋnguste.
Versanții acestor dealuri au ȋn general orientare est-vestică și culmile cu direcția
generală N-S, cu pante ce variază ȋntre 10 și 40% și altitudinea maximă absolută de 675 m,
iar minimă de 220 m (ȋn valea Trotușului).
Rețeaua hidrografică
Din punct de vedere hidrografic, comuna Gura Văii aparține bazinului râului
Trotuș, care limitează teritoriul acestuia ȋn partea de sud – vest și colectează afluenții
situați pe versanții dealurilor din zonă.
Râul Trotuș curge pe direcția N – V – S – E, din dreptul comunei Gura Văii,
respectiv al municipiului Onești.
Principalii afluenți cu debit permanent ai râului Trotuș sunt:
- Pârâul Mare care străbate teritoriul comunei pe direcția NE – SV;
- Pârâul Benei cu direcția dominantă a cursului pe direcția NV – SE;
- Pârâul Dumbrava care străbate localitatea cu același nume.
Ȋn perioadele cu regim bogat ȋn precipitatii, precum și ȋn perioada topirii zăpezilor,
debitele acestor pâraie au un torențial.
Apele freatice sunt cantonate la adâncimi diferite ȋn funcție de caracteristicile
reliefului.
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SITUAŢIA ACTUALĂ
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SITUAŢIA ACTUALĂ A COMUNEI GURA VĂII

5.

3.1

Caracterizarea demografică

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Gura Văii
înregistra 4.711 persoane, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 6.126 locuitori.
Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică, populația
comunei Gura Văii la 1 ianuarie 2020 era de 5.039 persoane, din care 2.571 persoane de
sex masculin și 2.468 persoane de sex feminin.

Populația pe sexe în anul 2020

2468

2571

Masculin
Feminin

5106

Evoluția numărului de
locuitori în perioada
2015-2020

5339
5289
5231
5178

5039

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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După cum se poate observa din imaginea de mai sus, se constată o scădere ȋn
perioada 2015-2020 la nivelul comunei Gura Văii a numărului de locuitori. Astfel, în
anul 2015 populația comunei se ridică la 5.339 de persoane, comparativ cu anul 2020
când populația comunei coboară la 5.039 persoane. Această scădere a numărului de
locuitori reprezintă o consecință a emigrării populației spre zone cu potențial economic
mai ridicat sau în alte țări ale Europei, odată cu închiderea unităţilor economice, în
vederea asigurării unui trai de viață mai bun.
Această scădere se poate observa și în structura demografică a populației
comunei pe sexe, atât la nivelul persoanelor de gen feminin cât și la nivelul persoanelor
de gen masculin.
Evoluția structurii demografice pe sexe în perioada 2015-2020
2733
2696
2659
2628
2606

2593

2572

2608
2571

2550

Masculin
Feminin

2498
2468

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
În anul 2015, numărul persoanelor de gen feminin este de 2.606 și numărul
persoanelor de gen masculin 2.733 persoane, în comparație cu anul 2020 când numărul
persoanelor de gen feminin a scăzut la 2.468 și numărul persoanelor de gen masculin la
2.571.
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Structura și ȋmbătrânirea populației
Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung care a început cu câteva
decenii în urmă în Europa. Această tendință este vizibilă la nivelul transformărilor
structurii de vârstă a populației și se reflectă într-o pondere în creștere a persoanelor în
vârstă, cuplată cu o pondere în scădere a persoanelor în vârstă de muncă, raportată la
populația totală. Conform datelor ONU, ponderea populației de vârsta a treia (persoane
de 60 de ani și peste) este în anul 2019 de 13,2%, însă pe termen lung se va mări, chiar
și în regiunile unde natalitatea este superioară ratelor de mortalitate.
Ȋn comuna Gura Văii, populația tânără (0-14 ani) reprezintă 15%, populația
ȋmbătrânită (65 de ani și peste) reprezintă 17% și populația activă sau adultă (15-64
ani) are ponderea cea mai mare din total, respectiv de 68% din totalul populației. Având
ȋn vedere faptul că ȋn comuna Gura Văii populația tânără este mai puțin numeroasă
decat cea vârstnică, este prezent fenomenul de ȋmbătrânire a populației.

3%

2%

5%

3%

5%

4%

0-4 ani
5%

5-9 ani

5%

10-14 ani
15-19 ani
7%

20-24 ani
25-29 ani

6%

30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
5%

6%

45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani

6%

8%

65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani

7%

80-84 ani
85 ani si peste

8%
8%

7%

*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Persoane
85 ani si peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani

95
136
168
210

65-69 ani

244

60-64 ani

293

55-59 ani

249

50-54 ani

385
412

45-49 ani
40-44 ani

419

35-39 ani

332

30-34 ani

354

25-29 ani

304

20-24 ani

318

15-19 ani

365

10-14 ani

267

5-9 ani

251

0-4 ani

237

*Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro

Indicatori statistici demografici
Piramida pe grupe de vârstă și sexe reprezintă diagrama liniară prin care se
reprezintă grafic, în mod simetric, o caracteristică atât cantitativă cât și una calitativă.
Constă în reprezentarea pe verticală și bilateral a grupelor de vârstă pe cele două sexe,
în raport cu mărimea grupelor de vârstă. Piramida structurală ia forme diferite,
reflectând tipul de evoluție a populației. Astfel, ele pot fi de formă: triunghiulară, de
clopot, de amforă sau de treflă.
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În anul 2020, piramida vârstelor în comuna Gura Văii ia formă de amforă, cu o
bază reprezentată de populația tânără de 755 persoane. Vârful reprezintă populația
ȋmbătrânită de 853 persoane. La mijloc, amfora este cea mai extinsă, întrucât populația
activă sau matură este cea mai numeroasă, cuprinzând 3.431 persoane.

Figura nr. 2: Piramida vârstelor ȋn anul 2020
Gradul de ȋmbătrânire demografică a populației comunei Gura Văii este de
112.98%. Acest indicator reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani și peste)
care revine la 100 de persoane tinere (sub 15 ani). Astfel, ȋn comuna Gura Văii, 113
persoane vârstince revin la 100 de tineri, ceea ce indică o tendință de ȋmbătrânire a
populației. Gradul de ȋmbătrânire demografică este inferior celui ȋnregistrat la nivel
național (117,94%), acești indicatori reprezintă ȋmbătrânirea populației la cele trei
nivele și un deficit de populație tânără.
Mișcarea naturală a populației
Ȋn anul 2019, ȋn comuna Gura Văii au fost ȋnregistrați 46 de născuți vii. Rata de
natalitate a populației este de 9‰ ceea ce ȋnseamnă că la 1000 de locuitori au revenit
aproximativ 9 născuți vii. Acestă valoare este inferioară atât celei naționale de 9.4‰,
cât și cea de 9.3‰ de la nivelul Uniunii Europene.
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Rata mortalității reprezintă masa deceselor survenite ȋn cadrul populației ȋntr-o
anumită perioadă de timp, de obicei un an calendaristic. Pentru cele 80 de decese
survenite ȋn anul 2019, s-a ȋnregistrat o rata a mortalității de 15.67‰ ȋn comuna Gura
Văii. La nivelul UE, rata mortalității a fost de 10,4‰, iar ȋn România a fost de 13,4‰.
Tendința generală de la nivel național este de scădere a numărului de nou născuți și
creștere a numărului de decese, fapt ce determină existența unui spor natural negativ. Ȋn
comuna Gura Văii, ȋn anul 2019 a fost ȋnregistrat un spor natural negativ de 6.67‰,
ceea se semnifică o scădere a populației, fiind ȋnregistrate cu 34 decese mai mult decât
nașteri.
Comuna Gura Văii este este afectată de plecarea cu domiciliul a persoanelor
care au reședința stabilă deoarece soldul schimbărilor de reședință a ȋnregistrat o
valoare negativă de 32 de persoane ȋn anul 2019. Astfel, 42 persoane au plecat cu
domiciliul spre alte localități, fiind inclusă și migrația internațională, respectiv au plecat
din comună și fac dovada că au asigurată locuința ȋn altă locație și 10 persoane s-au
stabilit cu domiciliul ȋn comuna Gura Văii, respectiv au sosit ȋn comună și fac dovada
că au asigurată locuința aici.

Numărul de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii pe sexe pentru perioada iunie 2020
– iunie 2021
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*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table

Din analiza graficului de mai sus, se observă că numărul de șomeri înregistrați la
sfârșitul lunii prezintă o scădere, după care o stagnare la nivelul comunei Gura Văii.
Astfel, în intervalul iunie 2020 – iunie 2021 numărul șomerilor pe ambele sexe prezintă
o scădere, fiind înregistrați un total de aproximativ 104 șomeri la nivelul comunei Gura
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Văii, la sfârșitul lunii iunie 2021, față de 119 șomeri ȋnregistrați la sfârșitul lunii iunie
2020.
Populația activă ocupată a comunei își desfășoară activitatea în agricultură,
creșterea animalelor, construții și comerț, aceste domenii fiind cele mai reprezentative
pentru comuna Gura Văii.
Majoritatea locuitorilor sunt români (88,54%), cu o minoritate de romi (7.64%).
Pentru 3,78% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(91,25%), dar există și minorități de romano-catolici (2,76%) și adventiști de ziua a
șaptea (1,91%). Pentru 3,95% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.

7,64%

3,78%

Români
Romi
Necunoscut

88,54%

3,95%
1,91%
2,76%

Ortodocși
Romano-catolici
Adventisti
Altă religie

91,25%
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3.2

Infrastructura

➢ Infrastructura rutieră
Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în
aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor rurale.
Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele
dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă,
satisfacerea anumitor servicii.
Infrastructura rutieră de pe teritoriul Comunei Gura Văii este formată din:
 drumuri județene: DJ119 (11,358 km) și DJ206B (2,116 km)
 drumuri comunale: DC111A (1,000 km), DC111B (2,200 km), DC111C (5,800
km), DC111D (1,200 km), DC111E (1,000 km), DC112 (3,600 km), DC112A
(6,950 km), DC112B (3,900 km)
 drumuri vicinale (satești și acces) – 49,950 km
Ȋn prezent toate drumurile au denumire de străzi conform Nomenclatorului stradal.
Drumurile județene au ȋmbrăcăminte de asfalt, drumurile comunale și vicinale din
balast și pământ.

Categorii de drumuri

Drumuri județene

13.474 km

Drumuri comunale

25.65 km

Drumuri vicinale

49.950 km

Total

89.074 km

Tabelul nr. 1 – Rețea de drumuri
Sursa: Primăria Gura Văii
- DC111C – DJ119 (Temelia –Păltinata –Dumbrava)
- DC111D – DJ119 ( Mustea – Dumbrava)
- DC111E – DJ119 (Biserica Catolică-Ichim Capăta)
- Drum comunal DC111A Păltinata DJ119
- Drum comunal DC112 Pătrăşcani – Ştefan cel Mare DJ119
- Drum comunal DC111B Motoceşti- DJ119
- DC112B – DJ119 (Bontaș Ilie – Pârâul Pistii – Biserica de sus – DC112A
- Drum comunal DC111
- DC 112A – DJ 119 (Gura Văii – amplasament Rotunda)
- Drum acces Rotunda
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- Drumuri vicinale sat Gura Văii
- Drumuri vicinale sat Dumbrava
- Drumuri vicinale sat Capăta
- Drumuri vicinale sat Temelia
- Drumuri vicinale sat Păltinata
- Drumuri vicinale sat Motoceşti
În scopul asigurării relațiilor funcționale în interiorul teritoriului precum și între
localitățile acestuia și unitățile/sistemul din localitățile învecinate, se impune
modenizarea, mărirea gradului de viabilitate și executarea de lucrări de întreținere și
reparații.
Pe întreg teritoriul comunei Gura Văii, este necesară de asemenea repararea
podurilor și podețelor deteriorate în scopul asigurării îmbunătățirii condițiilor de
siguranță a circulației.
Comuna Gura Văii dispune de 3 microbuze școlare care deservesc elevii din
satele Capăta – Dumbrava, Păltinata – Temelia și Motocești – Gura Văii.
Transportul ȋn comună se realizează pe 6 trasee, cu o lungime totală a traseelor
de 260 km. Există 9 stații de autobuz amenajate.

➢ Infrastructura de utilități
a. Alimentarea cu apă potabilǎ se realizeazǎ atât în sistem centralizat, printr-o
reţea de alimentare cu apă ȋn satul Gura Văii, cât și de la fântâni proprii sau stradale.
Lungimea rețelei de alimentare cu apă din satul Gura Văii este de 13.839 ml,
reprezentând 60% din necesar.
b. Ȋn comuna Gura Văii un există un sistem centralizat de canalizare. Evacuarea
apelor uzate menajere se face ȋn fose septice, bazine vidanjabile, șanțurile drumurilor
ȋnvecinate gospodăriilor și terenuri agricole din jurul gospodăriilor.
c. Un număr de 2.002 gospodării din totalul gospodăriilor comunei Gura Văii sunt
racordate la rețeaua de energie electrică. Configurația rețelei este de tip aerian, pozat prin
console, pe clădiri. Există 13 PTA pe teritoriul comunei.
Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua
electrică de distribuție publică și este alimentată prin intermediul posturilor de
transformare existente, fiind prezentă la nivelul ȋntregii comune pe străzile principale și
pe majoritatea ulițelor.
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Iluminatul public stradal este ȋn lungime de circa 84 km.
d. Telefonia fixă este prezentă pe teritoriul comunei. Este de menționat faptul
că telefonia mobilă acoperă întreg teritoriul comunei, astfel încât sunt rezolvate
problemele de telefonie.
Rețelele de internet și telecomunicații sunt asigurate de operatori precum:
Telekom România, Vodafone, Orange, RCS&RDS Digi, Nextgen Comunication.
5.

Comuna Gura Văii un dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale,
iar alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în mare parte cu sobe
sau centrale termice pe combustibil solid.

Ȋn prezent, activitatea de salubrizare se face de către operatorul unic al
ADIS-ului, firma ROMPREST SA.
Colectarea deșeurilor de la populație și de la agenții economici se face din
poartă ȋn poartă, deșeul fiind colectat ȋn europubele.
În incinta primăriei şi scoală, bibliotecă, se face colectare selectivă a deşeurilor.
De asemenea pe raza comunei Gura Văii sunt amplasate coşuri stradale.
Ȋn ultimii ani s-au organizat campanii de colectare a deşeurilor electrocasnice
prin ROREC.
5.

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public se realizează cu
persoane beneficiare a ajutorului social, apte de muncă (Legea 416/2001 privind venitul
minim garantat), cu cetățenii care au obligația de a participa la lucrările edilitargospodărești, conform O.G. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

➢ Fondul locuibil
Locuințele sunt aşezări vechi care şi-au continuat existenţa pe aceleaşi vetre din
primele etape de populare pe aceste meleaguri.
Cea mai mare parte a locuințelor sunt de tip individual.
Numărul de locuințe existente la nivelul comunei prezintă de-a lungul timpului o
evoluție. Astfel, la sfârșitul anului 2015 numărul de locuințe existente în comuna Gura
Văii era de 2089 locuințe, iar la sfârșitul anului 2020 numărul de locuințe a ajuns la
2131. Acest lucru se constată și în cazul suprafeței locuibile. La sfârșitul anului 2015
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suprafața locuibilă era de 80.523 m², iar la sfârșitul anului 2020 suprafața locuibilă a
ajuns la 83.478 m².

2140

2131

2125

2130
2114

2120
2104

2110
2096

2100

Nr. Locuințe

2089

2090
2080
2070
2060
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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3.3

Educație

Infrastructura educaţională din comuna Gura Văii este formată din instituții de
ȋnvățământ ȋn fiecare sat, după cum urmează:

Nr.
Crt.
1.

Satul Gura Văii

2.

Satul Dumbrava

3.

Satul Temelia

4.

Satul Capăta

Şcoala Gimnazială nr. 1 Gura Văii – clădire nouă
Grădinița Gura Văii
Clădire administrativă Pătrășcani
Şcoala Dumbrava cu clasele I-VIII – regim de
ȋnălțime P+1 cu Grădinița inclusă ȋn școală
Şcoala Temelia cu clasele I-VIII – regim de
ȋnălțime parter cu Grădinița inclusă ȋn școală
Clădire administrativă sat Capăta

5.

Satul Păltinata

Clădire administrativă sat Păltinata

Denumire Instituție

Denumire localitate

Tabelul nr. 2 – Lista unităților de ȋnvățământ din comuna Gura Văii
Sursa: Primăria Gura Văii
Evoluția populației școlare la nivelul întregii comune pe niveluri de instruire este
prezentată în tabelele de mai jos:
Şcoala Gura Văii

An școlar 2018-2019

An școlar 2019-2020

An școlar 2020-2021

Ȋnscriși

Promovați

Ȋnscriși

Promovați

Ȋnscriși

Promovați

Grădiniță
Ciclu primar

35
67

65 (97%)

27
69

69 (100%)

29
72

72 (100%)

Ciclu gimnazial

53

49 (93%)

49

47 (96%)

55

52 (95%)

Structură

Total copii

155
145
Tabelul nr. 3 – Evoluția elevilor din Şcoala Gura Văii
Sursa: Primăria Gura Văii
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Şcoala Dumbrava

An școlar 2018-2019

An școlar 2019-2020

An școlar 2020-2021

Ȋnscriși

Promovați

Ȋnscriși

Promovați

Ȋnscriși

Promovați

Grădiniță
Ciclu primar

30
61

61 (100%)

32
56

56 (100%)

34
57

57 (100%)

Ciclu gimnazial

68

67 (99%)

63

63 (100%)

52

51 (98%)

Structură

Total copii

159
151
Tabelul nr. 4 – Evoluția elevilor din Şcoala Dumbrava
Sursa: Primăria Gura Văii

143

Şcoala Temelia

An școlar 2018-2019

An școlar 2019-2020

An școlar 2020-2021

Ȋnscriși

Promovați

Ȋnscriși

Promovați

Ȋnscriși

Promovați

Grădiniță
Ciclu primar

20
49

49 (100%)

23
41

41 (100%)

18
46

46 (100%)

Ciclu gimnazial

47

47 (100%)

40

38 (95%)

25

24 (96%)

Structură

Total copii

116
104
Tabelul nr. 5 – Evoluția elevilor din Şcoala Temelia
Sursa: Primăria Gura Văii

89

Şcoala Gura Văii dispune de următoarele dotări: 4 săli de clasă, un laborator
chimie-fizică, un laborator TIC, o bibliotecă, o sală de sport, un teren de sport, o
cancelarie și grup sanitar interior și exterior.
Şcoala Temelia are 3 săli de clasă, un laborator TIC, o cancelarie și grupuri
sanitare exterioare.
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350
340
330
320
310
300
290
280

345

318
307

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Număr total elevi comuna Gura Văii

85
85
84
83

82

82

81

81

2018-2019
2019-2020
2020-2021

80
79

Număr total preșcolari comuna Gura Văii

După cum se poate observa, în perioada analizată evoluția populației școlare
prezintă o tendință de scădere a numărului de copii înscriși în cele 2 nivele de instruire.
Conducerea școlilor împreună cu conducerea Administrației Publice Locale sunt
preocupați de asigurarea unei educații calitative pentru populația școlară a comunei.
Astfel, cele două instituții din comună fac permanent demersuri și se preocupă de
menținerea și crearea de condiții favorabile desfășurării procesului educativ al celor mai
mici locuitori ai comunei.
Profesorii se declară mulţumiţi de interesul pe care îl prezintă copiii, dar şi de
rezultatele pe care aceştia le obţin în ultimul timp. De la un an la altul, elevii din şcoli
evoluează şi îşi doresc să meargă la liceu.
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Foto: Şcoala Gura Văii

Foto: Şcoala Dumbrava
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Foto: Şcoala Temelia

Foto: Şcoala Pătrășcani
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Foto: Şcoala Păltinata

Foto: Şcoala Capăta
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Foto: Grădinița Gura Văii
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3.4

Cultură, culte, sport și agrement

Tentativele de diversificare a ofertei culturale și de atragere a publicului, de
educare a gustului pentru cultură, sunt relativ noi și încă insuficiente. Cu toate acestea,
un se poate să un se aprecieze faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituțiile de
învățământ și cele de cercetare se implică tot mai activ în viața comunității, cu acțiuni și
evenimente noi care au drept obiectiv atragerea publicului, formarea acestuia față de
instituțiile de profil și de actul cultural.
Deși comuna Gura Văii un reprezintă un important centru cultural cu putere de
influență asupra vieții culturale regionale, aici au loc periodic manifestări, care atrag și
interesul cetățenilor din alte localități.
Cămine culturale
Ȋn comuna Gura Văii există două cămine culturale, unul ȋn satul Gura Văii
construit ȋn anul 1965 și unul ȋn satul Dumbrava construit ȋn anul 2016, care acționează
ca un adevărat centru de cultură, dar și ca un liant în crearea de relații interumane la
nivelul comunei, prin activitățile care se organizează ȋn incintă.

Foto: Cămin Cultural Gura Văii
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Cămin Cultural Dumbrava
Biblioteci
Ȋn comuna Gura Văii există 3 biblioteci școlare:
o Biblioteca școlară Dumbrava
o Biblioteca școlară Gura Văii
o Biblioteca școlară Temelia

Instituții de cult
Biserica a reprezentat una dintre instituțiile fundamentale ale feudalismului
românesc, o instituție globală pe plan economic și pe plan național, cu rol atât religios,
cât și cultural. În comună există 12 instituții de cult biserici, fiecare fiind deservită de
câte un preot, toate acestea fiind active în viața spirituală a întregii comunități după cum
urmează:
o Parohia Romano – Catolică Capăta, construită ȋn anul 1999
o Parohia Gura Văii:
o Biserica din Jos, construită ȋn anul 1774
o Biserica din Sus, construită ȋn anul 1750
o Parohia Ortodoxă Dumbrava, construită ȋn anul 1984
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o
o
o
o

o Biserica din Oana, construită ȋn anul 2017
o Biserica de pe Drăguș, construită ȋn anul 1992
Parohia Ortodoxă Păltinata, construită ȋn anul 1935
Parohia Ortodoxă Motocești – Biserica Sfânta Treime, construită ȋn anul 1998
Parohia Ortodoxă Pătrășcani „ Adormirea Maicii Domnului”, construită ȋn anul
1750
Biserica adventistă de ziua a 7- a
o Gura Văii, construită ȋn anul 1993
o Capăta, construită ȋn anul 1994
o Temelia, construită ȋn anul 1994

Foto: Biserica din Sus Gura Văii

Foto: Biserica din Jos Gura Văii

Foto: Biserica Adventistă Gura Văii

Foto: Biserica Adventistă Temelia
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Foto: Biserica Adventistă Capăta

Foto: Biserica Catolică Capăta

Foto: Biserica Drăguș Dumbrava

Foto: Biserica Oana Dumbrava
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Foto: Biserica Motocești

Foto: Biserica Mare Dumbrava

Foto: Biserica Păltinata

Foto: Biserica Pătrășcani

Monumente istorice
o Monumentul Eroilor de la Biserica Pătrășcani: an construcție 1919
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Foto: Monumentul eroilor Dumbrava

Foto: Monumentul eroilor Temelia

Cultura sportivă
o Bază sportivă sat Gura Văii: an construcție 2016
o Teren de sport sat Dumbrava: an construcție 2020
o Teren de sport sat Temelia: an construcție 2022

Foto: Teren sport Gura Văii
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Foto: Teren sport Temelia

Foto: Teren sport Dumbrava

Locuri de joacă/parcuri
o
o
o
o
o
o

Parc joacă sat Dumbrava
Parc joacă sat Capăta
Parc joacă cătun Pătrășcani
Parc joacă sat Temelia
Parc joacă sat Motocești
Parc joacă sat Gura Văii

Foto: Loc de joacă Gura Văii
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Foto: Loc de joacă Dumbrava

Foto: Loc de joacă Păltinata
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Foto: Loc de joacă Pătrășcani

Foto: Loc de joacă Capăta

Foto: Loc de joacă Temelia
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3.5

Sănătate și asistență socială

Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte
puternice ȋn viaţa economico-socială, ȋn cadrul căruia se pot distinge mai multe
problematici sau subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protecţia copilului,
protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, protecţia persoanelor vârstnice, protecţia
victimelor violenţei ȋn familie.
Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea
persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să ȋşi asigure nevoile sociale, să ȋşi dezvolte propriile capacităţi şi
competenţe pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă
un mijloc de ȋntărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale.
Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară ȋn mod determinant
şi prin sistemul de protecţie socială existent ȋn societatea respectivă, prin măsura ȋn care
mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să
asigure un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru
toţi cetăţenii.
➢

Sănătate

Urmând tendința generală din mediul rural, comuna Gura Văii nu are o
infrastructură sanitară solidă, ȋn localitate existând doar un dispensar uman ȋn satul
Gura Văii și o farmacie și un dispensar ȋn satul Dumbrava.

Foto: Farmacie Gura Văii
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Foto: Dispensar Gura Văii

Foto: Dispensar Dumbrava
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➢

Asistență socială

Serviciile sociale sunt acordate prin intermediul compartimentului de Asistență
Socială din cadrul primăriei comunei Gura Văii, care prin angajații săi rezolvă
problemele sociale ale locuitorilor comunei indiferent de etnia, sexul, apartenența
politică sau religioasă a solicitanților.
Serviciile acordate au drept scop prevenirea situațiilor de dificultate sau risc în
care se poate afla individul și/sau comunitatea la un moment dat și se concretizează în:
- identificarea, consilierea și sprijinirea persoanelor singure și familiilor vulnerabile
de pe raza comunei Gura Văii;
- evaluarea nevoilor copilului și familiei;
- planificarea și facilitarea accesului la suport;
- efectuarea de anchete sociale.
Prestații sociale
Nr. beneficiari
2019

Nr. beneficiari
2020

Nr. beneficiari
2021

15

16

17

17

17

17

58

65

79

225

220

179

113

92

244

Indemnizație pentru creșterea
copilului
Stimulent de inserție

5

17

21

1

3

-

Alocații de stat

48

59

47

-

-

3

Prestații sociale
Asistenți personali
Indemnizații pentru persoane
cu handicap
Ajutoare sociale
Ajutor
pentru
familiei
Ajutor încălzire

susținerea

Ajutor de urgență
Ajutor de ȋnmormântare

1
1
3
Tabelul nr. 6 – Prestații sociale acordate la nivelul comunei Gura Văii
Sursa: Primăria Gura Văii
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3.6

Economia locală

Economia comunei Gura Văii este susținută în principal de către agricultură,
fiind urmată de către creșterea animalelor și comerț.
➢ Sectorul primar
Agricultura
Agricultura a fost și este una din activitățile de bază ale comunei Gura Văii.
Fiecare gospodărie deține suprafețe minime de teren pentru a putea obține legume
și fructe, consumabile ȋn gospodăria proprie și chiar un surplus pe care ȋl valorifică pe
piața liberă.
În ce privește structura suprafeței fondului funciar după modul de folosință,
situația acestuia se prezintă astfel:
Modul de folosință a terenurilor

Anul 2022 (ha)

Total

7.011

Agricolă

4.009

- Arabilă

2.210

- Pășune

1.623

- Fânețe

88

- Vii și pepiniere viticole

86

- Livezi

2

Terenuri neagricole

3.002

- Pădure

1.963

- Ape

30

- Căi de comunicație și căi ferate

13

- Curți/construcții

176

- Neproductiv

820
Tabelul nr. 7 – Modul de folosință a terenurilor
Sursa: Compartiment Registru agricol
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Din totalul de 7.011 ha ce constituie suprafața teritoriului administrativ al
comunei, terenul arabil ocupă o suprafață de 4.009 ha, reprezentând 57% din totalul
suprafeței comunei.
Teritoriul comunei, definește funcțiunea predominant agricolă prin cele 4.009 ha
– total teren agricol din suprafața totală a teritoriului administrativ. Terenul arabil deține
un rol important în cadrul teritoriului la care se adaugă suprafața pășunilor (1.623 ha), a
fânețelor (88 ha), a viilor (86 ha) și a livezilor (2 ha).
Suprafața cultivată ȋn prezent este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr.crt.

Suprafața (ha)

Principalele culturi

1.

Grâu

20

2.

Porumb

1.110

3.

Ovăz

15

4.

Floarea soarelui

10

5.

Rapiță

15

6.

Orzoaică

5

7.

Secară

2

Tabelul nr. 8 – Principalele culturi din comuna Gura Văii
Sursa: Compartiment Registru agricol
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*Sursa: Compartiment Registru agricol
Producția agricolă este reprezentată în principal de către cultura de porumb,
urmată de producția de grâu, producția de ovăz și rapiță, producția de floarea soarelui,
orzoaică și secară.
Legumicultura
Un loc important ȋn activitatea agricolă ȋl ocupa ramura legumiculturii.
Principalele suprafețe cultivate cu legume sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos:
Nr.crt.

Suprafața (ha)

Principalele legume

1.

Tomate

15

2.

Ceapă

22

3.

Ardei

4

4.

Castraveți

3

5.

Morcovi

3

6.

Varză

10

7.

Fasole păstăi

3

8.

Vinete

1

9.

Cartofi

15

Tabelul nr. 9 – Principalele legume cultivate ȋn comuna Gura Văii
Sursa: Compartiment Registru agricol
Viticultura
Ȋn comuna Gura Văii există 86 ha cultivate cu viță de vie
Pomicultura
Producţia de fructe este reprezentată de livezile situate în cadrul gospodăriilor
individuale. Conform datelor de la compartimentul registrul agricol al Primăriei Gura
Văii, 25.875 pomi fructiferi există ȋn prezent.
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Silvicultura
Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Gura Văii
este de 1.963 ha, ceea ce reprezintă 28% din totalul teritoriului administrativ al
comunei.
Creșterea animalelor
Creșterea animalelor, ȋn special ovine și caprine este o activitate care se desfășoară
ȋn unităti agricole de mici dimensiuni și ȋn gospodării individuale.
În comuna Gura Văii principalele categorii de animale care reprezintă sectorul
zootehnic sunt definite de către ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline și păsări.
Nr.crt.

Principalele animale

Nr. capete

1.

Ovine

4.068

2.

Caprine

881

3.

Bovine

319

4.

Porcine

266

5.

Cabaline

120

6.

Păsări

600

7.

Familii albine

600

8.

Iepuri

50

Tabelul nr. 10 – Principalele animale din comuna Gura Văii
Sursa: Compartiment Registru agricol
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Efectivul de animale și păsări
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319

*Sursa: Compartiment Registru agricol

Efectivul de ovine este reprezentativ la nivelul comunei.

➢ Sectorul privat
Pe ansamblul comunei, sectorul privat este reprezentat de următorii agenți
economici:
Nr.
crt.
1

Alberto’s Trade Import S.R.L.

37724754

Gura Văii

Tip
activitate
Comerț

2

Ancuta I.M. Elena P.F.A.

29526810

Păltinata

Comerț

3

Andronache Gelu I.I.

43434330

Dumbrava

Comerț

4

Elantrans Logistic S.R.L.

32267058

Gura Văii

Transport

5

I.I. Papancea Simona Maria

42540359

Dumbrava

Comerț

6

I.F. Calin Gheorghe

17514855

Dumbrava

Comerț

7

I.F. Diaconu Catrina

17514910

Gura Văii

Comerț

8

I.F. Gligore Florin Ioan

28556775

Păltinata

Comerț

9

I.F. Palade Costache

25133924

Dumbrava

Comerț

Denumire

Cod fiscal
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10

I.F. Scurteanu L. Mariana

18590567

Gura Văii

Comerț

11

I.F. Vornicu Petrea

17782335

Gura Văii

Comerț

12

La Potcovaru S.R.L.

44375916

Temelia

Bar

13

P.F.A. Manea I. Nela

25355157

Dumbrava

Comerț

14

Roman M.M. Marius P.F.A.

43257645

Temelia

Transport

15

Roxigeo Lazar S.R.L.

46318500

Gura Văii

Comerț

16

Roxyl Flowers S.R.L.

41406031

Gura Văii

Florărie

17

S.C. Alecu Val S.R.L.

J04302/2008

Gura Văii

Comerț

18

S.C. Buligai Market S.R.L.

42022713

19

S.C. Com Lucia S.R.L.

RO979929

Gura Văii

Comerț

20

S.C. Ghera San Vet S.R.L.

6873616

Dumbrava

Comerț

21

S.C. Jojopa S.R.L.

22905965

Păltinata

Comerț

22

S.C. Mancereal S.R.L.

RO15999932 Cașin

Comerț

23

S.C. Mirbo Video S.R.L.

8366873

Dumbrava

Comerț

24

S.C. Onelim Impex S.R.L.

9918763

Gura Văii

Comerț

25

S.C. Paromina S.R.L.

26235302

Gura Văii

Comerț

26

S.C. Pircau S.R.L.

15214231

27

S.C. Pradais Com S.R.L.

6972555

28

S.C. Valy Market Commercial 43368554

Comerț

Comerț
Dumbrava

Comerț
Comerț

S.R.L.
Tabelul nr. 11 – Listă agenți economici din comuna Gura Văii
Sursa: Primăria Gura Văii
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3.7

Administrația publică locală

Administrația publică locală este reprezentată de către Primăria comunei Gura
Văii și Consiliul Local al comunei Gura Văii.

Foto: Primăria comunei Gura Văii

Foto: Clădire administrativă Motocești
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Primăria comunei Gura Văii este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor
Codului Administrativ nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Gura Văii privind
aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului
propriu de specialitate.
Primarul, viceprimarul, secretarul general, împreună cu aparatul propriu de
specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită
Primăria Comunei Gura Văii, ce duce la îndeplinirea hotărârilor luate de Consiliul
Local şi dispoziţiile Primarului, bazându-se pe problemele colectivităţii locale.
Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Gura Văii şi al
aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl controlează, având
principale atribuții următoarele:
-

este ordonatorul principal de credite;
conduce aparatul propriu de specialitate;
controlează activitatea tuturor serviciilor publice;
reprezentare în relațiile cu alte autorități, persoane fizice, persoane juridice
române sau de altă naționalitate.

Primăria Comunei Gura Văii reprezintă administraţia publică locală prin care se
realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca
autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă.
Consiliul Local este format din consilieri locali aleși de către populația comunei
în urma alegerilor locale care se derulează la fiecare 4 ani.
Consiliul local reprezintă legislativul local, instituția care gestionează activitatea
economică și legislativă a localității prin Hotărârile de Consiliu Local care sunt adoptate
în ședințele ordinare și extraordinare desfășurate în fiecare lună.
De asemenea, Consiliul Local este reprezentat de 3 comisii de specialitate după
cum urmează:
- comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrație publică locală, juridică și de disciplină, administrarea domeniului
public și privat al comunei;
- comisia pentru agricultură, gospodărire, protecția mediului, comerț și urbanism;
- comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,
activități social-culturale, culte și protecția copiilor.
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Consiliul Local Gura Văii este format din 15 consilieri, iar structura politică este
următoarea:
Număr consilieri

Partid
Partidul Social Democrat

6

Partidul Pro România

4

Partidul Național Liberal

4

Partidul Mișcarea Populară

1

Tabelul nr. 12 – Consiliul local Gura Văii
Sursa: Primăria Gura Văii
Primarul și viceprimarul comunei au obligația de a organiza, pe baza măsurilor
stabilite de Consiliul local, îndeplinirea integrală a sarcinilor de serviciu, îmbunătățirea
continuă a activității personalului din aparatul de specialitate, asigurând întărirea
disciplinei în muncă, exercitând un control permanent asupra modului de îndeplinire a
sarcinilor prevăzute în programele de activitate săptămânale, lunare și de perspectivă.
Conform organigramei, structura primăriei comunei Gura Văii este:
Compartiment/Serviciu/Birou

Număr persoane

Primar

1

Viceprimar

1

Secretar general

1

Consilier personal al primarului

1

Amenajarea teritoriului și urbanism, cadastru, registru agricol 6
și fond funciar
Gestiune resurse umane și funcții publice, relații cu publicul și 1
arhivă
Juridic și stare civilă

2

Situații de urgență

1

Buget, finanțe și contabilitate

6
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Colectare venituri, casierie și evidența patrimoniului

3

Achiziții publice

1

Fonduri europene

1

Audit

1

Asistență socială

4

Poliție locală

5

Deservire și servicii

8

Utilități publice

1

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap

25

Tabelul nr. 13 – Organigrama Primăriei Gura Văii
Sursa: Primăria Gura Văii
Personalul din aparatul de specialitate își desfășoară activitatea pe bază de
programe de activitate, sub îndrumarea primarului, viceprimarului și secretarului.
Periodic, primarul, viceprimarul și secretarul general realizează instruirea
personalului din aparatul de specialitate în probleme profesionale, pe plan local.
Principalele atribuții și sarcini specifice ce revin aparatului de specialitate în
domeniul administrației publice locale sunt:
- întocmește lucrările pregătitoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor
generale și locale;
- elaborează proiectele programelor de dezvoltare economico-socială, urmărind
îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programele aprobate;
- asigură primirea și transmiterea spre rezolvare persoanelor competente a
cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, urmărind
soluționarea lor și expedierea în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- organizează primirea în audiență a cetățenilor de către primarul, viceprimarul și
secretarul comunei și urmăresc rezolvarea problemelor ridicate;
- inițiază acțiuni de popularizare a legilor și a celorlalte acte normative;
- înregistrează, repartizează și expediază corespondența și urmăresc rezolvarea ei
în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor secrete de stat și de
serviciu;
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-

-

asigură folosirea documentelor și eliberarea de certificate, copii și extrase de pe
documentele ce le dețin, în condițiile prevăzute de lege;
ia măsuri cu privire la selecționarea și conservarea arhivei instituției și asigură
păstrarea materialului selectat la Arhivele Statului;
sesizează de îndată conducerea instituției, Consiliul Local și organul local de
poliție în caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a documentelor
secret de serviciu sau de transmitere ori divulgare a unor informații sau alte date
având acest un;
răspunde de aplicarea legii cu privire la confecționarea și folosirea sigiliilor și a
ștampilelor;
asigură paza bunurilor publice și a locuințelor din comună cu ajutorul paznicilor,
conform hotărârii de Consiliu Local.

Primăria își desfășoară activitatea într-o clădire modernizată, dotată cu mobilier,
sală de ședințe, echipamente IT.
Administrația publică locală a inclus ȋn planul de investiții pentru anul 2022
amenajarea esplanadei primăriei – lucrări de asfaltare fața și spatele primăriei.
Conform informațiilor finanaciare pe ultimii trei ani, Primăria comunei Gura Văii
a reușit să administreze cu eficiență banii publici așa cum reiese din tabelul de mai jos:

Denumirea indicatorilor

Încasări/ Plăti efectuate
2019

A.VENITURI –TOTAL
(1+2+3+4+5)
1.Venituri din impozite,
taxe, contribuții, alte
vărsăminte, alte venituri
2.Cote defalcate din
impozitul pe venit
3.Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată
4. Transferuri voluntare,
altele decât subventiile
5.Subvenții de la bugetul de
stat
6.Subvenţii primite de la
bugetul de stat și de la alte

2020

2021

6.498.570 7.338.449 8.392.825

Variație
Variație
procentuală Procentuală
2021/2019
2021/2018
168.66%

213.50%

1.361.596

106.73%

118.34%

1.012.502 1.041.244 1.572.606

135.48%

189.53%

3.842.500 4.996.808 4.955.978

226.17%

294.81%

200.96%

2595.56%

855.575

937.602

8000

10000

414.324

347.489
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bugete
7.Sume primite de la UE/alți
donatori în contul plăților
efectuate și prefinanțări
8. Alte categorii de subventii
(AFIR, ANCPI, etc)
B.CHELTUIELI-TOTAL
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

274.602
91068

5.306

54.945

33167.55%

2421.12%

13980

120942.13%

5373.42%

129.08%

201.27%

6.322.161 7.483.725 7.868.302

1.Cheltuieli de personal
2.727.243 3.069169 2.753.595
109,48%
132,35%
2. Bunuri și servicii
2.097.833 2.249330 2.698.994
114,98%
156,83%
3. Dobânzi
0
4.Transferuri între unitățile
220.000
180.000
administrației publice
171.000
162,44%
208,05%
5. Proiecte cu finanțare din
370630
fonduri extern
nerambursabile
0 40139,56%
9108,06%
6. Asistență sociala
366.992
362.357
744.749
109,13%
139,67%
7. Cheltuieli de capital
575.179 1.656.896 1.418.254
75,20%
234,40%
8. Rambursări de credite
0
0%
0%
9. Alte cheltuieli
94764
126,46%
176,54%
10.Plati efectuate in anii
-34027
-13.054
162,63%
430,98%
precedenti recuperate in anul
-35.706
211,22%
331,66%
C.EXCEDENT/DEFICIT
855,381 1,343,125 2,836,932
curent
(A-B)
Tabelul nr. 14 – Sinteză indicatori cont execuție bugetară 2019 – 2020- 2021 –lei-

Sursa: Primăria Gura Văii

Comuna Gura Văii face parte din Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului,
Asociația Comunelor din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubriate și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
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ANALIZA SWOT
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4. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este
descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunităţi)
Threats (ameninţări).
Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de
care comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi
similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.
Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor
favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de
diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea
oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii
de interes.
Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale
acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la
schimbările de mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau
instabile care afectează capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care
şi le-a propus.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea
de prezumţii în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma
acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.
Unele “oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi “punctele
slabe” ale comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Implicaţii sociale atât
ale punctelor forte, cât şi ale punctelor slabe determină semnificativ dezvoltarea
economică ulterioară a comunei.
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Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările
comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a
legăturilor dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii.
În urma analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din
evoluţia economico-socială a comunei Gura Văii, se pot sistematiza următoarele
elemente ale analizei SWOT.
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4.1










Caracterizarea demografică
Puncte tari
ospitalitatea
recunoscută
a
locuitorilor;
rata redusă a infracționalității;
buna relaționare între populație;
disponibilitate de angajare în
diferite meserii, în funcție de
motivarea personală;
număr mare al persoanelor tinere
apte de muncă;
structură echilibrată pe sexe, cu un
ușor avantaj al sexului masculin;
dorința populației de a avea locuri
de muncă pe teritoriul comunei sau
în localitățile învecinate.





















Oportunități
existența
campaniilor
de
creștere demografică la nivel
național;
existența alocațiilor pentru
creșterea copiilor;
existența unor reglementări care
stipulează
acordarea
de
facilități angajatorilor care
creează noi locuri de muncă
pentru șomeri, tineri absolvenți
etc;
promovarea
remigrației
și
existența unor stimulente pentru
aceasta;
modificarea
mentalității
persoanelor
disponibilizate,
prin abordarea de atitudini
active pe piața muncii (căutarea
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Puncte slabe
îmbătrânirea populației;
scăderea natalității;
existenţa şomajului de lungă
durată,
care
conduce
la
descalificarea
şi
descurajarea
foştilor angajaţi;
migrarea tinerilor spre centre
urbane;
insuficienta informare a populaţiei
cu privire la programele de
calificare şi reconversie existente în
judeţ;
migrarea persoanelor cu pregătire
profesională, în special spre mediul
urban și în străinătate;
capacitatea
financiară
relativ
scăzută a locuitorilor zonei.
Amenințări
 menținerea
tendințelor
migraționiste către centrele
urbane a populației tinere;
 declinul
demografic
şi
îmbătrănirea
populaţiei
comunităţii;
 creșterea șomajului în rândul
absolvenților de liceu;
 creșterea
ratei
divorțului
cauzează un număr mare de
familii monoparentale;
 fenomenul de migrație separă
membrii
familiei
pentru
perioade lungi de timp;
 creșterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
pieței muncii, economiei locale
și
asistenței
sociale
în
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unui loc de muncă, reconversie
profesională);
implicarea autorităților locale în
problemele comunității, în
vederea identificării de soluții
financiare, materiale;
monitorizarea
stării
ocupaţionale a populaţiei;
organizarea de cursuri de
formare
şi
reconversie
profesională în comună;
accesarea fondurilor europene
pentru dezvoltarea profesională
a persoanelor active din
comună.
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perspectivă;
 amplificarea pregătirii teoretice
a forţei de muncă în detrimentul
aspectelor aplicative;
 estomparea tradițiilor locale,
odată cu trecerea timpului.
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4.2























Infrastructura

Puncte tari
distanța mică față de Onești;
conectarea localităţii la reţeaua
judeţeană şi naţională de drumuri;
existența
autobuzelor
pentru
efectuarea transportului public;
racordarea locuințelor la rețeaua de
alimentare cu energie electrică;
rețea de iluminat public/stradal;
acces la internet și televiziune;
existența reţelelor de telefonie fixă și
mobilă;
existența rețelei de alimentare cu apă;
existența unui serviciu public de
salubritate;
existența unui serviciu de voluntariat
pentru situații de urgență;
structura lineară a spațiului locuibil,
de-a lungul drumurilor ce străbat
comuna, asigură accesibilitatea la căile
de comunicații.
Oportunități
existența fondurilor nerambursabile
din exercițiul financiar 2021-2027;
reabilitare / ȋntreținere drumuri locale;
extindere rețea alimentare cu apă;
ȋnființare rețea canalizare;
modernizare iluminat public;
ȋnființare rețea distribuție gaze
naturale;
program de educare a populaţiei
pentru
colectarea
selectivă
a
deşeurilor;
creşterea suportului financiar acordat
de Uniunea Europeană prin Fonduri
Structurale
pentru
finanţarea
proiectelor de infrastructură şi mediu.




















Puncte slabe
infrastructură rutieră slab dezvoltată
(străzi neasfaltate, trotuare lipsă);
lipsa accesului direct la transportul
feroviar;
lipsa serviciului public de canalizare și
epurare a apelor uzate;
lipsa unei rețele de transport
și
distribuție a gazelor naturale;
posibilități financiare reduse ale
localnicilor
pentru
reabilitarea
clădirilor;
inexistența surselor de energie
„verde”;
conștientizare redusă a populației
referitoare la colectarea selectivă.

Amenințări
instabilitate legislativă națională în
domeniu;
birocrație mare în cadrul instituțiilor
de finanțare;
instabilitate macroeconomică;
influențele încă mari ale politicului în
domeniul acordării de finanțări
nerambursabile;
apariția unor dificultăți în desfășurarea
lucrărilor de infrastructură (condiții de
trafic sau meteo);
creșterea riscului abandonării și
degradării fondului construit;
mentalitatea de indiferenţă faţă de
protecţia mediului.
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4.3





















Educație

Puncte tari
existenţa unităţilor de învăţământ cu
bune condiţii
de funcţionare şi
implicarea cadrelor didactice;
resurse de dezvoltare personală
şi
profesională
prin
deţinerea
bibliotecii comunale;
management şcolar adecvat în unităţile
de învăţământ public;
personal didactic titular calificat;
existența unităților de învățământ
pentru toate categoriile de copii de la
ciclul preșcolar până la cel gimnazial;
elevi dotaţi pentru activitatea de
performanţă;
participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare pe o tematică
diversă;
cadrele didactice au abilităţi în
domeniul IT şi preocupări pentru
predarea
lecţiilor
asistată
pe
calculator;
conectarea la Internet;
acordarea de burse școlare;
acordare premii copiilor;
menţinerea stării de funcţionare prin
activităţi de întreţinere şi reparaţii
periodice;
finanțare din partea autorității publice
locale pentru funcționare și alte
activități extrașcolare.
Oportunități
 realizarea de parteneriate și
schimburi de experiență cu alte
instituții educaționale din țară și
din străinătate;
 dezvoltarea
parteneriatelor
în











Puncte slabe
valorificarea insuficientă a datelor
obţinute în urma monitorizării şi
controlului activităţii didactice;
imposibilitatea motivării financiare a
performanței școlare;
dificultățile apărute ȋn desfășurarea
normală a procesului educațional
datorate situației pandemice;
existența abandonului școlar;
lipsa unui proiect cu finanţare externă;
un există proiecte de parteneriat cu
şcoli din UE;
inconsecvenţa în promovarea imaginii
şcolii în comunitate.

Amenințări
 scăderea interesului elevilor și
profesorilor față de sectorul
educațional este cauzat în cea mai
mare parte de incoerența politicilor
naționale și a unei salarizări încă
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domeniul public-privat în procesul
educațional
și
de
formare
profesională;
preluarea modelului de bună
practică de tipul ”after-school”;
accesarea unor fonduri europene în
vederea reabilitării și modernizării
infrastructurii educaționale;
creşterea exigenţei părinţilor faţă
de serviciile pe care le oferă
şcoala;
legislaţia muncii permite angajarea
de către şcoală a personalului
calificat pentru compartimentele
deficitare;
existența multor proiecte POSDRU pentru dezvoltarea personală;
paletă largă de oferte pentru
proiectele de parteneriat;
asistenţă
de
specialitate
în
realizarea
de
proiecte
de
parteneriat;
deschiderea spre colaborare a
instituţiilor şi organizaţiilor din
comunitatea locală.
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deficitare pentru cadrele didactice
din învățământul preuniversitar;
scăderea constantă a natalității
cauzează dezechilibre în fluxul
elevilor, creând o incertitudine la
nivelul cadrelor didactice pe
termen mediu și lung;
un toţi elevii au posibilitatea să-şi
procure auxiliare şcolare;
existenţa unor necorelaţii între
programele
şcolare
de
la
învăţământul primar cu cele de la
învăţământul gimnazial;
starea fizică precară a manualelor
la unele obiecte;
creşterea numărului de elevi
proveniţi din familii monoparentale
sau din familii emigrate în ţările
UE;
lipsa de timp a părinţilor conduce
la o slabă implicare a familiei în
viaţa şcolii;
timpul limitat al părinţilor conduce
la o slabă implicare a acestora în
viaţa şcolii.
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4.4




















Cultură, culte, sport și agrement
Puncte tari
existența bisericilor pe raza
comunei;
existența căminelor culturale;
existența bibliotecilor școlare;
bună colaborare între biserică și
administrația locală în ceea ce
privește implicarea acestora în
activitățile
culturale
ale
comunității;
organizarea
festivalului
absolvenților;
existența bazelor sportive și a
terenurilor de sport;
existența parcurilor de joacă pentru
copii.
Oportunități
atragerea de surse de finanțare
pentru conservarea și modernizarea
obiectivelor culturale de pe raza
comunei;
dezvoltarea
programelor
de
înfrățire cu localități din țară și/ sau
străinătate;
implicarea
mai dinamică
a
instituțiilor de învățământ de pe
raza comunei în desfășurarea
activităților cu un cultural;
conștientizarea populației despre
rolul și importanța culturii
naționale în propășirea neamului
nostru românesc;
parteneriate cu instituții culturale
județene, naționale și europene în
vederea unei mai bune cunoașteri
și promovări a culturii naționale și
europene.









Puncte slabe
informare / participare scăzută a
cetățenilor la acțiuni/ activități de
interes cultural;
posibilități financiare reduse pentru
tipărirea de broșuri, pliante de
promovare a obiectivelor de interes
cultural de pe raza comunei;
insuficientă preocupare pentru
cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor
locale;
lipsa promovării potenţialului
zonei.

Amenințări
 buget insuficient alocat activităților
culturale;
 îmbătrânirea populației active,
migrația tinerilor și dezinteresul
față de viața spiritual-culturală a
comunității;
 teama
localnicilor
faţă
de
investiţiile turistice.
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4.5

Sănătate și asistență socială

Puncte tari
 existența și buna funcționare a
dispensarului uman;
 existența farmaciei umane;
 stare bună a construcțiilor care
găzduiesc dispensarul uman și farmacia;
 toți locuitorii sunt înscriși la un
medic de familie;
 profesionalismul
medicilor
de
familie;
 pondere mică a populației cu nevoi
de asistare;
 administrația locală asigură servicii
pentru protecția socială;
 distanța foarte mică față de Serviciul
de Ambulanță Onești.










Oportunități
existența fondurilor nerambursabile
pentru dezvoltarea de activități
economice servicii medicale;
deschiderea autorității publice
locale pentru atragerea de fonduri
în nume propriu sau prin
parteneriat public-privat în vederea
modernizării și extinderii rețelei
serviciilor medicale;
promovarea la nivel european și
național a incluziunii sociale;
ajutoare financiare primite de la
bugetele comunitare, naționale și
locale pentru beneficiarii de
servicii sociale;
posibilitatea
înființării
unor
structuri ale economiei sociale.

Puncte slabe
 existența unui număr relativ mare de
persoane vârstnice cu venituri mici;
 inexistența
unui
cabinet
stomatologic;
 inexistența unor servicii adresate
persoanelor
vârstnice
sau/și
cu
dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ centre
de zi și centre de primire);
 lipsa voluntariatului în domeniul
serviciilor pentru vârstnici;
 lipsa locuințelor sociale pentru
persoane sărace/ familii tinere care un
au
posibilități
financiare
pentru
achiziționarea de locuințe;
 lipsa unui centru social (azil) pentru
persoane vârstnice aflate în situații care
un le permit să-și asigure serviciile de
îngriire personală și a locuinței.
Amenințări
 costuri ridicate ale serviciilor
medicale;
 imposibilitatea unor pacienţi de a
plăti anumite servicii medicale;
 slaba receptivitate a pacienţilor la
programele naţionale de sănătate;
 costurile ridicate pot genera
dificultăți în dotarea diverselor
obiective de asistență socială care
se doresc a fi înființate;
 birocrația excesivă cu privire la
furnizarea de ajutoare sociale;
 fraudarea fondurilor la nivel
național de persoane ce un pot fi
beneficiari ai acestora;
 sistemul de ajutor social un
încurajează reintegrarea activă.
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4.6















Economia locală

Puncte tari
potențial agricol ridicat;
potențial zootehnic bogat;
existenţa
potenţialului
pentru
obţinerea produselor ecologice;
existenţa materiilor prime pentru
industria alimentară: cereale şi
produse animaliere;
sprijinul autorităţilor locale în vederea
demarării unor investiţii în plan local;
existența
unei
infrastructuri
convenabile de comunicații;
amplasare teritorială favorabilă în
ceea ce privește accesibilitatea pe cale
rutieră;
existența forței de muncă disponibilă
în comună;
existența
agenților
economici
înregistrați care își au sediul sau
punctele de lucru pe teritorilul
comunei;
diversitatea redusă a domeniilor
economice reprezentate de către
agenții economici activi pe teritoriul
comunei.

Oportunități
 programe de sprijinire a înfiinţării

Puncte slabe
 inexistenţa
industriei
şi
a
activităţilor de construcţii de
amploare în zonă;
 slaba reprezentare a comerţului şi a
serviciilor;
 inexistenţa centrelor de însămânţare
artificială;
 inexistența unor sisteme de irigatii
performante, care să contracareze
seceta caracteristică zonei;
 slaba valorificare a parteneriatului
public-privat;
 slaba diversitate a economiei locale;
 interes scăzut al agenților economici
locali pentru formarea profesională
a angajaților;
 număr relativ scăzut al investitorilor
străini din comună;
 lipsa promovării programelor de
finanţare nerambursabile;
 strategie neperformantă la nivelul
comunei în ceea ce privește
stimularea înființării de IMM-uri
având ca rezultat nivelul redus de
dezvoltare al acestui sector;
 număr redus al locurilor de muncă
pe piața locală;
 migrație masivă a populației active
în zone mai dezvoltate ale României
și în țări din spațiul european;
 scăderea constantă a cererii – mare
și ofertei – mare de servicii în plan
local;
 lipsa unei piețe agroalimentare.
Amenințări
 instabilitate legislativă, modificarea
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de grupuri de producători;
valorificarea sprijinului financiar
oferit
prin
PNDR
pentru
dezvoltarea sectorului agricol;
cofinanțare
din
resurse
guvernamentale a proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii rurale, a
activităților generatoare de venit, a
pregătirii resursei umane;
diversificarea
activităților
economice;
oportunități în înființarea de
structuri de consultanță/ informare
privind sistemele/ mecanismele de
finanțare și creditare a sectorului
economic;
promovarea
și
stimularea
asociațiilor agricole în scopul
exploatării intensive a terenurilor;
utilizarea
tehnologiilor
performante;
valorificarea terenurilor agricole
degradate şi nevaloroase;
cooperare
între
producătorii
agricoli locali și agenții economici
activi în domeniul industriei
alimentare;
înființare piață de desfacere;
creşterea gradului de diversificare a
agriculturii;
creşterea investiţiilor străine în
teritoriu.
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frecventă a economiei, legi
stufoase;
politică nefavorabilă dezvoltării
afacerilor (taxe și impozite
numeroase);
criză
economică
mondială
agravantă a situației economiei
europene;
adaptabilitatea
scăzută
la
schimbare a agenților economici și
a forței de muncă;
capacitate redusă de susținere
financiară a modernizării;
perpetuarea
agriculturii
de
subzistență;
invadarea pieței interne cu produse
agricole ale țărilor beneficiare a
unor fonduri substanțiale ale UE în
ceea ce privește susținerea
sectorului agricol;
condițiile UE dificile a fi
îndeplinite de către agenții
economici autohtoni, aspect care
face ca, pentru majoritatea
producătorilor
agricoli
din
România, piața UE să fie
inaccesibilă;
insuficientă pregătire în vederea
accesării Fondurilor Structurale și
de Coeziune;
fonduri străine pentru investiții
relativ scăzute în raport cu
necesarul;
profilul pur agricol al majorității
satelor;
sistemul de achiziții împiedică
câștigarea contractelor de către
firmele
locale
fiind
foarte
restrictiv.
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4.7





















Administrația publică locală
Puncte tari
experienţa în administratie a
primarului, consiliului local şi
personalului de specialitate;
existența personalului tânăr cu
studii superioare în instituțiile
publice;
actualizarea
periodică
a
organigramei primăriei;
implicarea activă a instituțiilor
publice – Primăria, în problemele
comunității;
compartimentul de informare a
cetăţenilor şi relaţii publice care
funcţionează în cadrul Primăriei al
comunei Gura Văii ca interfaţă
principală între instituţie şi
cetăţeni;
aplicarea metodologiei de evaluare
a performanţelor personalului
angajat în administraţia publică;
existența instituțiilor de bază,
protecție civilă și ordine publică;
existența compartimentului ISU
dotat la standarde europene;
deschiderea administrației actuale
către investiții;
existența
logisticii
necesare
desfășurării în bune condiții a
activității instituțiilor publice;
transparenţa în recrutarea şi în
promovarea personalului;
existenţa
unui
program
de
contabilitate şi salarii;
existența unei clădiri dotate pentru
desfășurarea
activității
personalului;
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Puncte slabe
legislație insuficient cunoscută de
către personalul din instituțiile
publice, ca urmare a numărului
mare de schimbări legislative;
aplicarea legilor, uneori în moduri
diferite, ca urmare a necorelării
normelor metodologice;
rezistenţa la schimbare manifestată
de o parte din personalul instituţiei;
insuficienta
conştientizare
a
noţiunilor de eficienţă, rentabilitate
şi transparenţă în administrarea
domeniului public şi privat al
comunei;
existenţa unui sentiment de frustare
a
funcţionarilor
(angajaţi
contractuali şi funcţionari publici)
motivat de sistemul de salarizare,
promovare, precum şi de menţinere
a unei imagini publice negative a
funcţionarului din administraţia
publică;
posibilităţi reduse de motivare
financiară a personalului şi de
atragere a persoanelor cu calificare
superioară
în
structurile
funcţionarilor publici;
încărcarea cu sarcini suplimentare
peste cele prevăzute în fişa postului
datorită insuficienţei personalului
din instituţie.
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 implementarea măsurilor de acces
libel la informații (pagină web,
afișaje la Primărie).
Oportunități
 programe de specializare și
formare profesională;
 promovarea modelelor de bune
practici prin transfer de
tehnologie și parteneriate la
nivel național și internațional;
 reducerea
birocrației
prin
implementarea de programe eguvernare;
 dezvoltarea sentimentului de
apartenenţă la comunitate;
 creşterea autonomiei locale în
actul administrativ;
 posibilitatea
accesării
de
fonduri guvernamentale și
europene pentru organizarea de
sesiuni de instruire pe diverse
domenii de activitate;
 implementarea de proiecte de
mediatizare a legislației;
 aplicarea
principiului
transparenței în activitatea
instituțiilor publice.
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Amenințări
practicarea
unor
politici
discriminatorii în alocarea
resurselor locale;
nemulțumiri manifestate de
către populație generate de
măsurile economice și sociale
luate de Guvern;
schimbări
legislative
prea
frecvente pentru a fi asimilate
eficient;
fonduri insuficiente;
riscul eșecului în realizarea și
finalizarea unor proiecte;
refuzul achitării unor taxe și
impozite.
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POLITICI
ȊNTREPRINSE ȊN
TERITORIU
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5. POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU
5.1 Proiecte ȋn desfășurare
În prezent comuna Gura Văii are ȋn derulare următoarele proiecte de dezvoltare:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire proiect
„Sistem De Monitorizare Și Siguranță A Spațiului Public”Sistem de supraveghere video prin fibră optică
Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă ȋn comuna Gura
Văii, județul Bacău
Proiect integrat pentru ȋnființarea rețelei de canalizare a apei
menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă ȋn comuna Gura
Văii, județul Bacău
Modernizare Iluminat Public ȋn Comuna Gura Văii, județul
Bacău
Alimentare cu apă satele Temelia, Păltinata, Motocești,
Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău
Modernizare infrastructură rutieră ȋn satele Gura Văii, Temelia și
Dumbrava
Modernizare strada Pătrășcani, comuna Gura Văii, județ Bacău
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DIRECŢII DE
DEZVOLTARE
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6. DIRECŢII DE DEZVOLTARE
6.1 Direcții de dezvoltare
Comuna Gura Văii își propune să dezvolte o economie locală bazată în principal
pe valorificarea resurselor locale, agricultură, mediu, și o incluziune socială armonioasă,
pentru a crește nivelul de trai al comunității.
Prioritățile pentru comuna Gura Văii sunt modernizarea infrastructurii rutiere,
modernizarea/extinderea rețelei de alimentare cu apă și ȋnființararea rețelei de
canalizare, ȋnființararea sistemului de distribuție a gazelor naturale, amenajarea spațiilor
verzi și a locurilor de joacă pentru copii, modernizarea iluminatului public.

Obiectivele specifice, corelate cu prioritățile de finanțare:
 Creșterea atractivității comunei și dezvoltarea durabilă a comunei prin
îmbunătățirea infrastructurii;
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru îmbunătățirea calității
vieții prin modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură, sănătate și servicii
sociale;
 Stimularea dezvoltării economice în zonă pentru creșterea nivelului de trăi al
populației.
DOMENII MAJORE DE ACŢIUNE ȊN CADRUL STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE:
 Modernizarea rețelei de drumuri locale;
 Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de utilități;
 Dezvoltarea serviciilor publice și eficientizarea activității administrației publice
locale din comună prin dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor;
 Creșterea calității și accesului la servicii publice;
 Creșterea gradului de protecție și siguranță al cetățenilor.
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DOMENII PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN COMUNA GURA
VĂII ȊN PERIOADA 2021 – 2027
 1. Dezvoltarea infrastructurii locale de bază (căi rutiere, utilități)
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru
implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale comunei, contribuind la
creşterea mobilităţii persoanelor și a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua transeuropeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul
rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport locale şi judeţene.
O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de
transport contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în
economia europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.
De asemenea, investiţiile în infrastructura de transport determină creșterea
gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu investiţiile în sănătate,
educaţie şi servicii sociale va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile
pieţei forţei de muncă de la nivel local/judeţean.
 Domeniul de intervenție 1.1: Modernizarea infrastructurii locale de transport
rutier






Reabilitarea reţelei de drumuri de interes local
Modernizarea infrastructurii rutiere
Amenajare podețe, ȋndiguiri și captări de torenți
Amenajare piste de biciclete, trotuare
Stații de autobuz noi

 Domeniul de intervenție 1.2: Modernizarea și extinderea infrastructurii locale de
bază (utilități și investiții pentru creșterea calității vieții)





Ȋnființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale
Extindere sistem de alimentare cu apă
Modernizare rețea de alimentare cu apă
Ȋnființare sistem de canalizare

 Domeniul de intervenție 1.3: Extinderea sistemului de iluminat public
 Extinderea sistemului de iluminat public
 Domeniul de intervenție 1.4: Extinderea sistemului de monitorizare video
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 Extindere sistem de supraveghere video cu camere solare

 2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale
Calitatea educaţiei şi a reformei educaţionale sunt afectate de infrastructură
insuficientă, de motivaţia personalului (salarii mici) şi de situaţia materială slabă a
populaţiei.
Discrepanţele educaţionale între mediul rural şi mediul urban sunt încă evidente,
şcoala în mediul rural confruntându-se în mod special cu probleme grave: starea precară
a clădirilor, lipsa cadrelor didactice în multe din zonele rurale, distanţe mari până la
şcoală, dificultăţi în a participa la formele secundare de învăţământ, plasate predominant
la oraş.
 Domeniul de intervenție 2.1: Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a
serviciilor educaţionale, prin reabilitarea, amenajarea, extinderea şi
modernizarea acestora
 Amenajări exterioare Şcoala Pătrășcani
 Sistematizare teren de sport Şcoala Dumbrava
 Sistematizare preluare a apei Şcoala Dumbrava

 3. Modernizarea și dezvoltarea culturii
 Domeniul de intervenție 3.1: Reabilitarea, modernizarea, dotarea căminelor
culturale





Modernizarea căminului cultural Dumbrava
Dotarea căminelor culturale
Organizarea anuală a Festivalului absolvenților
Marcarea sărbătorilor din comună prin evenimente artistice

 4. Protejarea mediului ȋnconjurător
 Domeniul de intervenție 4.1: Ȋmbunătățirea colectării selective a deșeurilor
 Amenajare/achiziție cuști metalice pentru reciclabil
 Desfășurarea de campanii de educație și conștientizare a populației cu privire la
importanța colectării selective a deșeurilor
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 Conștientizarea agenților economici cu privire la importanța și procedurile de
colectare selectivă a deșeurilor
 Domeniul de intervenție 4.2: Conservarea și protejarea cadrului natural
 Locuri de joacă pentru copii
 Amenajare spații verzi

 5. Dezvoltarea unei administratii publice moderne, capabilă să răspundă
cerințelor cetățenilor comunei Gura Văii
 Domeniul de intervenție 5.1: Diversificarea și ȋmbunătățirea serviciilor publice
 Ȋmbunătățirea serviciilor oferite prin consultarea cetățenilor
 Digitalizarea serviciilor în interesul cetăţeanului
 Ȋmbunătățirea relației furnizor servicii publice - cetățeni
 Domeniul de intervenție 5.2: Modernizarea administrației publice locale
 Amenajare esplanadă primărie
 Sediu administrativ Motocești
 Adaptarea anuală a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare
pentru a se conforma flexibil și eficient schimbărilor legislative
 Ȋmbunătățirea comunicării și schimbului de informații pe diferite niveluri de
competență internă și cu diferite instituții
 Formarea continuă, managerială și profesională, a funcționarilor publici
 Consolidarea colaborării – la nivelul compartimentelor
 Informatizarea sistemului informațional și de comunicare internă
 Domeniul de intervenție 5.3: Asigurarea și promovarea transparenței actelor
administrative și comunicarea operativă cu cetățenii
 Diversificarea și consolidarea cadrului de participare a societății civile la
procesul decizional și încurajarea realizării activităților ce vizează democrația
locală și participarea cetățenească la nivelul autorităților locale
 Diversificarea și modernizarea sistemelor de informare a cetățenilor
 Asigurarea accesului permanent la informațiile publice și elaborarea unor
programe de informare a opiniei publice care să vizeze o mai bună cunoaștere a
rolului și atribuțiilor instituțiilor
 Promovarea în zona comunei Gura Văii a fondurilor structurale și a programelor
finanțate prin acestea
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6.2 Planul local de acțiune

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare a comunei Gura Văii instrumentul
utilizat este planul local de acţiune.
Planul local de acţiune cuprinde lista proiectelor prioritare, inclusiv sursele de
finanţare, identificate sau estimate, precum şi perioada de implementare a proiectelor.
Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie
acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca
aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a
ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen
lung.
Conţine:
 responsabilitatea asumării sarcinilor,
 calendarul desfăşurării acţiunilor,
 resursele alocate,
 metodele de monitorizare şi evaluare.
Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare
şi conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen
determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de
realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani,
fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare (SDL).
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt,
care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o
zonă bine definită.
PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluţia
macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi
de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face
la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un
proiect este mai mică, având în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele
economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică.
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
comunei Gura Văii, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării
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comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca
durabilitatea să devină punctul forte al acesteia.
Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost
analizată în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare,
iar obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru
dezvoltările ulterioare.
Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
comunei Gura Văii reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării
comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.
Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi
proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale,
astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi
pentru comuna Gura Văii.
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea
acţiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze
distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine
coordonate:
a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)
b. Planul de executare (implementarea activităţilor)
c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor)
Pentru a asigura o dezvoltare ȋnchegată a comunei Gura Văii suportul necesar
trebuie să fie asigurat de către:
 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia
planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic
complex necesar Planului Local de Acţiune;
 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării
locale, prin atitudine şi participare activă;
 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi
logistic (informaţii şi tehnologii moderne).
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Planul de acţiune cuprinde:
 programul de management, care planifică o serie de activităţi de organizare şi
iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile
cuvenite.
 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe
structuri de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale:
previziune, organizare, coordonare, antrenare.
 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei
locale. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de
realizarea a obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului: presiune stare - răspuns.
Acest criteriu se aplică astfel:
 se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul
iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile: maximă, medie, mică
 se evaluează situația iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de
fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)
 se presupune aplicarea măsurii
 se măsoară starea ipotetică finală, care se cuantifică sub formă de raspuns.
Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei
de planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să
poată fi evaluată continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediutehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii)
selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Gura Văii. Utilitatea unui plan de acţiune este
dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea
obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei.
Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Gura Văii suportul necesar
trebuie să fie asigurat de către:
 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia
planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic
complex necesar Planului Local de Acţiune;
 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării
locale, prin atitudine şi participare activă;
 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi
logistic (informaţii şi tehnologii moderne).
Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:
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1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:
 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea
resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 - 2027
 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine
 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii
de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi
mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor
2. Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi
responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate
astfel: persoane individuale, agenți economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de
specialitate din consiliul local.
3. Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile,
deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de
dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).
4. Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a
structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din
strategia de dezvoltare locală.
5. Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute
sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de
avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina
cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea
abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.
În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Gura Văii, ca
autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate
nivelele de decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse
financiare suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente
mecanisme de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a
responsabilităţilor.
Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în viitor
Administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient.
Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care
Administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii
funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.
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În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei este de armonizare
a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Gura Văii a demarat
un amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice
din perioada 2021-2027.
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6.3 Consolidarea capacității instituționale a Primăriei
Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt
susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei
comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor ȋn ceea ce priveşte
rezolvarea propriilor probleme.
Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi instituțiile statului,
trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea
autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituțional.
Activitatea publică locală va fi orientată spre:
 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor
tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune;
 Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (apă, canalizare, gaze etc.);
 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de
acumulare a veniturilor la buget;
 Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului.
Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:
 Organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi
servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;
 Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de
personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul;
 Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea
limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;
 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi
către sfera privată.
Consolidarea finanţelor publice:
 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor socialeconomice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;
 Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi
menţinerea echilibrului bugetar;
 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes
local;
 Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă.
Stabilirea şi promovarea parteneriatului:
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 Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care ȋşi desfăşoară activitatea în
folosul cetăţeanului;
 Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile
social, cultural şi de mediu.

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:
Dezvoltarea managementul resurselor umane
 Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici
pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.
Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională
 Identificarea unui sistem de training adecvat;
 Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;
 Corelarea necesităţilor cu potențialul uman existent.
Utilizarea eficientă a resurselor umane
 Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a
regulamentului de ordine internă;
 Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.
Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale
 Responsabilitatea funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;
 Conștientizarea importanței activităţii fiecărui angajat;
 Transparenţa funcţionării sistemului instituțional pentru fiecare angajat;
 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea
activităţilor depuse.
Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean
 Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;
 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii
economici;
 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul
decizional;
 Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;
 Implementarea unui sistem de management al calităţii.

Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice
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 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;
 Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;
 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare
nerambursabilă.
Dezvoltarea managementul informaţiilor
 Analizarea nevoilor în domeniul software;
 Corelarea şi integrarea bazelor de date din primărie.
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6.4 Proiecția financiară
Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale
proiectului în care se implică, oricât de interesantă şi de inovatoare este realizarea unui
proiect.
De aceea, trebuie acordată toată atenția documentelor referitoare la aspectele
financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi
proiectului tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea
perioadă de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor
comunităţii locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot
parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea
realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se
facă distincția între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei
Gura Văii.
O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi
efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a
proiectului.
Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a
doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai
ȋndepărtată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau
proiectului tehnic.
Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să
se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.
În cazul în care acest moment este mai ȋndepărtat în realitate decât s-a presupus
iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se
previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea
resurselor necesare.
Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un
volum prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va
trebui să se poată justifica nivelul pentru care s-a optat.
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Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine
asupra rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se
evalueze cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.
De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este
greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe
următorii ani nu se poate exprima exact.
Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat şi
necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de
funcţionare.
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PROIECTE DE
DEZVOLTARE
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7. PROIECTE DE DEZVOLTARE

Direcții de
dezvoltare

1. Dezvoltarea
infrastructurii
locale de bază

Obiective
strategice

Măsuri

Creșterea
accesibilității
comunității la
servicii de bază

Activitate (proiecte)

Reabilitare drumuri
locale Gura Văii,
Temelia și Dumbrava,
comuna Gura Văii,
județul Bacău
Modernizarea
infrastructurii rutiere
Modernizarea
infrastructurii
Amenajare podețe,
locale de transport ȋndiguiri și captări de
rutier
torenți
Amenajare piste de
biciclete, trotuare
Achiziționare 8 stații
de autobuz noi pentru
toată comuna și
mobilier urban
Modernizarea rețelei
Extindere/moderniz
de alimentare cu apă
are sistem de
Extinderea sistemului
alimentare cu apă
de alimentare cu apă
Înființare sistem de Înființarea sistemului
canalizare
de canalizare
Înființare sistem
Înființarea rețelei
inteligent de
de distribuție gaze
distribuție gaze
naturale
naturale
Extindere sistem de Extinderea sistemului
iluminat public
de iluminat public
Extinderea
sistemului de
monitorizare video
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2. Modernizarea și
dezvoltarea
infrastructurii
educaționale

Modernizarea
infrastructurii
școlare la nivelul
comunității

Creșterea
3. Modernizarea și accesului la
dezvoltarea culturii servicii culturale

4. Protejarea
mediului
ȋnconjurător

Protejarea
mediului
ȋnconjurător

Dezvoltarea
infrastructurii de
învăţământ și a
serviciilor
educaționale

Reabilitarea,
modernizarea,
dotarea căminelor
culturale

Amenajări exterioare
Şcoala Pătrășcani
Sistematizare teren de
sport Şcoala
Dumbrava
Sistematizare preluare
a apei Şcoala
Dumbrava
Modernizarea
căminului cultural
Dumbrava
Dotarea căminelor
culturale

Ȋmbunătățirea
colectării selective
a deșeurilor

Amenajare/achiziție
cuști metalice pentru
reciclabil

Conservarea și
protejarea cadrului
natural

Locuri de joacă pentru
copii ȋn satele
Dumbrava și
Motocești
Amenajare spații verzi

5. Dezvoltarea unei
administratii
publice moderne

Dezvoltarea
administrației
publice locale

Modernizarea
administrației
publice locale
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SURSE DE FINANŢARE
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8. SURSE DE FINANŢARE
Prin implementarea unor proiecte concrete, a căror susținere financiară poate fi
asigurată din resurse proprii (bugetul local), din resurse externe (fonduri nerambursabile
guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri rambursabile – de tipul
creditelor), poate fi posibilă dezvoltarea socio-economică a comunei Gura Văii. De
asemenea, există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, variantă
susținută de statele europene dezvoltate. Luând în considerare contextul socio-economic
prezent, cea mai bună variantă ar fi o combinație între variantele prezentate anterior.
Așadar, pentru Comuna Gura Văii, fondurile europene vor constitui un
instrument important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală și consolidarea
competitivității.
Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu
există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care
există în mod tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile
(de exemplu, infrastructură, activități cu caracter social etc).
Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, educație, cultură, protecția
mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi
civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii identificăm
următoarele tipuri de finanțări:
a) Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei
obiective ale Politicii de Coeziune UE;
b) Fonduri de la bugetele naționale
c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de
finanțatori (inclusiv de la Uniunea Europeană)

Pagina 105

Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Văii, ȋn perioada 2021-2027

Fonduri structurale și de coeziune

 POLITICA DE COEZIUNE
Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5
obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:
1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de
la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice
3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale
și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face
descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de
dezvoltare regională.
Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
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 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:
În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de
Dezvoltare Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a
apariției unui nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul
Strategic Național.
Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective
clare cu accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și
biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.
Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 –
2027 vizează:
1. Reechilibrarea lanțului alimentar
2. Combaterea schimbărilor climatice
3. Managementul durabil al resurselor
4. Conservarea peisajelor și a biodiversității
5. Sprijinirea reînoirii generaționale
6. Dezvoltarea zonelor rurale
7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor
8. Venituri echitabile pentru fermieri
9. Creșterea competitivității
Bugetul politicii agricole comune:
Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de
20,5 miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65%
din buget, 363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA)
reprezentând 2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea
rurală (FEADR), adică 33% din bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului
European de Dezvoltare Rurală – FEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului
privat cât și investițiile Unităților administrativ teritoriale locale, respectiv investiții
publice.
În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru
perioada 2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional
urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din
fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:
1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
3. Programul Operațional Transport (POT)
4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente
Financiare(POCIDIF)
5. Programul Operațional Sănătate (POS)
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6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)
În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile
pentru Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt
Programe Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Transport, iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru
celelalte șapte Programe Operaționale menționate mai sus.
Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027
vor fi finanțate următoarele axe prioritare:
1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
 Axa Prioritară 1. O tranziție justă prin dezvoltarea antreprenoriatului, IMMurilor, cercetării și inovării și digitalizării
 Axa Prioritară 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri
pentru energie curată cu emisii reduse
 Axa Prioritară 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea
economiei circulare
 Axa Prioritară 4. O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței
de muncă calificată
 Axa Prioritară 5. Asistență Tehnică
2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii
reduse, sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare
 Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o
economie circulara
 Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate
 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor
3. Programul Operațional Transport (POT)
 Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport rutier
 Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii
rutiere pentru accesibilitate teritorială
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 Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport pe calea ferată
 Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea
ferată
 Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov
 Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și
rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de
transport pe calea ferată
 Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal
 Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor
 Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de
transport
 Axa prioritară 10: asistență tehnică
4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente
Financiare (POCIDIF)
 Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI
 Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare
 Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband
 Axa prioritară 5. Instrumente financiare
 Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative
5. Programul Operațional Sănătate (POS)
 Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale
 Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii
oferite în regim ambulatoriu
 Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii
 Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
o Investiții prioritare în infrastructură
o Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel
central şi local din domeniul sănătății publice
o Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de
testare a sângelui și/sau procesare a plasmei
 Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
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 Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical
 Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și
utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament
6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
 Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
 Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și
preșcolară
 Axa prioritară 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
 Axa prioritară 4. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională
pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței
muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului
profesional și tehnic
 Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
 Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială
 Axa prioritară 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
 Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe
tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună
Educație/Ocupare)
 Axa prioritară 10. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea
managementului Programului
7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
 Axa Prioritară 1. Protejarea dreptului la demnitate socială
 Axa Prioritară 2. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la
servicii sociale
 Axa prioritară 3. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau
excluziune socială și ceilalți copii
 Axa prioritară 4. Servicii de suport pentru persoane vârstnice
 Axa prioritară 5. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I)
 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II)
 Axa prioritară 7. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile
 Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
 Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
 Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart
 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
 Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate
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 Axa prioritară 5. O regiune accesibilă
 Axa prioritară 6. O regiune educată
 Axa prioritară 7. O regiune atractivă
 Axa prioritară 8. Asistență tehnică
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)
 Axa Prioritară 1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al
fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi gestionarea PO
 Axa Prioritară 2. Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE
 Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a
fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE
 Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar –
#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen
lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.
Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare
și Reziliență (MRR) la nivelul UE, România poate beneficia de aproximativ 30,5
miliarde de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7
miliarde de euro sub formă de împrumuturi.
Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE
trebuie să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își
stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării
economice și creșterii capacității de reziliență.
PNRR are la bază 6 piloni principali:
 Tranziția spre o economie verde
 Transformarea digitală
 Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă
 Coeziunea socială și teritorială
 Sănătate și reziliență instituțională
 Copii, tineri, educație și competențe
Surse de finanțare din bugetele naționale
 PROGRAMELE FINANȚATE
INVESTIȚII S.A.

PRIN

COMPANIA

NAȚIONALĂ

DE

Compania Națională de Investiții S.A. funcționează ȋn baza Ordonanței nr.
25/2001 privind ȋnființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu modificările
și completările ulterioare.
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Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și
extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.
Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile
administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și
persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități
ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul
Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”
Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea
unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:
1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”
5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare
cu apă”
13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul
construcțiilor”
 PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII ANGHEL SALIGNY

Programul „Anghel Saligny” are ca obiectiv modernizarea comunităților locale
prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale,
infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de
distribuție a gazelor naturale.
Programul se desfășoară în perioada 2021-2028 având o valoare de 50 de
miliarde de lei.
Obiectivul programului: obiectivul prioritar al Programului Anghel Saligny este
finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și
sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România,
în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe
acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze
dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare
durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat
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realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum
care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la
care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente
asumate de România în cadrul Uniunii Europene.
Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul
programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare,
respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:
 alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
 sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor
pluviale;
 drumurile
publice
clasificate
și
încadrate
în
conformitate
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice
din
interiorul
localităților,
precum
și
variante
ocolitoare
ale
localităților;
 poduri,
podețe,
pasaje
sau
punți
pietonale,
inclusiv
pentru
biciclete și trotinete electrice;
 sisteme
de
distribuție
a
gazelor
naturale,
inclusiv
a
branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport
al gazelor naturale.
 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE
MEDIU
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură
suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului,
constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea
producătorului”.
Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului
Mediului.
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat public.
Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat
public.
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de
comună, oraș sau municipiu.
Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea
corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de
iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune
care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii.
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Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în
care autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri
Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se
limitează doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune,
existând și alte surse de finanțare precum:
 GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI
NORVEGIENE
Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă
contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea
disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea
relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele
baltice.
Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele
Donatoare
Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Domenii finanțate:
- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații
de risc, drepturile omului
- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
- dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
- sănătate publică
- cercetare
- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
- afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
- dialog social și muncă decentă
- cetățenie activă – societate civilă
- mediu și schimbări climatice
 EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură
Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și
audiovizualului.
Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând
organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în
domeniu.
Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și
de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se
trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă
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România oferă informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să
acceseze această finanțare.
Domenii finanțate: cultură și audiovizual
Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/
 PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru
mediul înconjurător și acțiuni în domeniul climei
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Ministerul Mediului
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru
perioada 2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată,
eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă
la schimbările climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja
mediul și de a mări nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul
biodiversității.
Prin programul LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste
4500 de proiecte.
Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/
 PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)
Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România
Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC
Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere
cu iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și
eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal.
Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea
consumului de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public
stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de
iluminat.
Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul
public stradal, cu 50-70%.
Mai multe informații: www.rosenc.ro
 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii,
care operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul
finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de
evaluare și selecție.
Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultură,
persoanele fizice autorizate, societățile comerciale care derulează activități culturale.
Finanțator: Ministerul Culturii
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Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin
lege, gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor
culturale internaționale ale României.
Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale
Creditarea
Reprezintă o modalitate de obținere a finanțării pentru proiectele de investiții,
care implică un anumit grad de risc în ceea ce privește posibilitatea de rambursare a
datoriilor, luând în considerare valoarea ridicată a costurilor aferente creditelor, dar și
situația de incertitudine generată de criza financiară.
Parteneriat de tip public-privat
O altă opţiune viabilă care a luat naştere în condiţiile restricţiilor bugetare, fiind
gândite să exprime o modalitate de cooperare între entitatea publică şi sectorul privat
pentru furnizarea unor servicii de calitate, servind ca un instrument adecvat realizării de
investiţii publice.
Ca un prim beneficiu al parteneriatelor de tip public-privat se evidențiază faptul
că acestea permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu finanțare privată. În
condițiile în care constrângerile bugetare sunt tot mai mari, controlul cheltuielilor
publice este tot mai strict, aceste tipuri de parteneriate devin cea mai atractivă variantă
de abordare a proiectelor publice.
Capacitatea financiară a unității administrativ teritoriale
Relevant pentru evaluarea capacității financiare generale a unității administrativ
teritoriale este capacitatea acesteia de a genera venituri. Acest indicator constribuie la
conturarea unei imagini clare asupra capacității financiare a unității administrative
teritoriale.
Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este oportună
atragerea de fonduri externe, întrucât suma destinată acestora este redusă în raport cu
necesităţile de investire. De asemenea, fondurile provenite din bugetul local sunt extrem
de limitate, disponibilitatea acestora fiind relativă, motiv pentru care nu este
recomandată susţinerea proiectelor din bugetul local.
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9. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a
informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora,
relative la dezvoltarea comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei:
 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
 constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul
implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al
proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori locali ai implementării
strategiei vor fi:
 administraţia locală (Consiliul Local, Primăria)
 agenţii economici
 societatea civilă
 locuitorii comunei
 structuri externe (instituţii judeţene)

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape:
A. Adoptarea
În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma
dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului
Local în vederea aprobării.
B. Implementarea
În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul
activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi
partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare.
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C. Monitorizare
Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget,
patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale
(organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe
categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost
folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia.
Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor
stabiliţi iniţial.













Responsabilităţile de bază sunt:
planificarea implementării acţiunilor;
elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;
coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;
coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării
problemelor identificate;
monitorizarea implementării;
elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;
acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;
elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.

D. Evaluarea implementării strategiei
Evaluarea Strategiei de dezvoltare urbană este un proces ȋn cadrul monitorizării
care presupune aprecierea activităților sau a rezultatelor implementării Strategiei,
utilizând informațiile obținute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a
modului de implementare a Strategiei și eficienței acesteia.
În general, evaluarea poate fi realizată de către aceeași echipă care realizează și
activitatea de monitorizare a strategiei. Tipurile de evaluare sunt:
a. Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor
riscuri;
b. Evaluarea intermediară la interval de șase luni, pentru a introduce schimbările
necesare și acțiuni corective atunci când este necesar.
Evaluarea este un proces prin care pe baza feed-back-ului primit pe parcurs
determină îmbunătățirea continuă a formei și conținutului.
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Evaluarea finală se realizează cu participarea tuturor factorilor interesați în
strategie, pentru a urmări măsura în care au fost realizate obiectivele.
Evaluarea ex-post este o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și
sustenabilitatea efectelor pozitive. Planificarea integrată este o soluție modernă pentru
dezvoltarea inițiativelor și acțiunilor instituționale, administrative și socio-economice,
care duc la optimizarea folosirii resurselor, în scopul administrării schimbării și
maximizării impactului pozitiv al schimbării, conform strategiei stabilite. Planificarea
integrată va ajuta autoritățile locale să deruleze proiecte care au impact multiplu,
coerentă inter-sectorială și sunt justificate pentru finanțarea și sprijinul oferit de
fondurile județene, guvernamentale sau europene.
E. Analiza impactului
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul
cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se
vor efectua studii de impact de specialitate ȋnaintea începerii unui proiect sau la o
anume perioadă de timp după finalizarea proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi
periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.
Indicatori de evaluare a implementării strategiei de dezvoltare urbană a
comunei Gura Văii

Infrastructură

Educație și
cultură
Sănătate și
incluziune
















Lungimea drumurilor modernizate
Lungimea trotuarelor modernizate
Lungimea rețelei de apă potabilă create
Lungimea rețelei de canalizare create
Lungimea rețelei de gaz create
Numărul de locuitori deserviți
Numărul instituțiilor publice și a operatorilor economici
deserviți
Numărul de stații de transport, modernizate/nou create
Numărul unităților de ȋnvățământ modernizate și dotate
Numărul grădinițelor modernizate și dotate
Numărul așezămintelor culturale modernizate
Evenimente culturale organizate
Numărul unităților medicale modernizate și dotate
Numărul de pacienți deserviți
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socială

Dezvoltarea
economică și
competitivitatea
mediului de
afaceri

Mediu

Servicii publice

 Numărul de copii proveniți din familii vulnerabile,
deserviți
 Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de
excluziune socială, deserviți
 Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de
excluziune socială, recalificate profesional ca urmare a
unui program, deserviți
 Numărul inteprinderilor deservite
 Numărul noilor investitori deserviți
 Numărul de investiții noi ȋnregistrate, deservite
 Numărul de producători deserviți
 Numărul de parteneriate de tip public-privat dintre
Primăria comunei Gura Văii și mediul de afaceri,
deservite
 Numărul mediu al salariaților, deserviți
 Numărul de acțiuni de protejare sau de revitalizare a
patrimoniului natural
 Suprafața reȋmpădurită
 Numărul de spații verzi amenajate
 Numărul echipamentelor și utilajelor
 Numărul de angajați din administrația locală specializați
 Fermierii locali deserviți
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10. ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI
Stakeholderii sau factorii interesați sunt indivizii sau grupurile care pot influența
o anumită politică, ori care pot fi afectați de aceasta. Un factor interesat poate fi o
persoană, un cetățean, o instituție, aici incluzând diferitele departamente ale
administrației, grupuri specifice sau categorii de persoane: tineri, bătrâni, bogați, săraci,
un cartier sau chiar întreaga comunitate.
Principalii stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a comunei Gura Văii sunt:
Populația este unul dintre principalii stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a
comunei Gura Văii, atât datorită numeroaselor domenii în care vor avea beneficii în
urma acestei strategii, cât și datorită capacității de a influența anumite resurse pentru
implementarea ei.
În ansamblu, interesul populației în urma strategiei este de a avea condiții mai
bune de viață, locuri de muncă diversificate și bine remunerate și servicii publice de
calitate. Și, într-adevăr, principalii beneficiari ai tuturor planurilor de acțiune sunt
locuitorii comunei, aceștia urmând a se bucura de parcuri și spații de joacă pentru copii
amenajate, zone de agrement, drumuri modernizate, infrastructură tehnico-edilitară
reabilitată, siguranță și ordine publică, locuri de muncă, servicii educaționale și de
sănătate mai eficiente, mediu mai curat, activități culturale mai frecvente.
Pe de altă parte, populația poate avea un impact fundamental asupra bunei
implementări a strategiei, gradul de acceptabilitate al populației cu privire la
determinant. Mai mult decât atât, implicarea populației este necesară pentru crearea unei
societăți civile puternice, un pion esențial în deciziile luate la de autoritățile publice
nivel local.
Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. Interesul principal al
antreprenorilor locali este de a fi rezolvate obstacolele și dificultățile întâmpinate de
aceștia în prezent: infrastructura rutieră și tehnico-edilitară, colaborarea dintre mediul de
afaceri și autoritățile publice, birocrația. De asemenea, mediul de afaceri va beneficia de
infrastructură de afaceri mai dezvoltată în urma implementării strategiei.
Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de dezvoltare și datorită
capacității de a mobiliza anumite resurse financiare pentru implementarea planurilor de
acțiune propuse în acest document. O serie de acțiuni se pot realiza prin parteneriate de
tip public-privat, autoritățile publice locale neavând capacitatea de a le implementa prin
resurse proprii. Spre exemplu, dezvoltarea zonelor și centrelor de agrement sunt
activități pretabile a fi realizate prin colaborarea mediului de afaceri cu autoritățile
publice locale. În acest sens, se propune și îmbunătățirea colaborării dintre aceștia prin
desfășurarea periodică de consultări publice.
Autoritățile publice locale reprezentate de Consiliul Local și Primăria comunei
Gura Văii reprezintă unul dintre cei mai importanți stakeholderi în implementarea
Strategiei de dezvoltare. Aceasta presupune realizarea unor investiții majore care pot fi
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demarate doar de autoritățile publice locale. De altfel, pentru realizarea investițiilor din
fonduri europene este necesară implicarea autorităților publice ca principal beneficiar și
contribuitor financiar (pentru co-finanțare).
Mai mult decât atât, autoritățile publice locale dețin nu doar resursele financiare,
ci și cele de legitimitate pentru implementarea strategiei de dezvoltare.
Primarul are, de asemenea, competențe ce pot influența implementarea Strategiei
de dezvoltare locală având rolul de a întocmi proiectul bugetului local și contul de
încheiere a exercițiului bugetar și de a le supune spre aprobare consiliului local. Astfel,
prin atribuțiile deținute, atât Consiliul Local cât și Primarul joacă un rol cheie în
implementarea acțiunilor propuse în cadrul strategiei.
Pe de altă parte, autoritățile publice locale vor avea și o serie de beneficii directe
ca urmare a implementării strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea
serviciilor de administrație ori dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în care își
desfășoară activitatea.
Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, Prefectul fiind
reprezentantul Guvernului pe plan local care asigură legătura operativă dintre fiecare
ministru, respectiv conducător al organului administrației publice centrale din
subordinea Guvernului și conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea
acestuia. O primă modalitate prin care Prefectul poate influența implementarea
strategiei este prin efectuarea de lobby la nivel central pentru realizarea de investiții în
comuna Gura Văii și rezolvarea problemelor întâmpinate de locuitori și mediul de
afaceri. De altfel, una dintre atribuțiile Prefecturii este acționarea pentru realizarea în
județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispunerea măsurile necesare
pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit
legii.
Consiliul Județean este un alt stakeholder în implementarea Strategiei de
dezvoltare. Una dintre modalitățile prin care această instituție poate influența
dezvoltarea comunei Gura Văii este prin includerea în strategia județeană a unor
investiții în comuna Gura Văii.
Instituțiile publice de învățământ vor avea o serie de beneficii în urmă
implementării strategiei, aceasta presupunând dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii în scopul îmbunătățirii serviciilor de educație. Acestea pot participa ca
parteneri în cadrul investițiilor ce se vor realiza la nivelul comunei.
Instituțiile publice de cultură reprezintă un alt factor interesat în Strategia de
dezvoltare a comunei Gura Văii, perioada 2021-2027. Prin implementarea strategiei, se
va dezvolta și moderniza infrastructura în care își desfășoară activitatea în prezent
instituțiile culturale și se va recurge la sprijinirea activităților culturale. Pe de altă parte,
instituțiile publice culturale pot contribui la dezvoltarea comunei Gura Văii prin coparticipare la proiectele de finanțare și prin furnizarea de informații privind situația din
teren.
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Instituțiile publice de sănătate vor avea, de asemenea, o serie de beneficii în
urma implementării strategiei, aceasta presupunând dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de sănătate în scopul îmbunătățirii serviciilor de sănătate. De îmbunătățiri
la capitolul infrastructură vor avea parte și instituțiile publice de învățământ. Atât
acestea, cât și instituțiile din domeniul sănătății pot participa ca parteneri în cadrul
investițiilor ce se vor realiza la nivelul comunei Gura Văii.
Mass-media este un alt stakeholder important în dezvoltarea comunei Gura Văii.
Principalul rol al său este de a promova comuna atât pentru a atrage investitori, cât și
pentru a crește numărul turiștilor din localitate. Ca mediator – informator între
autoritățile publice locale și populație, mass-media are un rol esențial în influențarea
opiniei publice și a acceptabilității acesteia privind investițiile din comună. În acest fel,
mass-media poate determina apariția unor presiuni la nivelul administrației publice
locale și introducerea unor probleme pe agenda publică.
Furnizorii de utilități reprezintă un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare,
aceștia urmărind reducerea costurilor proprii, aceasta putându-se realiza prin
modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități din comună. În caz contrar vor
oferi o calitate slabă a serviciilor, cu prețuri ridicate.
Pe de altă parte, oferind informații specifice, partenerii în proiecte de
infrastructură, acordă sprijin financiar și facilitează obținerea de avize, acorduri,
autorizații.
Organizațiile non-guvernamentale pot contribui la dezvoltarea serviciilor sociale
din comuna Gura Văii prin efectuarea de parteneriate cu autoritățile publice locale ori
prin dezvoltarea unor proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile. Prin natura
activităților desfășurate, însă, ONG-urile pot contribui și la dezvoltarea altor sectoare.
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CONCLUZII
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11. CONCLUZII
Dezvoltarea comunei Gura Văii nu reprezintă doar o problemă a autorităţii
publice locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ
şi constant în realizarea obiectivelor strategice.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Văii pentru perioada 2021 2027 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor
stabilite vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil
pentru existenţa viitoare a comunei.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare
nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine
în totalitate realizarea acestora.
Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, fapt prevăzut de
administraţia locală şi susţinut de comunitatea locală.
Modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă, ȋnființarea rețelei de
canalizare, ȋnființarea unui sistem inteligent de distribuție gaze naturale ȋn comuna Gura
Văii, extinderea sistemului de supraveghere video, sunt câteva din prioritățile pe care
administrația locală și le propune pentru perioada de programare financiară 2021 –
2027.
În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de
muncă, sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare,
atragerea fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să
răspundă nevoilor comunității.
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