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Preambul 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni, județul Galați 

reprezintă exercițiul de planificare a dezvoltării teritoriului local, pentru 

orizontul de timp 2021 – 2027. 

Astfel, luând în calcul realitățile teritoriale se dorește atingerea 

următoarelor obiective: 

 definirea măsurilor și proiectelor care vor contribui la creșterea 

capacității teritoriului de a genera creștere economică și implicit de a 

menține și de a atrage forța de muncă; 

 stabilirea zonelor de la nivelul teritoriului ce necesită intervenţii 

specifice pentru valorificarea sau protecţia capitalului natural şi 

construit; 

 găsirea echilibrului între politicile economice, de mediu şi culturale în 

vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum și în 

vederea conservării identității teritoriului local. 

Strategia structurează demersul de planificare în jurul a două 

perspective principale: 

 perspectiva investiţională – se traduce printr-un ansamblu de măsuri 

teritoriale şi proiecte strategice care configurează teritoriul în raport cu 

traiectoria economică, demografică şi de planificare a resurselor şi care 

are drept scop creşterea capacităţii zonelor de a genera performanţă 

economică şi creştere demografică; 

 perspectiva de directivare – se traduce într-un set de principii şi măsuri 

teritoriale care au drept scop fixarea cadrului şi măsurilor de protecţie a 

spaţiului natural şi construit în raport cu sistemul de planuri şi 

documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni reprezintă 

instrumentul cheie pentru operaţionalizarea scopurilor propuse și furnizează un 

model complet de dezvoltare a teritoriului, în succesiunea: analiză - diagnostic - 

viziune - scenarii - obiective - măsuri naţionale - acțiuni - proiecte prioritare - 

măsuri teritoriale integrate. 
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Obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului comunei sunt 

următoarele: 

 dezvoltarea unei comune complet echipată cu infrastructură tehnico-

edilitară și eficient interconectată în vederea asigurării unor spații de 

calitate, atractive și incluzive; 

 dezvoltarea unei comune competitive și funcționale prin sprijinirea 

specializării teritoriale; 

 protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor 

de identitate teritorială; 

 creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de 

dezvoltare teritorială. 
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1. Cadrul general de dezvoltare 
 

România se află pe o traiectorie de creștere economică pozitivă. Această 

realitate şi dinamică economică se datorează unui cumul de factori 

macroeconomici, dar şi potențialului teritoriului național de a genera creştere. În 

pofida acestei relansări economice, România ocupă încă o poziţie fragilă în 

rândul economiilor competitive. Aceste diferenţe în dezvoltare se manifestă atât 

în plan extern prin raportare la statele Uniunii Europene, cât şi în plan intern, 

între diferitele zone de la nivelul teritoriului naţional. 

România manifestă încă o capacitate scăzută de retenţie a populaţiei, fapt 

relevat de cifrele relativ crescute legate de migraţia externă. La aceasta se adaugă 

declinul demografic accentuat, fapt ce prezintă implicaţii deosebite în ceea ce 

priveşte dezvoltarea ţării noastre. 

Aceste două componente importante ale dezvoltării (economia şi 

populaţia) evidenţiază traiectorii de dezvoltare ce pot fi influenţate prin 

formularea unor politici teritoriale care să răspundă nevoilor actuale de 

dezvoltare. 

Fie că este vorba despre politicile sectoriale de mediu, transport, 

agricultură, educaţie, sănătate sau alte domenii, deciziile de politică publică 

produc efecte la nivelul teritoriului şi implicit al oamenilor. Pentru ca efectele să 

devină convergente este necesar ca deciziile publice să ia în considerare 

teritoriul, transformând particularitățile locale sau regionale în politici localizate 

în teritoriu. Teritoriul generează imaginea globală care poate contribui 

semnificativ la fundamentarea deciziilor de politică publică. 
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1.1. Cadrul natural 

România se remarcă prin următoarele caracteristici geografice: prezintă 

un relief variat, aproape întregul teritoriu este situat în bazinul hidrografic al 

Dunării, are acces la Marea Neagră și este traversată de Munții Carpați. Prezența 

lanțului muntos carpatic se constituie atât ca un avantaj, din punct de vedere al 

resurselor solului și subsolului, cât și ca un obstacol în realizarea conexiunilor cu 

vestul Europei și a infrastructurii de transport. 

 

1.1.1. Așezare geografică 

România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, pe cursul 

inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al 

Mării Negre. 

Regiunea de Sud-Est este situată, așa cum îi spune și numele, în partea de 

sud-est a României. Aceasta se învecinează cu Regiunea de Nord-Est în partea de 

nord, Regiunea Centrală în partea de vest, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea 

București-Ilfov la sud-vest, Bulgaria în partea de sud, iar Republica Moldova în 

partea de est. 

Regiunea de Sud-Est acoperă 15% din suprafaţă totală a ţării, fiind a doua 

ca mărime din cele 8 regiuni ale României. Structura administrativă a regiunii 

cuprinde 6 județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. 

 

1.1.2. Relief 

Cele 3 trepte morfologice majore cuprinse pe teritoriul României sunt: 

 treapta înaltă, a munţilor Carpați; 

 treapta medie, care corespunde Subcarpaţilor, dealurilor şi podişurilor; 

 treapta joasă, a câmpiilor, luncilor şi Deltei Dunării. 

Cele trei trepte sunt distribuite relativ proporțional pe întreg teritoriul 

naţional, munții ocupând o pondere de 35%, dealurile și podișurile 35%, în timp 

ce câmpiile ocupă 30% din suprafața țării. 
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Pe teritoriul țării este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și 

partea sudică și centrală a Munților Carpați. 

Regiunea de Sud - Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca 

Dunării, câmpia Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar partea de 

nord-vest a regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură. 

Totodată, regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi 

este mărginit la est de întreg litoralul românesc al Mării Negre. Preponderent 

este însă relieful de câmpie, cu specific climatic continental. 

O particularitate a Regiunii de Sud – Est este aceea că are în componență 

aproape toate formele de relief, unele dintre ele fiind specifice numai acestei 

regiuni, ceea ce imprimă anumite particularități vieții economice, sociale, 

culturale, educaționale a acestei zone. 

 

1.1.3. Resurse naturale 

Resursele naturale regenerabile și neregenerabile sunt relativ variate, pe 

tot cuprinsul României. 

România dispune de rezerve minerale încă neexploatate estimate la 20 

mld. tone de minereuri neferoase, feroase și nemetalifere, precum și 74 mil. tone 

rezerve de țiței și 185 mld m3 de gaze naturale. Subcarpații și Dealurile de Vest 

sunt zonele cele mai importante, datorită bogatelor resurse de subsol (petrol, 

gaze, cărbuni, sare). Resursele de energie primară fosile și minerale (ţiţei, gaze 

naturale, cărbune, minereu de uraniu) sunt pe cale de epuizare, fiind necesare 

importuri de energie. Volumul apelor subterane are un potențial considerabil, 

mai ales în ceea ce privește rezerva de ape minerale (o treime din totalul UE), din 

care se valorifică doar 40%. 

Cel mai mare potențial de exploatare este cel dat de resursele 

regenerabile. Există o multitudine de posibilități de exploatare, pe teritoriul 

României, în urma cartărilor zonelor cu potențial putând fi evidențiate: 

 energie eoliană – Dobrogea, Moldova; 

 energie solară – Delta Dunării, Dobrogea, Câmpia Română; 

 energie provenită din micro-hidrocentrale/biomasă – Moldova, munții 

Carpați, depresiunea Transilvaniei, Subcarpații și Câmpia Română. 
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În România ariile protejate ocupă aproximativ 30% din teritoriul țării. Din 

acest total, ariile de interes comunitar, respectiv siturile Natura 2000 acoperă 

cea mai mare parte, suprafaţa lor fiind aproximativ de trei ori mai mare decât cea 

a ariilor protejate de interes naţional (aceasta fiind de circa 9%). 

Din perspectiva bogăţiilor subsolului, Regiunea de Sud-Est dispune de 

petrol, precum zăcămintele de hidrocarburi din localitățile Schela și 

Independența, județul Galați. Alte resurse naturale ale regiunii sunt: granitul în 

Munţii Măcinului, piatra de var în Podişul Dobrogei, minereul de fier, pirita de 

cupru, sulfuri complexe de plumb şi zinc, cuarţ, granit, marmură şi varietăţi de 

piatră de var, caolin, baritină din dealurile Tulcei, depozitele de loess, sarea în 

Buzău. O categorie aparte a bogăţiilor de subsol o constituie apele sulfuroase, 

feruginoase, clorusodice (Brăila, Buzău, Constanţa). 

Platforma continentală a Mării Negre conţine rezerve semnificative de 

minerale şi hidrocarburi, exploatate cu echipamente de foraj marin, produse în 

România. Rezerve de hidrocarburi lichide şi gazoase mai sunt şi în judeţele 

Brăila, Vrancea şi Galaţi. Singurul depozit de petrol la suprafaţă din Europa se 

află în zonele Berca şi Monteoru din judeţul Buzău. 

Un alt avantaj pe care regiunea îl poate valorifica este reprezentat de 

prezenţa portului Constanţa, secondat de porturile dunărene Galaţi, Brăila şi 

Tulcea. Legăturile acestora cu marile porturi ale lumii pot fi folosite atât pentru a 

asigura materia primă necesară dezvoltării economiei regiunii, cât şi pentru a 

exporta bunuri produse atât în regiune, cât şi în restul ţării. 

 

1.1.4. Hidrografie 

Rețeaua hidrografică este diversificată pe tot teritoriul național. Deşi 

România dispune de numeroase surse de apă dulce, activităţile antropice au 

afectat calitatea apelor de suprafaţă și subterane, îndeosebi a celor freatice. Doar 

puțin peste jumătate (57%) din lungimea totală a râurilor monitorizate calitativ 

reprezintă ape care pot fi utilizate pentru alimentarea centralizată cu apă 

potabilă. Rețeaua hidrografică are particularitatea că în proporție de 97% apele 

supraterane sunt colectate de fluviul Dunărea. 

Regiunea de Sud – Est este singura care are deschidere la mare, acest 

aspect oferindu-i oportunitatea de dezvoltare a transportului maritim și fluvio-

maritim, dar și activităților conexe și nu numai. 
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De asemenea, Delta Dunării, una dintre marile rezervații naturale ale 

lumii și Insula Mică a Brăilei ale căror floră și faună sunt considerate unice în 

Europa constituie zone naturale cu o atracție turistică deosebită. 

 

1.1.5. Climă 

Climatul României este temperat continental, cu o serie de variaţii impuse 

de relief: mai arid în partea de est, cu diferenţe mai mari de temperatură între 

vară și iarnă; mai blând în partea de vest, datorită influenţei maselor oceanice și 

a efectului de barieră al Carpaţilor; cu influenţe submediteraneene în partea de 

sud-vest; mai rece în Carpați și în depresiunile intramontane. Aceste diferenţe 

climatice se adaugă varietăţii reliefului și fac posibilă o mare diversitate a 

vegetaţiei. Astfel, România este singurul stat european în care se întâlnesc 5 

regiuni biogeografice: alpină (în Munţii Carpați), pontică (în zona costieră), 

stepică (în partea de est şi sud-est), panonică (în partea de vest) și continentală 

(în restul ţării). Datorită acestor condiţii, România se bucură de o biodiversitate 

extrem de ridicată, la care contribuie şi prezenţa zonelor montane şi a zonelor 

umede (în special lunca și Delta Dunării), dar și intervenţia antropică mai redusă. 

Clima Regiunii de Sud – Est se înscrie de asemenea în caracteristicile 

generale ale climatului temperat continental, cu o serie de particularități locale. 

Zona de sud-est a României este una dintre cele mai predispuse zone la 

schimbările climatice în ceea ce privește reducerea cantităților de precipitații 

medii anuale și a creșterii temperaturilor. 

 

1.2. Situația demografică 

1.2.1. Evoluția populației 

România manifestă o capacitate scăzută de retenţie a populaţiei, fapt 

relevat de cifrele relativ crescute legate de migraţia externă. La aceasta se adaugă 

declinul demografic accentuat, fapt ce prezintă implicaţii deosebite în ceea ce 

priveşte dezvoltarea ţării noastre. 

România se confruntă cu un declin accentuat al populaţie. Cauzele 

declinului demografic sunt legate de fertilitatea scăzută (1,3 copii/femeie), ceea 

ce nu asigură înlocuirea generaţiilor, migraţia externă (ale cărei valori sunt 
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ridicate, dar nu sunt cuantificate exact - în special, în cazul migraţiei temporare 

pentru muncă. Nu în ultimul rând, scăderea populaţiei este legată de mortalitatea 

generală, care înregistrează încă valori ridicate în România. 

Conform informațiilor preluate din Institutul Național de Statistică, 

evoluția populației României din perioada anilor 2011 – 2020 se prezintă astfel:  

 

Figura nr. 1. Evoluția populației țării în perioada 2011 - 2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Dacă la 1 ianuarie 2011 la nivelul României erau înregistrate 22.480.599 

persoane, evoluția acestora a urmat un trend descendent, ajungând la 1 ianuarie 

2020 la un număr de 22.174.693 persoane. 

Conform Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, România 

policentrică 2035, potrivit estimărilor Eurostat, dacă actualul declin demografic 

continuă, populaţia României va scădea la 19,8 milioane de persoane până în 

anul 2035, urmând apoi să se reducă, până în anul 2060, la 17,3 milioane de 

locuitori. 
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În profil teritorial populaţia este și va fi în scădere în toate regiunile ţării. 

Pentru Regiunea de Sud – Est a țării, evoluția populației din perioada anilor 2011 

– 2020 este prezentată în graficul următor: 

 

Figura nr. 2. Evoluția populației Regiunii de Sud-Est în perioada 2011 - 

2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

În cadrul Regiunii de Sud – Est, numărul de locuitori a înregistrat de 

asemenea un trend descendent în perioada de timp analizată.  

Scăderea populaţiei este cauzată de diminuarea numărului de naşteri, 

ratele reduse de fertilitate, îmbătrânirea populaţiei și amploarea fenomenului de 

emigraţie. 

 

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

2
9

3
1

3
5

5
 

2
9

2
1

1
6

0
 

2
9

1
2

3
7

3
 

2
9

0
0

6
7

7
 

2
8

8
9

1
6

3
 

2
8

7
5

0
4

8
 

2
8

6
0

8
4

8
 

2
8

4
5

7
9

8
 

2
8

2
8

0
4

8
 

2
8

1
0

4
2

7
 

Nr. persoane



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

10 

1.2.2. Densitatea populației 

Regiunea de Sud-Est reprezintă o zonă mai slab populată comparativ cu 

media de la nivel național, situație care este reliefată și de analiza densității 

populației la nivelul fiecărui județ din cadrul regiunii. Diferența semnificativă 

dintre densitatea medie națională și densitatea medie la nivelul Regiunii de Sud-

Est poate fi explicată și prin morfologia mai puțin favorabilă așezărilor omenești 

în unele zone de regiunii. 

 

Figura nr. 3. Densitatea populației pe teritoriul României și al Regiunii de 

Sud-Est 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

1.2.3. Evoluția locuințelor 

În momentul de față, fondul de locuințe din România nu este grevat de 

deficiențe majore din punct de vedere cantitativ, iar ponderea locuințelor 

colective și individuale este relativ egală. Cu toate acestea, există dezechilibre 

interne în ceea ce privește distribuția teritorială, care pune în evidență o situație 
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necorespunzătoare în special în zonele sărace și de câmpie. Fondul de locuințe se 

află, în proporție covârșitoare, în proprietate privată. Investițiile publice în 

locuințe, predominante în mediul urban în perioada 1945‐1989, au fost foarte 

slabe după 1990. O mare parte din locuințe are durata de viață depășită, sau se 

află aproape de acest moment, fiind vorba în majoritate de locuințe colective din 

mediul urban. 

În privința calității fondului de locuințe, în mediul urban mic încă există 

deficienţe în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a locuințelor sau racordarea la 

sistemul de canalizare, sau dotarea locuințelor cu baie şi bucătărie. Cele mai mari 

probleme se înregistrează în zonele periferice și în localităţile mici unde sărăcia 

și criza utilităţilor publice generează o acută precaritate a locuirii. 

 

1.3. Situația economică 

1.3.1. Potențialul agricol 

Agricultura ocupă un loc important în economia României și are 

perspective considerabile de dezvoltare în context european, datorită condițiilor 

pedoclimatice favorabile și potențialului în sfera producției ecologice. 

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

2030, în perioada anilor 1995-2016, contribuția agriculturii la formarea PIB-ului 

național a înregistrat o scădere majoră, de la 14,7% în anul 1995 la 4,7% în anul 

2016, în condițiile în care ponderea forței de muncă ocupată în agricultură avea o 

valoare foarte apropiată de cea înregistrată în anul 1995. 

În anul 2015, ponderea forței de muncă în agricultură, în România, era de 

25,9%, fiind cea mai mare pondere din UE, a cărei medie era de 4,4%. 84% dintre 

lucrătorii în agricultură din România se încadrau în categoria personalului 

nesalariat, în timp ce ponderea medie a lucrătorilor nesalariați din sectorul 

agricol în UE era de 72%, valoarea adăugată brută generată la nivel de lucrător 

fiind redusă cu circa 50% față de media UE20. 

Toate acestea arată că agricultura românească se confruntă cu o problemă 

majoră privind productivitatea scăzută a muncii și implicit randament relativ mic 

al producției agricole. 
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În ciuda productivității scăzute, România este printre principalii 

exportatori de porumb și grâu la nivel mondial, datorită mărimii suprafeței 

agricole disponibile. Astfel, provocarea viitoare este de a îmbunătăți nivelul 

productivității agricole, fără a periclita factorii de mediu (aer, apă, calitatea 

solului, biodiversitatea), prin eliminarea principalilor factori limitatori ai 

randamentului producției: fragmentarea exploatațiilor agricole și lipsa 

cooperării între fermieri (aproape 75% din fermele din România au o suprafață 

mai mică de 2 ha și 70% au venituri mai mici de 2.000 euro), nivelul de pregătire 

al fermierilor, nivelul redus de capitalizare, statutul profesional nedefinit cu 

claritate al agricultorului, nivelul de dotare tehnologică al fermelor. România este 

mult în urma altor țări europene din punctul de vedere al sistemului de irigații, în 

condițiile în care seceta afectează frecvent peste 50% din terenul agricol, iar 

numai 12% din terenul agricol dispune de irigații viabile. În anul 2016, a fost 

elaborat și aprobat Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale 

de Irigații din România, cu o valoare a investițiilor de cca. 1 miliard euro, care 

vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor 

acestora asupra producției agricole, în principal, dar și asupra altor factori de 

mediu, precum și a populației, prin reabilitarea infrastructurii principale de 

irigații existente și aparținând domeniului public al statului. 

În ceea ce privește fondul funciar al României, suprafața terenurilor 

agricole ocupă o pondere de aproximativ 61% din suprafața totală a țării. 

 

Tabelul nr. 1. Suprafața fondului funciar al României, după modul de 

folosință 

Categoria terenului Suprafața (Ha) 

Terenuri agricole 14630072 

Teren arabil 9395303 

Pășuni 3272165 
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Fânețe 1556246 

Vii și pepiniere viticole 209417 

Livezi și pepiniere pomicole 196941 

Terenuri neagricole 9208999 

Paduri și altă vegetație forestieră 6734003 

Suprafețe ocupate cu ape, bălți 831495 

Suprafețe ocupate cu construcții 758285 

Căi de comunicații și căi ferate 389795 

Terenuri degradate și neproductive 495421 

Total 23839071 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Pentru Regiunea de Sud-Est, sectoarele care concentrează cea mai mare 

parte a populației ocupate sunt agricultura, industria prelucrătoare și comerțul, 

cu particularități specifice pentru fiecare județ component. 

În cadrul regiunii, terenurile agricole ocupă 65% din suprafața acesteia, 

respectiv 2.326.564 ha, din care 1.829.009 ha suprafață arabilă. Repartiţia 

terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare în Regiunea de Sud-Est este 

prezentată în tabelul următor: 
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Tabelul nr. 2. Suprafața fondului funciar al Regiunii de Sud-Est, după modul 

de folosință 

Categoria terenului Suprafața (Ha) 

Terenuri agricole 2326564 

Teren arabil 1829009 

Pășuni 329195 

Fânețe 63809 

Vii și pepiniere viticole 83799 

Livezi și pepiniere pomicole 20752 

Terenuri neagricole 1249606 

Păduri și altă vegetație forestieră 565821 

Suprafețe ocupate cu ape, bălți 456730 

Suprafețe ocupate cu construcții 99456 

Căi de comunicații și căi ferate 56500 

Terenuri degradate și neproductive 71099 

Total 3576170 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 
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1.3.2. Evoluția forței de muncă 

Zonele tradiționale subdezvoltate sunt caracterizate printr-o combinație 

dintre infrastructura slab dezvoltată, nivelul mai scăzut al investițiilor directe pe 

locuitor și ratele înalte ale unui șomaj structural și cu ponderi mari ale forței de 

muncă ocupate în agricultură, la care se adaugă migrarea către alte regiuni în 

căutare de locuri de muncă. 

Piața forței de muncă a avut și are un rol hotărâtor în asigurarea creșterii 

economice și a productivității pe termen lung. Problemele cu care se confruntă 

Regiunea de Sud – Est și în egală măsură întreaga țară, sunt legate în special de 

scăderea populației totale, active și ocupate. Scăderea numărului total al 

populației a avut repercusiuni majore și asupra pieței forței de muncă. 

Îmbătrânirea populației poate genera ieșirea de pe piață a forței de muncă 

din domenii importante, precum domeniul construcțiilor, în care se observă o 

scădere vertiginoasă a numărului de salariați, învățământ, industrie, și totodată 

poate genera nevoia de formare inițială sau continuă în domenii slab dezvoltate 

în prezent. 

În cadrul Regiunii de Sud – Est populația ocupată este repartizată în 

special în domeniul agriculturii. Astfel, se constată că agricultura joacă un rol 

important, având în vedere că acest domeniu rămâne o opțiune pentru investiții, 

iar mai mult de jumătate din terenurile fertile din Câmpia Bărăganului sunt 

situate în această regiune. Sunt însă și alte domenii, precum industria 

prelucrătoare și comerțul, care dețin o pondere semnificativă a populației 

ocupate. 

 

1.4. Profilul social 

Serviciile comunitare (sănătate, educaţie și asistență socială) sunt strâns 

legate de nivelul de dezvoltare economică a comunităţii. Pe toate cele 3 domenii 

zonele subdezvoltate din punct de vedere al serviciilor sunt Muntenia şi Oltenia 

şi numai în secundar Moldova, care are o situaţie mai bună în domeniul 

asistenţei sociale şi educaţiei și care la anumiţi indicatori surclasează alte regiuni 

mai dezvoltate economic. 
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1.4.1. Educație 

Accesul și participarea la educație de calitate presupune accesul tuturor 

copiilor la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, 

care să conducă la rezultate relevante și eficiente, creșterea substanțială a 

numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale relevante, care 

să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. Educația 

de calitate asigură faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile. 

O altă variabilă importantă în procesul educațional este „bunăstarea 

elevului”. Pe lângă procesul educativ, școala prezintă pentru elevi prima 

interacțiune cu societatea și această experiență are o influență profundă în 

atitudinea și conduita lor. 

Din cauza nivelului scăzut al salarizării personalului didactic (aspect 

parțial corectat în ultimii anii) și a condițiilor uneori grele de lucru, calitatea 

învățământului lasă încă mult de dorit.  

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

2030, în mediul rural 38% dintre școli au toaletă exterioară, peste 25% nu au 

încălzire centrală, 20% nu au autorizație sanitară de funcționare, 17% nu dispun 

de sursă autorizată de alimentare cu apă și doar 60% dintre școli au bibliotecă 

proprie. 

 

1.4.2. Sănătate 

Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este 

esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și 

prevenție. Trebuie asigurat un cadru adecvat pentru promovarea unui mod de 

viață sănătos și proactiv, favorizarea activităților sociale și prevenția și educația 

medicală. 

Referitor la infrastructura sistemului de sănătate, în urma măsurilor 

legislative, administrative și sociale întreprinse în ultimii ani, s-au realizat unele 

progrese în dezvoltarea de spitale, policlinici, laboratoare; stabilizarea 

personalului medical și paramedical, printr-o mai bună remunerare; 

modernizarea serviciilor de ambulanță și a intervențiilor de urgență; extinderea 
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rețelei de asistență medicală și socială, cu accent pe segmentele vulnerabile sau 

defavorizate ale populației. 

La nivelul țării însă, infrastructura sanitară se caracterizează printr-o 

variație importantă a numărului de unități sanitare între regiunile de dezvoltare 

ale țării și între mediul rural și cel urban. 

 

1.4.3. Obiective culturale 

România are un patrimoniu cultural de mare valoare și atractivitate 

turistică. În total există 29.540 de obiective de patrimoniu înscrise în Lista 

monumentelor istorice și 8 situri înscrise pe lista patrimoniului mondial 

UNESCO. De la cetăți la biserici, de la conace la muzee în aer liber, distribuția 

monumentelor cu valoare arhitecturală și istorică este una relativ echilibrată. 

Există la nivelul teritoriului naţional o infrastructură culturală 

diversificată (muzee, săli de spectacole, biblioteci, cămine culturale, case de 

cultură), cele mai multe localuri fiind în domeniul public al statului sau al 

colectivităţilor locale. Autoritățile care au în patrimoniu case de cultură, cămine 

culturale, colecţii artistice și muzee fac faţă cu greutate cheltuielilor de 

întreţinere a imobilelor. Absenţa politicilor publice de educare şi culturalizare a 

populaţiei din mediul rural a condus la apariţia disparităţilor rural-urbane în 

domeniul cultural, care a condus treptat la degradarea localurilor 

infrastructurilor culturale. 

 

1.5. Infrastructură și echipare edilitară 

1.5.1. Căile de comunicații 

Politicile de transport și mobilitate, deja implementate sau în curs de 

dezvoltare au ca viziune comună realizarea unui sistem de transport integrat şi 

funcţional, un sistem competitiv și sustenabil, prin sprijinirea mobilității și, în 

același timp, reducerea emisiilor de carbon. Mobilitatea este extrem de 

importantă pentru piața internă și se reflectă în calitatea vieții cetățenilor, prin 

libera și eficienta circulație a bunurilor și, mai ales, a oamenilor. 

Configuraţia actuală a reţelei de transport este rezultatul unei îndelungate 

evoluţii, poziţia şi structurarea ei fiind determinate de caracteristicile reliefului, 
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dar și de factorii economici. La nivelul rețelelor de transport macroregionale, 

România are o poziție periferică, teritoriul național fiind ocolit de cele 5 axe 

majore transnaționale definite de Comisia Europeană. În ceea ce priveşte 

transportul european, România este traversată în zona de sud, est şi vest de trei 

din cele zece coridoare pan-europene: IV (Arad - Bucureşti - Constanţa/Craiova), 

VII (fluviul Dunărea) şi IX (Iaşi - Bucureşti - Giurgiu), lăsând partea nordică a 

ţării fără conexiuni directe la rețeaua europeană. 

La nivel național se înregistrează o degradare a celei mai mari părţi a 

reţelei rutiere, în ciuda faptului că în ultimele două decenii au fost modernizaţi 

peste 5.000 km de drum naţional. Ponderea drumurilor modernizate în teritoriu 

este scăzută, ceea ce are consecinţe negative în atragerea unor largi teritorii în 

activităţi economice productive, limitând atât desfacerea produselor agricole în 

centrele urbane, cât și posibilitatea ca zonele cu potenţial agroturistic să fie 

atrase în circuitul economic naţional. 

Referitor la infrastructura de transport rutier, autostrăzile și drumurile de 

interes național și european reprezintă doar 21% din rețea. Aproape 90% din 

rețeaua de drumuri este la standardul de o singură bandă pe sens și se află, 

conform clasificării acceptate, doar în proporție de 50% în stare bună, 30% în 

stare medie și 20% în stare proastă. 

Rețeaua feroviară are configuraţia determinată în principal de 

caracteristicile reliefului și accentuează rolul de polarizare pe care îl joacă marile 

centre urbane, dintre care se detașează capitala București. Densitatea reţelei este 

de 45,9 km/1.000 km2, patru dintre regiunile de dezvoltare și multe din judeţele 

ţării depăşind această medie. 

Performanţa utilizării căii ferate din România, chiar cu nivelul scăzut de 

calitate a serviciilor, măsurate prin viteza comercială, este doar la jumătate faţă 

de media UE. În transportul de mărfuri se înregistrează o proporţie de 28% din 

totalul tonelor/km transportat, ceea ce ne situează la aproape jumătate de 

maxima UE. Se poate aştepta ca investiţiile în infrastructura feroviară să conducă 

cel puţin la o stabilizare a utilizării acesteia în transportul de mărfuri, ceea ce 

apoi va genera efecte benefice și pentru reducerea congestiei arterelor rutiere şi 

diminuarea efectelor negative ale transportului mărfurilor pe şosele. 

În ceea ce priveşte căile feroviare, finanţarea deficitară din ultimele două 

decenii a condus la o degradare continuă a acestora, având ca efect direct o 

creştere îngrijorătoare a duratei de parcurs. Pe lângă toate acestea, lipsa unor 
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politici de încurajare a modurilor de transport prietenoase cu mediul au avut ca 

efect scăderea considerabilă a utilizării trenului în favoarea celorlalte moduri de 

transport, în special cel rutier. Ca o consecință a scăderii cererii de transport au 

fost dezafectate liniile nerentabile şi a fost redus numărul de garnituri. 

În ceea ce privește transportul maritim și pe căile navigabile interioare, 

România beneficiază de poziția avantajoasă dată de accesul la Marea Neagră, dar 

și la fluviul Dunărea. Principalul port al României este Constanța, care este atât 

port maritim, cât și fluvial. Principala cale navigabilă interioară este Dunărea, cu 

cele mai importante porturi: Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, 

Galaţi şi Tulcea. Legătura portului Constanța cu Dunărea se realizează prin 

Canalul Dunăre - Marea Neagră și canalul Poarta Albă - Midia Năvodari și 

reprezintă unul dintre principalele avantaje ale portului Constanța. Datorită 

costurilor reduse şi volumelor importante de mărfuri care pot fi transportate, 

Dunărea este unul dintre cele mai avantajoase moduri de transport, 

reprezentând o alternativă eficientă la transportul rutier şi feroviar congestionat 

din Europa. 

Transportul aerian este deservit de 53 de aeroporturi, dintre care 17 

certificate ca aeroporturi internaționale și un număr mai restrâns funcționează 

efectiv în acest regim. Traficul aerian rămâne la un nivel redus, reprezentând 

doar 3% din traficul de persoane și 1% din transportul de bunuri, şi este dominat 

de aeroportul Henri Coandă din Bucureşti. 

 

1.5.2. Alimentarea cu apă 

Într-o regiune bogată în resurse hidrografice, accesul la apa potabilă este 

încă problematic pentru un procent însemnat de populație. 

La nivelul localităților, alimentarea cu apă a populației se asigură prin 

sisteme centralizate de alimentare cu apă sau din instalații locale, respectiv 

fântâni și captări de izvoare. 

La nivelul țării sunt necesare investiții considerabile nu doar pentru a 

garanta racordarea în proporție de 100% a populației la rețelele de apă, dar și 

pentru a îmbunătăți nivelele de eficiență a sistemelor de distribuție existente, 

ținând sub control costurile de distribuție și în consecință și tarifele pentru 

consumatorii de apă potabilă. 
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Deși în ultimii ani ponderea populației cu acces la apă potabilă a 

înregistrat un trend crescător, gradul de racordare la rețelele de distribuție a 

apei potabile în regim centralizat este în continuare semnificativ mai ridicat în 

zona urbană, comparativ cu zona rurală. 

 

1.5.3. Canalizare și epurarea apelor 

La nivel național, gradul de acoperire cu rețele de canalizare este 

nesatisfăcător, necesitând în continuare investiții pentru extinderea acestora sau 

retehnologizarea și modernizare celor existente. 

 

1.5.4. Alimentarea cu energie electrică 

Cererea de energie este în continuă creștere la nivel global și numai prin 

eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate face față nevoilor 

actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial 

la dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității 

economiei, a calității vieții și a mediului. 

Liniile electrice aeriene de 220 kV și 400 kV din sistemul naţional de 

transport au o vechime apropiată de durata normală de funcţionare, aproximativ 

două treimi din acestea atingând deja durata de funcţionare normală. Totuşi, 

starea tehnică reală a instalaţiilor se menţine la un nivel corespunzător ca 

urmare a faptului că se desfăşoară un program riguros de mentenanţă și a 

faptului că s-a impus un program susţinut de retehnologizare și modernizare a 

instalaţiilor și echipamentelor. 

În Regiunea de Sud – Est infrastructura energetică este complexă, 

existând mari producători de energie electrică din diferite surse, care includ 

termocentralele și hidrocentralele localizate în diferite județe. În cadrul regiunii 

există un potențial în mare parte încă neexploatat pentru producerea de energie 

din surse regenerabile. În zona de litoral și mai ales în județul Tulcea, condițiile 

sunt favorabile pentru producerea de energie eoliană, de asemenea potențialul 

este foarte ridicat pentru aplicațiile electroenergetice ale energiei solare, precum 

și pentru producția de energie din biomasă. 
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1.5.5. Alimentarea cu gaze naturale 

Consumul de gaze naturale a înregistrat scăderi semnificative în ultimii 

ani, din cauza reducerii activității industriale; însă, în același timp, consumul 

pentru uz casnic a crescut ca urmare a racordării unor noi consumatori, mai ales 

pentru utilizarea gazului natural drept combustibil pentru centralele termice. 

Reţeaua de transport și distribuţie de gaze de pe teritoriul țării este într-

un stadiu avansat de depreciere, 64% din totalul lungimii reţelei de distribuţie 

fiind mai veche de 25 de ani și aproximativ 46% din echipamentele de distribuţie 

fiind mai vechi de 15 ani. 

Conform informațiilor preluate din Institutul Național de Statistică, la 

nivelul țării, numărul localităților în care se distribuie gaze naturale este 

repartizat astfel: 247 localități beneficiază de sisteme de distribuție a gazelor 

naturale în mediul urban și 708 localități în mediul rural. 

În cazul Regiunii de Sud-Est beneficiază de sisteme de distribuție a 

gazelor naturale 22 localități din mediul urban și 48 localități din mediul rural. 

 

1.5.6. Alimentarea cu energie termică 

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

reprezintă totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și 

furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ 

teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după 

caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei 

calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și 

operatori economici. 

Atât la nivelul Regiunii de Sud – Est, cât și la nivelul întregii țări, numărul 

localităților care au beneficiat de sisteme centralizate de producere și distribuție 

a energiei termice a fost într-o continuă scădere în ultimii ani. 
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1.5.7. Gestionarea deșeurilor 

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, tratare, 

valorificare și eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații. 

Organizarea activităților de colectare, transport și eliminare a deșeurilor 

municipale este una dintre obligațiile administrațiilor publice locale. 

Gradul de acoperire cu servicii de salubritate este mai mare în mediul 

urban, comparativ cu mediul rural. Cu toate acestea, și în mediul rural s-a 

înregistrat o evoluție pozitivă, datorită înfiițării la nivelul comunelor a serviciilor 

proprii de salubritate, dar și a autorizării de noi agenți privați de salubritate. 

 

1.5.8. Telecomunicații 

Din punct de vedere al accesului la comunicații broadband (în special 

internet), România se plasează între ultimele locuri la nivel european. Acest 

lucru se întâmplă deși viteza de conexiune și rata de conectivitate au valori 

foarte mari la nivel naţional, plasând România pe locul 4 în Europa. Deși s-a 

reuşit digitalizarea completă a reţelei de comunicaţii, operatorii de servicii nu au 

dezvoltat reţeaua de comunicaţii spre mediul rural. De obicei, operatorii de reţea 

dezvoltă servicii cu precădere în mediul rural plasat în jurul oraşelor, localităţile 

depărtate de reşedinţele de judeţ având acces mai redus la serviciile de 

comunicaţii. Datorită faptului că dezvoltarea reţelei de comunicaţii este strâns 

corelată cu dezvoltarea unei reţele de alimentare cu energie electrică stabilă 

pentru localităţi și este dependentă de existenţa unor drumuri de acces moderne 

care să ofere şi siguranţa traseelor, este necesar să se asigure sincronizarea între 

extinderea celor trei reţele. 
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1.6. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) 

reflectă capacitatea mediului intern al autorităților de a răspunde factorilor 

externi, în sensul fructificării oportunităților și diminuării amenințărilor. 

Puncte tari: 

 Diversitatea formelor de relief, din care rezultă bogăția de resurse 

naturale; 

 Distribuția proporțională a formelor de relief în raport cu teritoriul 

naţional; 

 Rețea hidrografică bine dezvoltată și care se întinde pe întreg teritoriul; 

 Existența de arii naturale protejate de interes naţional, situri Natura 

2000; 

 Tipologia și varietatea resurselor naturale a favorizat dezvoltarea 

așezărilor umane; 

 Suprafeţe agricole mari şi soluri fertile cu condiţii favorabile pentru o 

agricultură ecologică; 

 Existența unui patrimoniu cultural și istoric bogat, diversificat și relativ 

bine distribuit în teritoriu; 

 Forme de cooperare diverse, atât la nivel urban/rural, cât și la nivel 

rural/rural sau la nivel transfrontalier; 

 România beneficiază de poziția avantajoasă dată de granițele cu Marea 

Neagră, dar și de fluviul Dunărea; principalul port maritim este Constanța; 

 Pentru transportul aerian, 17 aeroporturi sunt funcționale la nivel 

internațional; cel mai important aeroport este Henri Coandă - București, 

care concentrează peste 70% din numărul pasagerilor; 

 Creșterea gradul de acoperire cu servicii de salubritate în mediul rural; 

 Conexiune bună la rețelele de telecomunicații, în special în mediul urban. 
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Puncte slabe: 

 Distribuția inegală a localităților pe teritoriul țării în raport cu relieful, și 

lipsa unui potențial de dezvoltare a localităților din zonele muntoase și 

greu accesibile; 

 Declinul demografic înregistrat atât în cadrul Regiunii de Sud – Est, cât și 

la nivelul întregii țări; 

 Emigraţia puternică a forţei de muncă în ultimul deceniu; 

 Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

 Rețeaua de transport rutier deficitară, incompletă și fără posibilități de 

interconectare prea rapide; 

 Calitatea slabă a drumurilor; ponderea ridicată a drumurilor 

nemodernizate; 

 Rețele feroviare nemodernizate sau slab dezvoltate; 

 Lipsa unui sistem integrat de transport al persoanelor sau mărfurilor, pe 

distanțe lungi; 

 Discrepanțe în ceea ce privește racordarea la energia electrică între 

mediul urban și cel rural, în general localitățile greu accesibile fiind cele 

mai defavorizate. 

 

Oportunități: 

 Potențial ridicat de dezvoltare al turismului în domeniul ecologic, religios, 

cultural, balneoclimateric; 

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii 

Principale de Irigații din România; 

 Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea 

poluării solului; 
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 Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață 

sănătos; 

 Existența unor proiecte în curs de derulare în ceea ce privește extinderea 

rețelei rutiere de mare viteză; 

 Existenta programelor naționale destinate extinderii și modernizării 

rețelelor edilitare. 

 

Amenințări: 

 Epuizarea în timp a resurselor neregenerabile; 

 Vulnerabilitatea crescută a zonelor și ariilor protejate în fața 

intervențiilor umane, dar și a hazardelor naturale. 
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2. Analiza situației curente din comuna Drăgușeni 

2.1. Istoric 

Aşezările rurale reprezintă cea mai veche formă și componentă a 

peisajului geografic al României. Localizarea lor geografică este legată de 

valorificarea unor condiţii geografice favorabile de dezvoltare, varietatea 

reliefului influenţând activităţile economice rurale şi concentrarea sau dispersia 

satelor. 

Literatura geografică prezintă mai multe tipuri majore de aşezări umane 

după criteriul favorabilităţii: aşezări din zona de câmpie, din zona de dealuri, de 

tip subcarpatic, din zona montană, de tip carpatic, aşezări de tip deltaic, de tip 

litoral. 

Teritoriul judeţului Galați poartă mărturii materiale ale prezenţei omului 

din timpuri străvechi, preistorice. Analiza succesiunii şi repartiţiei dovezilor 

arheologice de cultură materială arată că teritoriul judeţului a fost populat şi a 

intrat pe circuitul folosinţei umane din timpuri preistorice. 

O caracteristică principală a localităților comunei Drăgușeni este 

reprezentată de continuitatea de locuire, o continuitate atestată prin dovezi 

arheologice și documentare. 

Satul Drăgușeni este atestat documentar la 5 iunie 1774 și depindea de 

ținutul Covurlui. Numele satului provine de la un anume Dragoş care în vremea 

domniei lui „Ştefan voievod cel Tânăr” - Ştefăniţă, este miluit, cu jumătate din 

satul Drăguşeni, care era pe ambele maluri ale pârâului Gerul, la sud de Cudalbi. 

La nord est de satul Drăguşeni era în anul 1463, satul Deocheaţi. În anul 1803 

este amintit împreună cu satul Drăguşeni, ambele fiind moşiile lui Ioan Grecean. 

Numele satului provine de la porecla „Deocheatul”, nefiind atestat documentar. 

Satul Adam este situat pe dealurile Morii şi Apărătura. Satul este străbătut 

pe distanța de 1 km de valea omonimă, parţial împădurită. Spre nord-est este 

pădurea Banciu, iar în est pădurea Fundu Baicu. În anul 1902 era aici o moară de 

vânt. Satul Adam este atestat documentar la 19 februarie 1676 cu numele de 

Mănăstireni, pentru că se constituise în jurul mănăstirii Adam. Satul actual a 

păstrat numele ctitorului mănăstirii. 

Satul Căuieşti este atestat documentar la 3 septembrie 1662. Se pare că 

satul exista încă din anul 1497 când era stăpânit de Oană şi Toader Căuia. Unii 
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cercetători susţin că numele satului provine de la aceşti înaintaşi, alţii însă 

atribuie numele unui substantiv de origine slavă „cau”, care înseamnă „arătare cu 

care sperii copiii”. 

Numele satului Fundeanu provine de la cuvântul „fundătură” şi are 

înţelesul de „loc care se înfundă într-o pădure deasă”. 

Satul Ghingheşti este atestat documentar în anul 1676, numele acestuia 

provenind de la onomasticul Ghenghea, care este amintit în documentele vremii: 

„Codrul Ghenghii”. 

Satul Nicopole este creat la sfârşitul secolului XIX, în anul 1887 cu 

împroprietăriţii după războiul de independenţă. Satul poartă numele oraşului 

bulgăresc situat vizavi de Turnu Măgurele, pe unde au trecut Dunărea, o parte 

din trupele române. 

Satul Ştieţeşti este atestat începând cu anul 1835, numele lui provenind de 

la verbul „a şti”. 

 

2.2. Cadrul natural 

2.2.1. Așezare geografică 

Judeţul Galaţi, cu o suprafaţă de 4.465 km2, reprezentând 1,9% din 

suprafaţa României, este aşezat în sud-estul țării între 45°25ʹ şi 46°10ʹ latitudine 

nordică, 27°20ʹ şi 28°10ʹ longitudine estică, se mărgineşte în partea de nord cu 

județul Vaslui, spre sud cu județul Brăila şi județul Tulcea, la est cu Republica 

Moldova, iar la vest cu judeţul Vrancea. 

Comuna Drăgușeni este amplasată în partea de nord a județului Galați, la 

o distanță de aproximativ 70 km față de reședința județului, municipiul Galați. 

Comuna are în componența sa șapte localități, respectiv Drăgușeni, Adam, 

Căuiești, Fundeanu, Ghinghești, Nicopole, Știețești. Aceasta se învecinează cu 

următoarele unități administrative: 

 comunele Bălășești și Bălăbănești în partea de nord; 

 comuna Vârlezi în partea de est; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

28 

 comuna Smulți în partea de sud; 

 comuna Corod în partea de sud-vest; 

 comuna Cerțești în partea de vest. 

 
Figura nr. 4. Amplasarea comunei Drăgușeni în cadrul județului Galați 
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2.2.2. Resurse naturale 

În judeţul Galaţi sunt declarate 17 arii naturale protejate de interes 

naţional, dintre care 16 rezervaţii naturale, declarate în baza Legii nr. 5/2000 

privind amenajarea teritoriului naţional, Secţiunea III, Zone protejate şi un parc 

natural, declarat în baza Hotărârii de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. 

O resursă importantă pe tot teritoriul comunei Drăgușeni este 

reprezentată de suprafețele ocupate cu pădure, o adevărată comoară locală. Din 

suprafața totală a comunei, o pondere de 31% este acoperită cu pădure, 

respectiv 2.937 hectare, aflate atât în proprietate privată, cât și în administrarea 

Romsilva. 

Dintre zonele protejate ale județului Galați face parte și Pădurea 

Fundeanu. Zona a fost declarată zonă naturală protejată prin Hotărârea nr. 

46/10.11.1994 a Consiliului Judeţean Galaţi. Bogăţia floristică şi faunistică a 

zonei a fost recunoscută de Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național, Secţiunea III, zone protejate, fiind desemnată 

arie naturală protejată de interes național, cod 2.407, pe o suprafaţă 53.2 ha. 

Aria naturală Pădurea Fundeanu este localizată între localităţile 

Fundeanu la sud-est, Nicopole la sud, Căuieşti la nord. 

Pădurea Fundeanu cuprinde mai multe specii: tei, frasin, arţar, stejar 

brumăriu, printre care şi unele protejate: gorun balcanic, tei argintiu, frasin, 

jugastru. Multe exemplare de gorun sunt seculare, iar unii frasini pot ajunge şi la 

32 m înălţime. 

De asemenea, resursele pe care se bazează poţentialul economic al 

comunei sunt numai resurse proprii, reprezentate de terenurile arabile, păşuni, 

fâneţe, vii, produse animaliere şi vegetale. 

 

2.2.3. Relief 

Judeţul Galaţi este situat în exteriorul arcului carpatic şi ocupă zona de 

întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-

europeană şi în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă atât în condiţiile 

climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică. 
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Relieful oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în 

nord şi 5-10 m la sud şi se caracterizează prin aria de contact între dealurile cele 

mai sudice ale Podişului Moldovei, Câmpia Românǎ şi Podişul Dobrogean. La 

nivelul judeţului Galaţi nu se întâlnesc formaţiuni muntoase. 

Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai 

accentuată în nord şi mai slabă în sud, distingându-se, după altitudine, poziţie şi 

particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, 

Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca 

Prutului de Jos. 

Teritoriul comunei Drăgușeni este amplasat în Câmpia Înaltă a 

Covurluiului. Această unitate indică două subunități și anume: Colinele 

Covurluiului și Câmpia Covurluiului. Înălțimele maxime ale terenului indică 

înclinarea acestuia de la est la vest (280 m altitudine), în hotarul de est al 

comunei și 226 m în hotarul de vest. 

Se poate spune că zona Drăgușeni (sat Adam) este primul piedestal 

dinspre sud al Podișului Moldovei, de unde se văd colienele Tutovei înspre nord, 

culmele Bereștilor și ale Roscanilor înspre est, iar înspre sud-vest sunt prezente 

ultimele trepte ale interfluientei care se pierd treptat în întinderile Câmpiei 

Române și care ajung până la Mândrești, Corod și Cârlomănești. 

Teritoriul comunei este integrat în relieful subunității Comunele 

Covurluiului. Această subunitate are un caracter de tranziție către Câmpia 

Româna. În fundament cea mai mare parte a zonei se află în orogenul nord-

dobrogean, scufundat, început din era badeniană și alcătuit din roci cristaline, 

roci intrusive paleozoice și sedimentar paleozoic – mezozoic cutanat, 

consolidarea sa fiind definitivă în faza orogenezei alpine din cretacicul inferior. 

 

2.2.4. Hidrografie 

Judeţul Galaţi se află poziţionat la confluența dintre fluviul Dunărea, 

râurile Prut şi Siret, care fac parte din bazine hidrografice diferite. 

Având în vedere poziția geografică, pe teritoriul județului Galați se 

regăsesc trei bazine hidrografice gestionate de Administrația bazinală de apă 

Prut-Bârlad Iaşi, Administrația bazinală de apă Siret-Bacău şi Administrația 

bazinală de apă Dobrogea-Litoral Constanța. 
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Resursele de apă ale judeţului Galaţi sunt constituite din: 

 apele de suprafaţă, reprezentate de râuri şi lacuri, în principal fluviul 

Dunărea, râul Prut şi râul Siret; 

 apele subterane, asigurate de apele freatice în apele de adâncime. În 

general, apa freatică este utilizată pentru irigații şi industrie, iar pentru 

alimentarea populației sunt utilizate izvoare şi apa subterană din 

acviferul de adâncime. 

Zona comunei se încadrează în bazinul hidrografic Siret. Rețeaua 

hidrografică a comunei Drăgușeni este reprezentată de pâraiele Căuiești, Valea 

Nicoriței, Valea Bolohanu, Valea Stanel, Valea Hoban, pâraiele Suhurlui și 

Corozel. 

Resursele de apă subterană sunt de calitate, dar foarte greu accesibile 

datorită reliefului. Ca o caracteristică a spaţiului hidrografic Prut - Bârlad, pe 

teritoriul ariei analizate se găsesc văi temporare, scurgerea înregistrându-se 

numai în perioade cu precipitaţii. Nivelul hidrostatic al pânzei freatice se află 15 - 

30 m. 

 

2.2.5. Geologie 

Pe teritoriul judeţului Galaţi se întâlnesc foarte multe tipuri de sol. 

Majoritatea tipurilor de sol au roca mamă pe loess, mai puţin pe argile şi marne. 

Textura variază de la o grupă de sol la alta. La cele mai multe predomină textura 

nisipoasă şi mai puţin argiloasă. De asemenea, structura se schimbă de la un 

orizont la altul, lipsind cu totul la nisipurile consolidate din zona comunelor 

Barcea, Umbrăreşti, Drăgăneşti, Munteni şi Matca. 

Grosimea orizonturilor variază între 10 cm la Buciumeni şi 130 cm la 

Nicoreşti, pe un cernoziom cu profil normal. PH-ul are valori cuprinse între 6-8, 

fiind slab acid pe nisipuri şi alcalin la Gohor şi neutru în rest. 

În judeţul Galaţi sunt întâlnite soluri cernoziomice ciocolatiu şi castaniu 

cu profil normal sau cernoziomuri degradate, cu profil de la moderat până la 

puternic erodat, soluri coluviale sau aluviale de pantă şi de vale, precum şi 

regosoluri şi psamoregosoluri. 
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În partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlneşte cernoziomul 

carbonatic format în partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu 

graminee. Acest subtip de cernoziom mai este cunoscut sub numele de 

cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu carbonatat. În Podişul 

Covurlui, ca şi în Câmpia Covurluiului apare pe depozitele loessoide cernoziomul 

levigat. 

Un alt subtip de cernoziom este cel freatic - umed sau cernoziomul de 

fâneaţă, care se formează pe reliefuri joase. Regimul hidric al acestor soluri este 

favorabil culturii viţei de vie pentru că are un sistem de rădăcini radiculare 

profunde, cu ajutorul cărora poate folosi apa din stratul acvifer. 

Pe teritoriul comunei Drăgușeni se întâlnesc unităţi de soluri din grupele 

cernoziomurilor carbonatice, acestea având o textură lutoasă – luto-argiloasă. 

Solul din comuna Drăgușeni este alcătuit din fragmente detritice, 

alohtone, poligene de natură predominant sedimentară și metamorfică provenite 

din depozitele de platformă și cele ale flișului carpatic. 

 

2.2.6. Climă 

Factorii climatici condiționeză dinamica componentelor mediului, 

reprezentând un factor modelator deosebit de important. Astfel, dinamica 

proceselor de modelare a reliefului, caracteristicile apelor de suprafață și 

subterane, caracteristicile solului, distribuția faunei și vegetației, productivitatea 

activităților economice, precum și adaptările comunităților umane sunt 

determinate, în mare parte, de factorii climatici. 

Teritoriul judeţului Galaţi aparține în totalitate sectorului cu climă 

continentală; partea sudică şi centrală însumând mai bine de 90% din suprafaţă, 

se încadrează în ținutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică 

reprezentând 10% din teritoriu, în ținutul cu climă de deal. 

În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile 

geroase, marcate de viscole puternice, dar şi cu întreruperi frecvente provocate 

de advecțiile de aer cald şi umed din sud şi sud-vest care determină intervale de 

încălzire şi de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile 

Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor 

elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat 
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specific de luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi destul de umed şi mai puţin 

rece iarna. 

Circulația generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvența 

relativ mare a advecțiilor lente de aer temperat - oceanic din vest şi nord-vest 

(mai ales în sezonul cald), frecvența de asemenea mare a advecțiilor de aer 

temperat - continental din nord-est şi est (mai ales în anotimpul rece), precum şi 

advecțiile mai puţin frecvente de aer arctic din nord şi aer tropical maritim din 

sud-vest şi sud. 

Temperaturile înregistrate de stația meteorologică a municipiului Galați 

au indicat o temperatură medie anuală de 12,2°C. 

Ca și în cazul întregului județ, clima comunei Drăgușeni este influențată 

de așezarea geografică a teritoriului, de relief și de circulația generală a 

atmosferei, incluzând zona în aria climatică continentală, specifică ținutului 

climei de câmpie, cu lunci și bălți. 

 

Precipitații 

Repartiţia anuală a precipitaţiilor este neuniformă, cele mai mari cantităţi 

de apă înregistrându-se în anotimpul de vară, sub formă de averse. 

Precipațiile atmosferice înregistrate de stația meteorologică a 

municipiului Galați au indicat, la nivelul anului 2019, o sumă anuală de 402,9 

l/mp, iar cantitatea maximă în 24 ore de 36,2 l/mp, înregistrată în data de 

19.11.2019. 

 

Vânt 

Vântul predominant bate din direcţia nord – nord-est cu o frecvență de 

18,4%, iar intensitatea medie anuală este de 3 grade Beaufort, corespunzând la o 

viteză medie de 8 m/s. 

Frecvența medie anuală a vânturilor din direcţia nord-est este de 18,6%, 

iar intensitatea medie anuală este de 2,3 grade Beaufort. Vântul se intensifică 

începând din octombrie şi ajunge la apogeu în aprilie, când se înregistrează în 
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medie 5,5 zile cu vânturi de intensitate depăşind 6 grade Beaufort până la 8,7 

grade Beaufort. 

 

2.3. Situația demografică 

2.3.1. Evoluția populației 

Populația este resursa și factorul cel mai dinamic din cadrul unui 

teritoriu. Schimbările care au loc în cadrul unei localități sunt mai ales rezultatul 

schimbărilor sociale ce afectează comunitatea locală, respectiv populația. 

Transformările economice și sociale care au avut loc în ultimii ani au 

determinat schimbări importante în evoluția fenomenelor demografice, în 

numărul și structura populației. 

În perioada anilor 2011 – 2020, populația județului Galați a înregistrat o 

scădere continuă, așa cum se poate observa și în graficul următor: 
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Figura nr. 5. Evoluția populației județului Galați în perioada 2011 - 2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Structura populației a suferit numeroase modificări în comuna Drăgușeni 

atât ca urmare a unor factori sociali, economici, politici, cât și ca un răspuns la 

emigrația din regiune. 

Ca și în cazul întregului județ, populația comunei Drăgușeni a înregistrat 

de asemenea o evoluție descendentă în perioada anilor 2011 – 2020. La 1 

ianuarie 2011 erau înregistrate 5.791 persoane cu domiciliul în cadrul comunei, 

în timp ce la 1 ianuarie 2020 s-au înregistrat 5.688 persoane. 
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Figura nr. 6. Evoluția populației comunei Drăgușeni în perioada 2011 - 

2020 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Evoluția populației este influențată în mod direct și de evoluția sporului 

natural de la nivelul teritoriului. Sporul natural al unei populații, raportat la o 

anumită perioadă, ca valori absolute, reprezintă diferența dintre numărul 

născuților vii și numărul decedaților în perioada de referință. 
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Sporul natural înregistrat la nivelul județului Galați este prezentat în 

următorul grafic: 

 

Figura nr. 7. Sporul natural înregistrat la nivelul județului Galați 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

  

La nivelul județului Galați, pe toată perioada de timp analizată au fost 

înregistrate doar valori negative ale sporului natural, rata mortalității având 

valori mai mari comparativ cu rata natalității. Însă, la nivelul comunei Drăgușeni 

acest lucru a fost observat începând cu anul 2016. 
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Figura nr. 8. Sporul natural înregistrat la nivelul comunei Drăgușeni 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Populația comunei a scăzut în perioada de timp analizată, ca rezultat al 

ratelor mici de natalitate, al ratelor mari de mortalitate și al creșterii migrației. O 

altă amenințare o reprezintă migrația persoanelor tinere cu educație superioară 

către localitățile mari ale țării, sau către țările mai dezvoltate. 

Scăderea demografică este o problemă majoră în crearea unei societăți 

durabile. Una din variabilele care contribuie la scăderea demografică este 

migrația populației în localitățile mai dezvoltate sau în străinătate. Scăderea 

populației va avea un efect negativ asupra capacității comunei Drăgușeni de a se 

dezvolta și prezintă deja o provocare. 
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2.3.2. Densitatea populației 

În cadrul Regiunii de Sud-Est, județul Galați se evidențiază prin faptul că 

este cel mai populat județ al regiunii.  

Analiza populației pe medii de rezidență arată că populația din mediul 

urban este mai numeroasă comparativ cu cea din mediul rural. 

 

Figura nr. 9. Densitatea populației pe teritoriul județului Galați și al 

comunei Drăgușeni 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Așa cum se poate observa și în graficul anterior, densitatea populației în 

cadrul județului Galați (140,63 loc/km2) este mai mare comparativ cu densitatea 

calculată pe teritoriul comunei Drăgușeni (60,80 loc/km2). 
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2.3.3. Evoluția locuințelor 

În zonele rurale predomină locuința individuală, iar locuința colectivă, 

acolo unde există, este cel mai adesea de un confort scăzut. În general, 

durabilitatea locuințelor din mediul rural este slabă, durata de viață a unei 

construcții nedepășind una‐două generații. Locuințele individuale recent 

construite în noile extinderi și în comunele peri-urbane suferă din cauza 

accesibilității scăzute la dotările comunitare, a costului ridicat de construire și a 

densității excesive a spaţiului construit. 

La nivelul comunei Drăgușeni exista la sfârșitul anului 2019 un număr de 

2.036 locuințe. În ceea ce privește starea locuințelor, în comună se întâlnesc 

clădiri cu regim mic sau mediu de înălțime, aflate în general în stare bună. 

 

Figura nr. 10. Evoluția fondului de locuințe în cadrul comunei Drăgușeni 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 
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2.4. Situația economică 

2.4.1. Potențialul agricol 

Structural, județul Galați se încadrează, alături de alte state din estul și 

sudul României, în rândul ariilor cu economie prodominant agricolă, inelastică la 

schimbările datorate competiției globale. 

Suprafaţa totală a judeţului Galaţi este de 446.632 ha. Potenţialul 

productiv al agriculturii este constituit din 358.311 ha, din care 292.926 ha 

suprafaţă arabilă, 43.612 ha păşuni, 656 ha fâneţe şi pajişti naturale, 19.397 ha 

patrimoniu viticol, 1.720 ha patrimoniu pomicol. Repartiţia terenurilor pe 

categorii de acoperire/utilizare în judeţul Galaţi este prezentată în tabelul 

următor: 

 

Tabelul nr. 3. Suprafața fondului funciar al județului Galați, după modul de 

folosință 

Categoria terenului Suprafața (Ha) 

Terenuri agricole 358311 

Teren arabil 292926 

Pășuni 43612 

Fânețe 656 

Vii și pepiniere viticole 19397 

Livezi și pepiniere pomicole 1720 

Terenuri neagricole 88321 
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Paduri și altă vegetație forestieră 43814 

Suprafețe ocupate cu ape, bălți 13231 

Suprafețe ocupate cu construcții 17397 

Căi de comunicații și căi ferate 10325 

Terenuri degradate și neproductive 3554 

Total 
446632 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Activitatea economică în cele mai multe localități rurale se axează pe 

agricultură. Doar în cazul localităților dezvoltate, aflate în zona de extindere a 

orașelor importante pot fi identificate activități economice non-agricole 

sistematice. În lipsa unor activități antreprenoriale viabile, care să antreneze 

comunitatea și să ofere oportunități lucrative pentru locuitori, majoritatea 

populației se ocupă de cultivarea pământului. 

Comuna Drăgușeni se încadrează în tiparele specifice mediului rural, 

având la baza economiei cultura plantelor și creșterea animalelor. În fapt, asupra 

vieții economice și-a pus amprenta poziționarea geografică a comunei, care a 

asigurat dezvoltarea agriculturii, completată în cazul locuitorilor comunei 

Drăgușeni de pescuit și comerț. 

Comuna face parte din rândul localităților cu activități preponderent 

agricole. Potenţialul productiv al agriculturii este constituit din 6.020 ha, din care 

4.211 ha suprafaţă arabilă, 1.539 ha păşuni, 5 ha fâneţe şi pajişti naturale, 265 ha 

patrimoniu viticol. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare în 

comuna Drăgușeni este prezentată în tabelul următor: 
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Tabelul nr. 4. Suprafața fondului funciar al comunei Drăgușeni, după modul 

de folosință 

Categoria terenului Suprafața (Ha) 

Terenuri agricole 6020 

Teren arabil 4211 

Pășuni 1539 

Fânețe 5 

Vii și pepiniere viticole 265 

Terenuri neagricole 3335 

Paduri și altă vegetație forestieră 2937 

Suprafețe ocupate cu ape, bălți 46 

Suprafețe ocupate cu construcții 150 

Căi de comunicații și căi ferate 148 

Terenuri degradate și neproductive 54 

Total 9355 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 
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Prin tradiție, comuna Drăgușeni este o zonă agricolă. Condițiile 

pedoclimatice din zonă favorizează culturile de grâu, orz, porumb, floarea–

soarelui, sfeclă de zahăr, in, fasole, mazăre, legume, viță de vie. 

Agricultura reprezintă sectorul economic cu cel mai ridicat potențial de 

dezvoltare în comuna Drăgușeni, fiind și sector destul de puternic în realizarea 

de venituri. 

Chiar dacă multe comunităţi rurale depind de agricultura de subzistenţă, 

acestea pot beneficia şi de apropierea faţă de un oraş mai mare (unde îşi pot 

vinde produsele şi pot accesa servicii cu mai mare uşurinţă). 

În perspectiva integrării în Uniunea Europeană, agricultura are un avantaj 

despre care s-a vorbit mai puțin până acum: posibilitățile reale de obținere a 

unor produse ecologice, căutate pe piața europeană și extra-europeană. 

Produsele ecologice sunt acele produse obținute fără utilizarea substanțelor 

chimice de sinteză, ca fertilizanți și amelioratori ai solului, pesticide, ingrediente 

pentru prepararea furajelor, ingrediente pentru prepararea alimentelor, etc. 

Una dintre problemele întâlnite în localitatea Drăgușeni este faptul că 

fermierii nu au echipamente performante, la nivel european, necesare pentru a 

face o agricultură competitivă, iar pentru a deveni competitivi pe piața națională 

și pe cea internațională, aceștia au nevoie de utilaje noi de mare productivitate. 

 

2.4.2. Evoluția forței de muncă 

Lipsa de oportunităţi ocupaţionale în mediul rural a dus la o severă 

excluziune de pe piaţa muncii a locuitorilor din rural. Dependenţa faţă de 

agricultura de subzistenţă reprezintă un punct slab al forţei de muncă din 

România, activităţile independente fiind mai degrabă asociate cu subzistenţa în 

agricultură decât cu antreprenoriatul. 

Pentru comuna Drăgușeni, evoluția numărului mediu al salariaților și al 

șomerilor este prezentată în figura următoare: 
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Figura nr. 11. Evoluția numărului mediu al salariaților și al șomerilor 

 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

Analizând forța de muncă din cadrul comunei se poate observa o evoluție 

constantă a numărului mediu de salariați în perioada de timp analizată. Invers 

proporțional cu numărul salariaților, șomajul a înregistrat o evoluție 

descendentă în ultimii ani. 

În mediul rural, o întreprindere socială participă la dezvoltarea 

comunității ca întreg în mod durabil: crează locuri de muncă pentru comunitate 

sau pentru persoane aflate în dificultate, se adresează problemelor din fiecare 

comunitate (educație, sărăcie, promovarea meșteșugurilor, susținerea turismului 

local). Există astfel de întreprinderi sociale în mai multe zone din România care 

pot fi date ca bun exemplu și care susțin dezvoltarea comunității din care fac 

parte. 

În tabelul următor sunt prezentate societățile care au sediul social în 

cadrul comunei Drăgușeni, împreună cu domeniul de activitate al acestora: 
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Tabelul nr. 5. Societăți cu sediul în cadrul comunei Drăgușeni 

Nr. 

crt. 
Nume firmă Domeniu de activitate 

1.  ENI A SRL 
Silvicultură și exploatare 

forestieră 
2.  VALEA NISEI 1984 SRL 

3.  MADIENTECONS SRL 

Construcții de clădiri 

4.  MASSIMO ALEX EDIL SRL 

5.  TAGO DEPOZITE 2016 SRL 

6.  UTA PAVIMENTI SRL 

7.  ROMODI CONSTRUCT SRL 

8.  GEO MUSAT CONSTRUCT SRL 

9.  MULTIPAV COSTI SRL Lucrări de geniu civil 

10.  VAIPER PAV SRL 

Lucrări speciale de construcții 

11.  IONEL PAVIMENTI SRL 

12.  FANIPAV GEANI SRL 

13.  HALASAG PAV SRL 
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14.  BRATULEANU PARDOSELI SRL 

15.  
PAVIMENTI ELICOPTERIZATE 

MATEO SRL 

16.  DODU VALINA SRL 

Comerț cu amănuntul, cu excepția 

autovehiculelor și motocicletelor 

17.  PAGALODA FOREVER SRL 

18.  VICALCRIS BEST SRL 

19.  BIMA 99 SRL 

20.  TODER CRADY SRL 

21.  POMPOS TOM SRL 

22.  ANCOS MAN SRL 

23.  STANIFAN SRL 

24.  DAVID SI ADELLYN SRL 

25.  TRANDAFIR SIMO COS SRL 

26.  MKY TRANS SRL 

Transporturi terestre și 

transporturi prin conducte 
27.  SORLIVIONA SRL 

28.  ANDA FULGER SPEDITION SRL 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

48 

29.  DAVCAT 13 TRANS SRL Activități de poștă și de curier 

30.  VRIDOGE SRL 
Restaurante și alte activități de 

servicii de alimentație 

31.  ALETEO JR MINI SRL 

Activități de închiriere și leasing 

32.  MCA PAVIMENTI RARU SRL 

33.  PRIMO AVANT SRL 

Activități de secretariat, servicii 

suport și alte activități de servicii 

prestate în principal 

întreprinderilor 

Sursă: www.listafirme.ro 

 

2.5. Profilul social 

2.5.1. Educație 

Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru 

funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces 

premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un 

proces care pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului și se 

derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea 

critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea. 

De-a lungul timpului, locuitorii comunei Drăgușeni au dovedit un mare 

interes pentru educație. Școlile de pe suprafața comunei sunt școli cu tradiție, 

prima școală fiind construită în anul 1895, aceasta având două săli de clasă. 

În cadrul comunei Drăgușeni funcționează în prezent două unități de 

învățământ cu personalitate juridică, respectiv Școala Gimnazială nr. 1 Drăgușeni 

și Școala Gimnazială nr. 1 Adam, având în componență următoarele unități: 

 Școala Gimnazială nr. 1 Drăgușeni are în componența sa: 
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- Grădinița cu program normal nr. 1 Drăgușeni; 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Ghinghești; 

 Școala Gimnazială nr. 1 Adam: 

- Școala Gimnazială nr. 1 Fundeanu; 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Adam; 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Nicopole; 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Știețești; 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Căuiești; 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Fundeanu. 

Unitățile de învățământ din cadrul comunei Drăgușeni sunt centrate pe 

promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a 

comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlilor pentru comunitate. 

Acestea își propun să ofere locuitorilor oportunități de educație și instrucție, 

pentru a putea deveni autonomi și responsabili în cadrul comunității, pentru a 

putea decide asupra propriei cariere, să valorifice propriile experiențe și să se 

integreze activ socio-profesional în contextul dezvoltării durabile a zonei. 

În cadrul unităților de învățământ din comuna Drăgușeni învață un total 

de 725 elevi, distribuția acestora pe niveluri de educație fiind prezentată în 

următorul tabel: 

 

Tabelul nr. 6. Populația școlară pe niveluri de educație în cadrul comunei 

Drăgușeni 

Nivel de educație Număr persoane 

Copii înscriși în grădinițe 160 
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Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv 

învățământul special) 
327 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 
238 

Total 725 

Sursă: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online 

 

2.5.2. Sănătate 

Starea de sănătate a populației este determinată pe de-o parte de accesul 

la sănătate, dat de factorii genetici, de mediu, de dezvoltare economică sau socio-

culturali, iar pe de altă parte de accesul la serviciile de sănătate, care depind 

aproape în totalitate de infrastructura sanitară. 

În comuna Drăgușeni se regăsesc două dispensare umane deservite de doi 

medici, și un cabinet stomatologic. Unul dintre dispensare se află în localitatea 

Drăgușeni, aici fiind arondați locuitorii din satele Drăgușeni, Fundeanu și 

Nicopole. Cel de-al doilea dispensar uman se regăsește în localitatea Adam, iar la 

acesta sunt arondați locuitorii din satele Adam, Știețești, Căuiești și Ghinghești. 

În ultimii ani, atât pentru dispensarul din localitatea Drăgușeni, cât și 

pentru cel din localitatea Adam au fost realizare lucrări de reabilitare, astfel: 

- pentru dispensarul uman din localitatea Drăgușeni s-au efectuat 

lucrări de reabilitare: fațadă, sistem de drenaj, trotuar, rampă de 

acces, gard; valoarea investiției a fost de 87.364,14 lei; 

- pentru dispensarul uman din localitatea Adam s-au construit o 

magazie și o toaletă, valoarea investiției fiind de 11.670 lei; 
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Deși autoritățile locale au proiecte de modernizare și dotare modernă a 

dispensarelor, aceste proiecte vizează mai mult partea de infrastructură, nu și 

alte inițiative de sprijinire a activităților medicale. Din acest motiv, prezenta 

Strategie de Dezvoltare Locală propune sporirea gradului de conștientizare a 

populației asupra factorilor care pot îmbunătăți starea lor de sănătate. 

 

2.5.3. Obiective culturale 

În mediul rural, vreme îndelungată s-a menținut un mod de viață specific, 

prin păstrarea, mai cu seamă în spațiile montane, a identității culturale, a 

obiceiurilor și a unor tehnici agricole tradiționale, elemente de patrimoniu 

imaterial care sunt în prezent în pericol de dispariție datorită migraţiei tinerilor, 

degradării vieţii și interesului redus față de valorile culturale tradiționale. 

Menținerea civilizației rurale autentice românești ar aduce un plus valoare 

pentru activități economice precum agricultura ecologică sau agroturismul. 

Din punct de vedere al obiectivelor culturale, în cadrul comunei 

Drăgușeni funcționează un cămin cultural, pentru care a fost realizat un proiect 

de modernizare și extindere a acestuia, în care au fost prevăzute următoarele: 

dotarea cu centrală proprie, cu toatele, vestiare, renovarea sălii de spectacole și 

refacerea instalațiilor electrice. 

Din punct de vedere al obiectivelor de cult, în cadrul comunei se regăsesc 

nouă biserici creștin ortodoxe, repartizate astfel: 

- Parohia Draguseni - cu hramul Sf. Gheorghe; 

- Parohia Drăgușeni - cu hramul Sf. Nicolae; 

- Parohia Fundeanu – cu hramul Sf. Nicolae; 

- Parohia Cauiești - cu hramul Sf. Cuv. Parascheva; 

- Parohia Ghinghești - cu hramul Sf. Dumitru; 

- Parohia Adam - cu hramul Sf. Gheorghe; 

- Parohia Adam - cu hramul Duminica Tuturor Sfinților; 

- Parohia Știețești - cu hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică; 
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- Parohia Nicopole - cu hramul Sf. Ștefan. 

Pe teritoriul comunei Drăguşeni se găseşte și Mănăstirea Adam care este 

considerată una din cele mai importante lăcaşuri monastice din zona de sud a 

Moldovei şi poartă hramurile "Adormirea Maicii Domnului" şi "Izvorului 

Tămăduirii". 

 

2.6. Infrastructură și echipare tehnico-edilitară 

Unele studii arată că în România, mediul rural în sine este o sursă de 

excluziune socială, pentru multe localităţi rurale accesul la condiţii minimale de 

viaţă precum curentul electric, apa curentă și canalizarea sau serviciile primare 

de sănătate (accesul la un medic de familie) fiind foarte dificil sau inexistent. 

 

2.6.1. Căile de comunicații 

Transportul reprezintă un sector important al economiei atât din punct 

de vedere al contribuției sale directe la crearea produsului internt brut, cât și 

prin prisma rolului său în circulația bunurilor și implicit în realizarea valorii 

adăugate brute a celorlalte ramuri. Transporturile pot fi considerate o 

continuare firească a procesului de producție. Nivelul de dezvoltare a căilor de 

comunicații și transport depinde de gradul de dezvoltare economică a fiecărei 

localități, de progresul științei și tehnicii, de intensitatea traficului de mărfuri și 

călători și de condițiile naturale. 

Căile de comunicații constituie o componentă esențială a spațiului, la 

toate nivelele: local, județean, regional sau național. Acestea facilitează atât 

circulația oamenilor, cât și a bunurilor materiale sau a informațiilor. Dezvoltarea 

transporturilor constituie atât un răspuns al expansiunii teritoriale, al procesului 

de dezvoltare, cât și un factor care facilitează organizarea coerentă a teritoriului, 

asigurarea circulației fluente. 

Deși localizarea geografică îi oferă județului Galați avantaje din punct de 

vedere al infrastructurii la nivel macroregional, la nivel micro se ridică probleme 

suplimentare cu privire la rețeaua de drumuri existentă. Principala provocare 

constă în nivelul de modernizare a drumurilor și efectuare la termen a 

reparațiilor necesare. 
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Distribuția rețelei majore de transport rutier și feroviar este mai mare în 

extremitățile vestice și estice ale județului Galați, adiacent Siretului și Prutului, la 

confluența între zonele de luncă și zonele de depresiune, fapt determinat în timp 

de distribuția și dezvoltarea așezărilor umane în aceste zone ale județului Galați. 

Principalele căi de transport pe uscat, distribuite adiacent Siretului și 

Prutului deservesc localitățile din proximitate. Astfel, zonele de vest și est ale 

județului sunt deservite de axe de transport rutier și feroviar național, iar centrul 

și nordul județului sunt deservite de axe de transport județean rutier. 

Comuna Drăgușeni este traversată în partea de est de drumul național DN 

24D, care asigură legătura între comuna Tulucești (DN 26) și municipiul Bârlad, 

județul Vaslui. 

Legătura dintre localitățile ce aparțin comunei, cât și legătura comunei cu 

localitățile învecinate se realizează prin intermediul drumurilor județene DJ 

251A, DJ 251F, DJ 251J și DJ 254C. 

Amplasarea străzilor pe teritoriul comunei poate fi observată în figura 

următoare: 
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Figura nr. 12. Amplasarea străzilor în cadrul comunei Drăgușeni 
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Drumurile de interes local din comună sunt parțial asfaltate sau 

neasfaltate. Deocamdată primăria comunei Drăgușeni nu a reușit să obțină 

finanțare pentru asfaltarea drumurilor din cadrul comunei, din cauza lipsei 

rețelei de alimentare cu apă. În schimb, din bugetul local au fost realizate lucrări 

de nivelare cu zgură şi pietruire a mai multor tronsoane de drumuri din toate 

cele şapte sate ale comunei. Au mai fost realizate borduri, şanţuri betonate, 

podeţe de acces la proprietăţile private, astfel că sunt multe drumuri care, chiar 

şi în absenţa asfaltului, arată îngrijit şi sunt practicabile. 

Dincolo de aceste investiţii, în întreaga comună au fost asfaltate, prin 

Consiliul Judeţului, drumurile judeţene care străbat comuna. 

Cu fonduri alocate din bugetul local, în perioada anilor 2016-2019 au fost 

realizate următoarele investiții pentru drumurile din cadrul comunei: 

 Modernizarea drumului comunal DC 102, covor asfaltic pe 

lungimea de 1400 m și 400 m șanț betonat (intersecție Căuiești – monumentul 

eroilor din satul Adam). Valoarea investiției a fost de 621.830,21 lei. 

 S-a refăcut partea carosabilă a drumurilor afectate de precipitațiile 

abundente din luna octombrie 2016. Valoarea investiției a fost de 524.273,05 lei. 

 Modernizare drum sătesc, carosabil cu lidonid, borduri, șanțuri 

betonate și podețe acces proprietăți, DS 117, sat Drăgușeni (punctul Repeziș 

Mircea). 

 Modernizare drum sătesc, carosabil cu lidonid, borduri, șanțuri 

betonate și podețe acces proprietăți, DS 177, sat Fundeanu (Iftimie Sterian-

Glăvan Georgel). 

 Modernizare drum sătesc, carosabil cu lidonid, borduri, șanțuri 

betonate și podețe acces proprietăți, DS 875, sat Fundeanu (Cimpoaie Grigore-

Toderașc Constantin). 

 Modernizare drum sătesc, carosabil pietruit, borduri, șanțuri 

betonate și podețe acces proprietăți, DS 723, sat Fundeanu (zona Andrei Săndel-

Brătuleanu Titel). Valoarea investiției a fost de  99.147,44 lei. 

 Lucrări de pietruire la DS 67, sat Adam (Școală – Serian Gheorghe). 

Valoarea investiției a fost de 29.977,29 lei. 
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 S-a refăcut carosabilul la DC 102, sat Căuiești (din DJ 251J – 

Totolici - Baniță), 1050 m, pe segmentele de drum afectate de precipitații și 

refacerea aripilor + gabioane piatră la podețul din Gura Pârâului (zona Dumitru 

Maricel). Valoarea investiției a fost de 79.349,20 lei. 

 Lucrări de pietruire + șanțuri periate la DS 422, sat Drăgușeni 

(Glăvan Marinel - Dodu Alexandru), 360 m. 

 Lucrări de pietruire + șanțuri periate și podețe intrări proprietăți 

la DS 653, sat Drăgușeni (DJ 251A, fosta brutărie - Stan Fănel - Trandafir 

Dumitrache), 720 m. 

 Lucrări de întreținere/pietruire la DS 1063, sat Drăgușeni (intrare 

din DJ 251A - Birt Cezar - podul de la terenul de sport). Valoarea investiției a fost 

de 35.018,49 lei. 

 Covor asfaltic + podețe acces proprietăți pe DC 102, satul Căuiești, 

800 m . Valoarea investiției a fost de 621.830,21 lei. 

 Lucrări de întreținere/pietruire la drumul sătesc din satul Știețesti 

(din DJ 251J – Scoală până la ieșirea spre Adam). Valoarea investiției a fost de 

94.635,50 lei. 

 Lucrări de întreținere/pietruire la DS 446, sat Drăgușeni 

(Teodorescu Manole - Măgureanu Sorel, zona cramă). Valoarea investiției a fost 

de 109.458,68 lei. 

 Lucrări de întreținere/pietruire la DS 103 (drumul ce străbate 

satul Ghinghești spre satul Adam), 1539 m. Valoarea investiției a fost de 

64.465,63 lei. 

 S-a refăcut puntea pietonală peste pârâul Suhurlui în satul 

Drăgușeni (punctul Voinea Eufrosina). 

 S-a construit o pasarelă metalică pentru acces pietonal peste 

pârâul Suhurlui în satul Drăgușeni (punctul Repeziș Mircea). Valoarea investiției 

a fost de 20.000 lei. 

 S-a construit o pasarelă pietonală și s-a refăcut albia cu gabioane 

betonate peste afluentul pârâului Suhurlui, sat Drăgușeni (zona cetățeanului 

Fudulache Arsenie). Valoarea investiției a fost de 182.706,85 lei. 
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 S-a decolmatat și reparat podul de la intrarea în satul Ghinghești 

din DN 24 spre DC 103. 

În perioada anilor 2016 – 2019, pe teritoriul comunei Drăgușeni au fost 

realizate investiții și de către Consiliul Județean Galați, astfel: 

 S-au refăcut segmentele de drum cu piatră cubică pe DJ 251A 

(intrarea în satul Drăgușeni dinspre DN 24 și ieșirea din satul Drăgușeni, zona 

Obor ); 

 S-a refăcut acostamentul și s-a consolidat malul pentru susținere + 

șanț betonat și gabioane pe DJ 251A (intrarea în satul Fundeanu dinspre 

Drăgușeni); 

 S-a refăcut acostamentul, s-a consolidat malul și s-au construit 

balustrade de protecție betonate și metalice pe DJ 251A în satul Nicopole; 

 S-au efectuat lucrări de refacere carosabil, plombări, pe drumurile 

județene ce străbat teritoriul comunei Drăgușeni în perioada 2016 - 2018; 

 S-au efectuat reparații capitale la podul din satul Drăgușeni pe DJ 

251A, punct Moară (s-a refăcut structura de rezistență a podului + covorul 

asfaltic, s-a reamenajat albia pârâului Suhurlui, s-au turnat gabioane și șanțuri 

betonate pentru preluarea apelor pluviale). 

 

2.6.2. Alimentarea cu apă 

În anul 2010, Apă Canal S.A. Galați a devenit Operator Regional la nivelul 

județului Galați. În calitate de operator regional, societatea a urmărit extinderea 

ariei de operare și realizarea de investiții majore în serviciile de alimentare cu 

apă și de canalizare-epurare. 

Apă Canal Galați este unul dintre primii operatori regionali din țară care a 

accesat fonduri europene în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 

(POIM) 2014-2020, proiect în valoare de 180 milioane de Euro. În prezent, 

progresul fizic în implementarea programului situează operatorul regional 

gălățean pe locul 2 pe țară. 

Operatorul Regional Apă Canal S.A. Galați este delegat să gestioneze 

serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în 34 UAT-uri din județul Galați, 
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respectiv: municipiul Galați, municipiul Tecuci, oraşele Târgu Bujor și Berești, 

comunele: Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Șendreni, Movileni, 

Cosmești, Slobozia Conachi, Berești Meria, Smârdan, Tudor Vladimirescu, 

Cavadinești, Cuza Vodă, Drăgănești, Piscu, Braniștea, Fundeni, Independența, 

Gârboavele (UAT C.J. Galați), Rădești, Cudalbi, Valea Mărului, Cuca, Nicorești, 

Bălăbănești, Vârlezi, Grivița, Vlădești, Băleni. 

 

Figura nr. 13. Harta stațiilor Apă Canal Galați 

 

Sursă: www.apa-canal.ro 
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În comuna Drăgușeni, pentru localitatea de reședință au fost câștigate 

fonduri pentru implementarea sistemului de alimentare cu apă încă din anul 

2007, însă lucrările nu au fost finalizate nici până în prezent. 

Pentru a fi asigurată alimentarea cu apă în toate cele șapte sate 

componente ale comunei Drăgușeni au fost alocate fonduri prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală, în valoare de aproximativ 15 milioane de lei. 

 

2.6.3. Canalizare și epurarea apelor 

În comuna Drăgușeni nu există sisteme centralizate de colectare-epurare 

a apelor uzate. Apele uzate de tip menajer provenite de la agenţii economici şi 

instituţii publice sunt canalizate local şi stocate în bazine, care se vidanjează 

periodic. 

 

2.6.4. Alimentarea cu energie electrică 

Județul Galați înregistrează o situație generală pozitivă, fiind echipat atât 

cu surse de producere a energiei electricie – CET Galați și instalații eoliene, 

racordate la Sistemul Energetic Național, cât și cu linii de transport și distribuție 

a energiei electrice și stații electrice. Principalele linii de transport care 

traversează județul sunt LEA de 400 kV pe traseele Gutinaș – Smârdan – Lacu 

Sărat și Isaccea – Smârdan și LEA de 200 kV pe traseul Gutinaș – Barboși – Lacu 

Sărat și Barboși – Filești și care leagă principalele stații electrice din zonă: 

Smârdan, Barboși și Filești. 

Pe raza comunei Drăgușeni există o rețea de linii electrice de înaltă 

tensiune, tensiune medie și de joasă tensiune.  

Din bugetul local, în comuna Drăgușeni au fost montate 500 lămpi cu led 

pentru sistemul de iluminat public. Rețeaua de iluminat mai deține în prezent 

200 lămpi vechi, pe care consiliul local își propune de asemenea să le înlocuiască. 

În comună există și zone în care sistemul de iluminat public nu a fost încă 

extins, în partea de nord a localității Drăgușeni și în localitatea Căuiești, unde s-

au construit case pe terenuri aflate în extravilanul comunei. Pentru extinderea 

sistemului de iluminat public este necesară introducerea terenurilor în 

intravilanul comunei. 
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Situația actuală a infrastructurii de alimentare cu energie electrică este la 

un nivel mediu de tehnologizare, cu toate acestea este recomandată 

modernizarea rețelei de energie electrică și extinderea acesteia în anumite zone. 

Viteza de dezvoltare a zonei rezidențiale a depășit capacitatea autorităților 

publice locale de a dezvolta și infrastructura de utilități în același ritm. 

 

2.6.5. Alimentarea cu gaze naturale 

Conform informațiilor preluate din Institutul Național de Statistică, la 

nivelul județului Galați, numărul localităților în care se distribuie gaze naturale 

este repartizat astfel: 2 localități beneficiază de sisteme de distribuție a gazelor 

naturale în mediul urban și 8 localități în mediul rural. 

Comuna Drăgușeni nu este racordată la rețeaua regională de distribuție a 

gazelor naturale. Proiectul de racordare a comunei, cât și extinderea și 

distribuția gazelor naturale către locuințe reprezintă o prioritate a comunei. 

În prezent, sursa existentă pentru încălzirea locuințelor o reprezintă 

combustibilul solid, sub forma lemnului de foc, care însă nu asigură un nivel 

ridicat al gradului de confort termic în locuințe. 

 

2.6.6. Alimentarea cu energie termică 

În comuna Drăgușeni nu există sisteme centralizate de producere și 

distribuție a energiei termice. Energia termică se asigură prin sobele din 

interiorul locuințelor, localnicii utilizând lemn, cărbune sau combustibil lichefiat. 

Se semnalează lipsa centralelor termice performante ca sursă de căldură 

necesară atât pentru locuințe, cât și pentru obiectivele social-culturale 

administrative. 

 

2.6.7. Gestionarea deșeurilor 

La data de 30 Noiembrie 2011, în județul Galați s-a înființat Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor 

şi Fundațiilor sub nr. 31/21.02.2012. Toate unitățile administrativ-teritoriale din 

județul Galați fac parte din ADI ECOSERV. Principalele responsabilități ale 
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Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, conform Statutului şi Actului 

Constitutiv sunt următoarele: 

 implementarea proiectului prin înființarea/extinderea, organizarea, 

administrarea şi exploatarea Serviciilor în interes comun, inclusiv 

delegarea gestiunii acestora pe baza condiţiilor contractului de delegare, 

procedurilor de achiziții publice către diferiți operatori, în conformitate 

cu legislația în vigoare; 

 să promoveze/implementeze în comun unele programe pentru 

înființarea, eficientizarea şi/sau dezvoltarea serviciilor publice 

comunitare de salubrizare a localităților; 

 să asigure furnizarea/prestarea, în raza unităților administrativ-

teritoriale asociate, a serviciului public de salubrizare, în condiții de 

eficiență şi eficacitate; 

 să promoveze în comun, să finanțeze şi să implementeze unele programe 

de investiții pentru înființarea, reabilitarea, dezvoltarea şi/sau, de la caz 

la caz, modernizarea şi gestionarea sistemelor de utilități publice aferente 

serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor (cu asistență 

financiară nerambursabilă din partea UE prin intermediul POIM); 

 să dezvolte capacitatea instituțională şi decizională a autorităților 

administrației publice locale, membri ai Asociației; 

 să coordoneze planificarea la nivel local şi județean (prin pregătirea şi 

aprobarea strategiilor de gestionare a deşeurilor); 

 să semneze prin intermediul membrilor săi contractele de delegare a 

operării noii infrastructuri; 

 să monitorizeze aplicarea şi respectarea planului de evoluție a taxelor şi 

tarifelor; 

 să stabilească împreună cu Consiliul Județean Galați şi să aplice procedura 

de verificare a veniturilor, costurilor şi plăților realizate în cadrul SMID 

Galați; 

 să realizeze anual procedura de verificare a compensațiilor financiare 

acordate operatorilor din cadrul sistemului până cel târziu pe 30 martie 
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pentru anul anterior pe toată perioada de 30 de ani în care funcționează 

sistemul; 

 să asigure auditarea anuală a raportării privitoare la compensațiile 

financiare ale operatorilor din cadrul SMID Galați. 

Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Galați, gradul de 

acoperire cu servicii de salubrizare în cadrul județului se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr. 7. Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul 

Galați 

Județul Galați 
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total (%) 95 96 96 96 99 

Mediul urban (%) 100 100 100 100 100 

Mediul rural (%) 88 92 91 92 99 

Populația care locuieşte în mediul 

urban (nr. persoane) 
288.778 286.419 283.207 279.677 276.737 

Populația din mediul urban aferentă 

localităților care au încheiate 

contracte de salubrizare (nr. 

persoane) 

288.778 286.419 283.207 279.677 276.737 

Populația care locuieşte în mediul 

rural (nr. persoane) 
239.438 238.332 236.851 235.620 232.734 

Populație din mediul rural aferentă 

localităților care au încheiate 

contracte de salubrizare 

210.981 218.876 215.629 215.771 229.585 

Sursă: Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor Galați 
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În perioada anilor 2014 – 2018 rata de conectare la serviciul de 

salubrizare în mediul rural a crescut. Conform datelor furnizate de autoritățile 

locale, în anul 2019, din cele 65 de localități ale judeţului Galați, 63 de localități 

sunt deservite de servicii de salubrizare, iar pentru 2 localități contractele sunt în 

curs de semnare. Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt furnizate 

de către operatori privați, 3 localități sunt deservite de operatori cu capital 

integral public şi 15 localități sunt deservite de către o structură specializată din 

cadrul administrației publice locale. 

Pentru comuna Drăgușeni există un operator privat de salubritate care își 

desfășoară activitatea în comună. Acesta colectează separat și transportă 

deșeurile menajere și deșeurile similare provenind din activități comerciale din 

industrie și instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. 

 

2.6.8. Telecomunicații 

Infrastructura din domeniul telecomunicațiilor este relativ bine 

dezvoltată, având în vedere că toate localitățile județului Galați beneficiază de 

rețea de telefonie fixă, au acoperire cu rețea de telefonie mobilă și au acces la 

televiziune prin cablu. În cadrul județului, accesul la rețeaua de date și Internet 

este la un nivel mediu, mai ales în zonele rurale, din cauza posibilităților reduse 

de conectare prin lipsa infrastructurii de bază. 

Pe teritoriul comunei Drăgușeni, rețeaua de telefonie mobilă și rețeaua de 

telefonie fixă au acoperire pe toată suprafața și deservesc toată populația 

comunei. De asemenea, locuitorii beneficiază de televiziune prin cablu și internet 

în proporție de 100%. 
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2.7. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări) 

reflectă capacitatea mediului intern al autorităților de a răspunde factorilor 

externi, în sensul fructificării oportunităților și diminuării amenințărilor. 

Punctele tari reprezintă caracteristicile și avantajele pe care comuna le 

realizează cel mai bine: 

 Suprafață agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil și 

potențial de diversificare a culturilor; 

 Zone rurale cu potențial agricol însemnat generat de condițiile fizico-

geografice; 

 Condiții naturale, pedoclimatice pentru agricultura organică; 

 Suprafeţe agricole mari şi soluri fertile cu condiţii favorabile pentru o 

agricultură ecologică; 

 Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ. 

 

Punctele slabe ale comunei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un 

nivel de performanțe inferior: 

 Depopularea şi accentuarea dezechilibrelor demografice (îmbătrânire, 

mortalitate infantilă); 

 Slaba diversificare a activităţilor economice; 

 Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate; 

 Investiţii insuficiente în agricultură; 

 Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

 Motivaţia redusă a elevilor pentru realizarea de performanţe şcolare şi 

profesionale; 
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 Păstrarea metodelor de predare tradiţională cu accent pe teoretizare şi 

transmitere de cunoştinţe, în defavoarea formării şi dezvoltării la elevi a 

depriderilor şi competenţelor; 

 Echipare necorespunzătoare a teritoriului (servicii de alimentare cu apă, 

canalizare, epurare); 

 Număr mic de spaţii de colectare a produselor agricole produse în 

gospodării; 

 Lipsa locurilor de muncă în activități non-agricole; 

 Nivel educațional scăzut al populației din zonele rurale; 

 Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 

 Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor 

publici; 

 Dezvoltarea insuficientă a infrastructurilor de servicii publice. 

 

Oportunitățile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru comună, 

șanse oferite de mediul comunei, pentru a-și stabili o nouă strategie sau a-și 

reconsidera strategia existentă, în scopul exploatării profitabile a oportunităților 

apărute. Oportunitățile există pentru fiecare comună sau sat și trebuie 

identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi 

create, pe baza unor rezultate spectaculoase ale activităților de cercetare, 

dezvoltare, adică a unor inovări de anvergură care pot genera chiar noi industrii 

sau domenii adiționale pentru producția și comercializarea de bunuri și servicii. 

Oportunitățile identificate pentru comuna Drăgușeni sunt următoarele: 

 Tendinţa de creștere a sectorului de produse ecologice; 

 Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate 

în condiţii deosebit de avantajoase; 

 Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii; 
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 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 

agricol; 

 Includerea comunei în asociațiile de dezvoltare intercomunitară la nivel 

de județ pentru utilități publice (managementul deșeurilor/salubritate, 

servicii de alimentare cu apă); 

 Existenţa programelor naţionale destinate extinderii și modernizării 

reţelelor edilitare; 

 Posibilitatea utilizării unor fonduri europene disponibile în vederea 

sprijinirii dezvoltării sectorului cultural; 

 Modernizarea drumurilor locale; 

 Dezvoltarea economică a comunei îi va permite mărirea fondurilor 

destinate asistenţei sociale; 

 

Amenințările sunt factori de mediu externi negativi, situații sau 

evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea 

comunei de a-și realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea 

performanțelor economico-financiare. 

Amenințările identificate în comuna Drăgușeni sunt următoarele: 

 Accentuarea declinului demografic și a fenomenului de îmbătrânire 

demografică; 

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură; 

 Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina 

pierderi în perioadele de vârf de producţie; 

 Absenţa din obiectivele politicii de dezvoltare a obiectivului de susţinere a 

nivelului cultural al populaţiei; absenţa ideilor de susţinere, în principal, a 

culturii populaţiei care locuieşte în mediul rural; 

 Estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea timpului; 

 Incapacitatea de cofinanțare în accesarea fondurilor europene. 
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2.8. Strategia de dezvoltare locală 

2.8.1. Viziune 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

comunei Drăgușeni pentru perioada 2021 – 2027 și constituie diferența dintre 

ceea ce reprezintă astăzi și modul în care ar putea să se dezvolte comuna în 

următorii ani. 

Comuna Drăgușeni, în viziunea reprezentanților autorității publice locale, 

își propune să devină o comună competitivă, care respectă principiul dezvoltării 

durabile, până în anul 2027, astfel: 

 va sprijini creșterea economică prin atragerea de noi investitori în 

agricultură, industrie, servicii, prin oferirea de consultanță orientată către 

toate categoriile de populație și întreprinzători, atragerea de fonduri 

structurale și creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din 

comună; 

 va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea 

accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și 

crearea de noi locuri de muncă; 

 va oferi oportunități pentru investiția sectorului privat în operațiunile 

comunei, fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub 

forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri; 

 va sprijini transformările din învățământul local și va menține calitatea 

personalului didactic, cât și a condițiilor de derulare a acestuia, 

prevenirea și combaterea abandonului școlar și promovarea conceptului 

de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale și de 

vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea; 

 va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, 

garantându-se astfel și protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă 

a resurselor naturale locale. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Drăgușeni este documentul 

strategic care orientează procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului în 

acord cu dinamicile teritoriale, tendințele pentru orizontul de timp 2027 și 

țintele de dezvoltare cu relevanță teritorială. Având în vedere situația actuală a 
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teritoriului comunei și oportunitățile de dezvoltare, strategia propune o serie de 

obiective de dezvoltare cu relevanță pentru comună. 

 

2.8.2. Obiective strategice 

Obiectivul principal al procesului de planificare strategică îl reprezintă 

crearea cadrului necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare 

teritorială la nivelul comunei, cu scopul valorificării oportunităţilor şi a nivelului 

de dezvoltare al teritoriului, ţinând cont și de prevederile principalelor 

documentele strategice naționale. 

În mediul rural există forme de parteneriat public-privat constituite din 

reprezentanţi ai sectorului public și ai celui privat, reprezentate de Grupurile de 

Acţiune Locală (GAL), create pentru a implementa o strategie integrată pentru 

dezvoltarea teritoriului și pentru a facilita demararea proiectelor finanţate din 

PNDR privind inițiativele de dezvoltare locală. 

Demersurile strategice angrenate de Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Drăgușeni sunt încadrate în obiective generale de o importanță 

deosebită pentru teritoriul comunei. Dezvoltarea comunei se va realiza prin 

crearea și susținerea unui mediu socio-economic preventiv, stabil și diversificat, 

care să asigure creșterea economică și creșterea calității vieții locuitorilor, care 

constă în: 

1. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea 

mai multe locuri de muncă; 

2. Asigurarea accesului populației și al agenților economici la 

infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuția de gaze, căi de transport, 

telefonie, internet); 

3. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unui spațiu de calitate, 

atractiv; 

4. Protecție socială și optimizarea sistemului de sănătate; 

5. Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor 

financiare și de investiții; 
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6. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de 

dezvoltare teritorială; 

7. Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și industriale și realizarea de 

platforme conforme cerințelor legislative; 

8. Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și a gazelor 

naturale pentru populație și agenții economici; 

9. Îmbunătățirea rețelei electrice din comună; 

10. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în 

agricultură, piscicultură, industrie și servicii; 

11. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de 

mediu din Uniunea Europeană; 

12. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea 

priorităților comunității, strategia și acțiunile sale; 

13. Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform 

standardelor europene; 

14. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării 

dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi 

oportunități investiționale; 

15. Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea 

elementelor de identitate teritorială. 

 

2.8.3. Obiective specifice 

În funcție de domeniul la care fac referire se pot evidenția următoarele 

obiective specifice pentru dezvoltarea comunei Drăgușeni: 

 Activități economice locale 

 valorificarea resurselor naturale locale prin activități economice 

durabile; înființarea de ferme și exploatații agricole eficiente, aplicarea 

unor tehnologii performante care să conducă la realizarea de produse 
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și culturi specifice zonei, capabile să reziste concurenței de pe piața 

europeană; 

 înființarea și consolidarea unor structuri asociative, cu activitate în 

domeniile reprezentative pentru dezvoltarea locală (producători 

agricoli, crescători de animale, etc); 

 sprijinirea creării de IMM-uri și dezvoltarea de mici unități economice 

nepoluante, diversificarea activităților de colectare, prelucrare și 

producție a materiilor prime și a produselor locale animaliere și 

agricole; 

 dezvoltarea de activități economice care să conducă la scăderea 

gradului de dependență a populației față de agricultură și la crearea de 

surse de venituri adiționale din activități non-agricole. 

 

 Infrastructura tehnico-edilitară 

Un obiectiv principal urmărit de Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

constă în dezvoltarea unei localități complet echipată cu infrastructură tehnico-

edilitară. 

Echiparea locuințelor cu infrastructură de utilități publice reprezintă o 

problemă majoră, în special în zonele rurale, unde asigurarea utilităţilor este 

dificilă. Locuirea informală sau insalubră reprezintă o problemă încă relativ 

localizată, însă cu evidente tendințe de creștere. 

În plus față de investițiile în infrastructura nouă, este de asemenea 

important ca infrastructura existentă să fie reabilitată. 

În cadrul acestui domeniu se regăsesc următoarele obiective: 

 înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice la 

nivelul întregii comune conform standardelor europene (drumuri, căi 

de acces, poduri, podețe, șanțuri, canalizare, alimentare cu apă, 

alimentare cu gaze naturale, iluminat public, stație de epurare, rampe 

ecologice pentru depozitarea deșeurilor, dotarea și amenajarea 

spațiilor publice, trotuare, parcari, crearea de locuri de joacă pentru 

copii, etc.); 
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 înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii socio-sanitare la nivelul întregii comune conform 

standardelor europene (dispensar medical, cabinete medicale de 

specialitate, cabinete stomatologice, farmacie, unități de ocrotire a 

persoanelor aflate în dificultate, etc.); 

 înființarea, reabilitarea, dezvoltarea, extinderea și modernizarea 

infrastructurii cultural-educative, la nivelul întregii comune conform 

standardelor europene (cămine culturale, școli și grădinițe, săli de 

sport, biserici, unități mass-media, etc.); 

 dezvoltarea activităților și a serviciilor aferente activităților tehnico-

edilitare și sociale la nivelul întregii comune conform standardelor 

europene; 

 informarea și publicitatea pentru promovarea oportunităților zonei. 

 

 Mediu și resurse naturale: 

 protejarea și îmbunătățirea calității mediului; 

 valorificarea resurselor locale (raze solare, vânt, deșeuri, etc.) pentru 

producerea de energie alternativă (energie solară, eoliană, biogaz, 

etc); 

 managementul integrat al deșeurilor (sistem de colectare, sortare și 

depozitare selectivă și ecologică a deșeurilor, etc.). 

 

 Resurse socio-umane: 

 menținerea și integrarea tinerilor în viața socio-economică a comunei 

prin asiguarea condițiilor de educare și formare care să conducă la o 

absorbție a acestora pe piața muncii și să răspundă oportunităților de 

dezvoltare locală (activități mesteșugărești, agroturism, agricultură, 

creșterea animalelor, etc.); 
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 dezvoltarea de activități formative (educaționale, culturale, sanitare, 

sociale) pentru asigurarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală; 

 creșterea gradului de implicare a tinerilor în viața comunității prin 

crearea de structuri asociative și dezvoltarea de parteneriate și 

schimburi de experiență cu ONG-uri de tineret din țară și din 

străinătate, active în diverse domenii (social, cultural, sportiv, 

protecția mediului, educație civică, turism, etc.); 

 servicii sociale pentru grupurile țintă bazate pe analizarea și 

identificarea corectă a nevoilor specifice (persoane vârstnice, copii 

aflați în dificultate, femei victime ale violenței domestice, etc.). 

 

2.8.4. Teme orizontale 

Egalitatea de șanse 

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, 

egalitatea de șanse constituie unul dintre principiile de intervenție ale 

Fondurilor Europene. Problematica promovării egalității de șanse în viața socială 

pentru ambele sexe constituie o cerință esențială pentru societatea românească, 

fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea 

principiilor fundamentale ale oamenilor. 

În elaborarea stategiei s-a ținut cont de coordonarea programelor și 

politicilor sectoriale (servicii sociale, educație, sănătate) în funcție de problemele 

teritoriale în vederea eliminării piedicilor întâlnite în dezvoltarea zonelor rurale 

și incluziunea grupurilor defavorizate. 

În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere 

analizarea situațiilor discriminatorii și promovarea șanselor egale între bărbați 

și femei, tineri și vârstnici, majorități și minorități etnice, persoane cu dizabilități 

și promovarea integrării lor în viața socială și economică. 
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Dezvoltarea durabilă 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în 

primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și 

elementele capitalului natural. 

O societate durabilă este una puternică, sănătoasă și justă. Îndeplinește 

nevoile tuturor cetățenilor, precum și pe cele ale comunităților viitoare, 

promovând bunăstarea personală, incluziunea socială și facilitează accesarea 

oportunităților. Astfel, strategia își propune să impulsioneze implementarea de 

măsuri de dezvoltare a infrastructurii, cât și măsuri pentru construirea unei 

societăți și economii puternice, stabile, susținute, capabile să asigure 

prosperitate și oportunități pentru toți cetățenii, în care costurile sociale și de 

mediu sunt suportate de cei care le crează, iar consumul responsabil de resurse 

este încurajat. 

 

2.8.5. Priorități 

Scopul procesului de planificare este să asigure toate condițiile necesare 

unei dezvoltări durabile la nivelul teritoriului, în beneficiul tuturor cetățenilor. 

Cu privire la infrastructura rutieră, unul dintre criteriile principale pentru 

prioritizarea acesteia este impactul pozitiv anticipat. În mod evident, unul din 

obiectivele principale ale dezvoltării infrastructurii este înlesnirea mobilităţii 

oamenilor şi a firmelor, pentru a genera efecte economice pozitive ce ajută 

comuna să se dezvolte. 

De asemenea, calitatea vieții nu poate fi îmbunătățită decât dacă oamenii 

beneficiază de standarde minime de trai în toate domeniile de bază, în special în 

ceea ce priveşte accesul la servicii de utilităţi publice. 

Dezvoltarea începe de la aceste minime standarde de trai, o prezumpție 

care trebuie să ghideze investițiile de la nivel local. Autorităţile locale trebuie, 

prin urmare, să facă investiţii pentru a crea condiţii de atragere a cât mai multor 

oameni, cu precădere în asigurarea unei echipări complete a comunei cu 

infrastructură de utilităţi publice. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

74 

Unele dintre investițiile cheie în zonele slab dezvoltate ar trebui să se 

concentreze pe asigurarea de servicii de bază pentru a exista condiţii de trai 

asemănătoare la nivelul întregii comune, măsurate pe baza unor indicatori 

standard precum: acces la servicii publice, calitatea serviciilor și rezonabilitatea 

(costul serviciilor). 

În plus faţă de investiţile în infrastructură nouă, este de asemenea 

important ca infrastructura existentă să fie reabilitată. 

 

2.8.6. Planul de acțiune 

Planul Local de Acțiune, ca instrument de planificare și implementare, 

conține un set de remarci pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale stabilite într-o strategie. 

Modul de realizare a Planului Local de Acțiune trebuie să corespundă 

termenului fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Planul Local de Acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui 

plan relativ scurt care are la bază resurse disponibile pentru a atinge obiective 

limitate, de obicei într-o zonă bine stabilită. 

Stabilirea Planului Local de Acțiune se va face în intervale cât mai scurte, 

asfel încât țintele fixate să țină cont de situația macroeconomică atât la nivel 

național, regional și local, cât și de părerile populației comunei. Planul local de 

acțiune se va revizui la o perioadă de 2 ani, după recomandarea specialiștilor, 

chiar dacă a fost proiectat pe 7 ani, pentru a preveni erorile care pot să apară în 

privința proiecțiilor resurselor unui proiect. 

Pentru îndeplinirea Planului Local de Acțiune, Primăria Comunei 

Drăgușeni, ca autoritate publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea 

instituțională la toate nivelele de decizie și execuție, aceasta presupunând 

atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și mobilizarea resurselor 

umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar și 

analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. 

Soluționarea problemelor curente, cât și a celor de perspectivă depinde în 

foarte mare măsură de gradul de competență a conducerii administrației publice 

locale. Consolidarea capacității instituționale este un proces de durată în care 
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administrația publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a 

atitudinii funcționarului public față de accesul populației la activitatea 

administrației. În acest sens, autoritatea locală s-a preocupat permanent de 

participarea la cursuri a funcționarilor săi. O altă preocupare a autorității locale a 

fost armonizarea procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

În ceea ce privește relația cu cetățeanul, Autoritatea Publică Locală a 

demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetățenilor cu privire la 

obiectivele strategice. 

 

2.9. Procesul partenerial 

2.9.1. Grupurile de Acțiune Locală 

În acest capitol este analizat procesul partenerial de luare a deciziilor, atât 

printr-o implicare activă a cetățenilor în luarea deciziilor și prin consultarea 

acestora, cât și prin propunerea de soluții pentru perioada următoare. 

În prezent, comuna Drăgușeni este entitate componentă a Grupului de 

Acțiune Locală Tecuci. Grupurile de Acțiune Locală sunt entități ce reprezintă 

parteneriate public-private, construite din reprezentanți ai sectorului public, 

privat și civil, care sunt desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, îndeplinesc o 

serie de cerințe privind componenta teritoriului acoperit și care vor implementa 

o strategie integrată pentru dezvoltarea acestuia. 

Prin existența Grupului de Acțiune Locală se dorește să se ajute la 

dezvoltarea durabilă a comunității locale și: 

a) să sprijine „construcția” instituțională la nivel local; 

b) să asigure resursele umane, financiare și tehnice pentru susținerea 

activității Grupurilor de Acțiune Locală; 

c) să instruiască personalul Grupurilor de Acțiune Locală în vederea 

elaborării și implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală; 

d) acțiuni de animare a teritoriului. 

Obiectivele Grupurilor de Acțiune Locală sunt: 

 dezvoltarea economică a comunităților; 
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 reconstrucția ecologică și conservarea mediului; 

 protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunități; 

 promovarea și conservarea valorilor tradiționale, morale și culturale; 

 promovarea principiilor democrației, ale statului de drept și egalității 

de șanse; 

 dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor; 

 promovarea de parteneriate naționale și internaționale. 

 

2.9.2. Comunitatea locală 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost realizată cu sprijinul comunității 

locale, care s-a implicat într-un proces de răspundere asupra dezvoltării viitoare 

a comunității lor. 

Viziunea cetățenilor este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere 

economic și social, printr-o mai bună valorificare a resurselor locale, atragerea 

investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor, crearea/reabilitarea 

infrastructurilor de tip urban și punerea în valoare a poziționării geografice, în 

deplin respect față de mediul înconjurător. 

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât și mecanismele instituționale 

implicate în procesul de implementare trebuie să țină cont de interesele 

comunității, care au fost exprimate și care se regăsesc în portofoliul de proiecte 

prioritare ale comunei. 

 

3. Programe și proiecte prioritare de dezvoltare locală a 

comunei Drăgușeni 

Pentru perioada 2021-2027, pentru comuna Drăgușeni au fost propuse 

următoarele programe și proiecte de dezvoltare locală: 
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Tabelul nr. 8. Programe și proiecte de dezvoltare locală a comunei Drăgușeni 

I - DIRECȚIA STRATEGICĂ: ACTIVITĂȚI ECONOMICE LOCALE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE LOCALE PRIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE DURABILE; ÎNFIINȚAREA DE FERME ȘI 

EXPLOATAȚII AGRICOLE EFICIENTE, APLICAREA UNOR TEHNOLOGII PERFORMANTE CARE SĂ CONDUCĂ LA REALIZAREA DE 

PRODUSE ȘI CULTURI SPECIFICE ZONEI, CAPABILE SĂ REZISTE CONCURENȚEI PE PIAȚA EUROPEANĂ 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1.Înființarea de ferme agricole și zootehnice 
Număr de ferme înființate 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.2.Organizarea de ferme legumicole în zona 

de luncă 

Număr ferme înființate 

Suprafața culturilor (Ha) 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.3.Înființarea de culturi de plante tehnice 

(rapiță, in, cânepă, plante medicinale și 

aromatice) cu rezistență crescută la secetă 

 

 

Suprafața culturilor 

 

 

Bugetul de Stat 

Finanțare Privată 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

78 

1.4.Înființare lanț integrat de colectare, 

procesare, condiționare, desfacere a 

produselor vegetale și animale 

Lanț integrat înființat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

OBIECTIV STRATEGIC: 

2) SPRIJINIREA ÎNFIINȚĂRII DE IMM-URI ȘI DEZVOLTAREA DE MICI UNITĂȚI ECONOMICE NEPOLUANTE, DIVERSIFICAREA 

ACTIVITĂȚILOR DE COLECTARE, PRELUCRARE ȘI PRODUCȚIE A MATERIILOR PRIME ȘI A PRODUSELOR LOCALE ANIMALIERE 

ȘI AGRICOLE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1. Înființarea de centre de colectare a 

produselor agricole, animaliere și piscicole 

specifice zonei 

Centru înființat 

Cantități colectate și/sau valorificate 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

2.2.Înființarea unui punct de sacrificare a 

animalelor, dotat conform standardelor 

europene 

Punct de sacrificare înființat  

Număr de animale sacrificate 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

2.3.Înființarea de mici secții de prelucrare a 

produselor animaliere, agricole și piscicole. 
Număr de secții înființate 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CARE SĂ CONDUCĂ LA SCĂDEREA GRADULUI DE DEPENDENȚĂ A POPULAȚIEI 

FAȚĂ DE AGRICULTURĂ ȘI CONTRIBUIE LA CREAREA DE SURSE DE VENITURI ADIȚIONALE DIN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Dezvoltarea de complexe comerciale, 

meșteșugărești și de prestări servicii 

- Complex de servicii și mica industrie 

(reparații auto, vulcanizare, reparații obiecte 

electrocasnice, frizerie, coafură, cizmărie, 

croitorie, tricotaje, etc.) 

- Centru de închiriere, întreținere și reparare 

a utilajelor agricole. 

Complex înființat 

Număr activități 

Număr beneficiari 

Valoarea investițiilor 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.2.Dezvoltarea turismului de agrement și de 

tranzit, a structurilor de primire turistică la 

scară mică 

-Înființarea de exploatații piscicole și de 

agrement 

-Înființarea de hanuri/popasuri turistice în 

punctele de legătură cu celelalte localități din 

zonă. 

Exploatații piscicole și de agrement 

înființate 

Număr turiști 

Număr locuri de cazare 

Bugetul de Stat 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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II - DIRECȚIA STRATEGICĂ: INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARĂ ȘI SOCIALĂ 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO - 

EDILITARE ȘI A REȚELELOR DE UTILITĂȚI PUBLICE LA NIVELUL ÎNTREGII  COMUNE, CONFORM  STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1.Reabilitarea și modernizarea drumuri 

sătești 
Km drumuri reabilitate/modernizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor 

comunale 
Km drumuri modernizate și reabilitate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.3.Realizarea indicatoarelor de intrare/ieșire 

din localitate: refacerea indicatoarelor și a 

marcajelor rutiere 

Număr de indicatoare realizate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

1.4.Amenajarea de parcări auto, trotuare și 

șanțuri dalate în toată comuna 

Număr locuri de parcare 

Km de trotuare și șanțuri 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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1.5.Înființarea/extinderea/reabilitarea rețelei 

de canalizare 
Km rețea/Nr. gosp. deservite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.6.Înființarea/extinderea/reabilitarea rețelei 

de alimentare cu gaze naturale 
Km rețea/Nr. gosp. deservite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.7.Realizare stație de epurare și tratarea 

apelor uzate 

Cantitate apă epurată  

Cantitate apă uzată tratată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.8.Amenajare drumuri vicinale pentru 

atelaje și drumuri de exploatare agricolă și 

forestieră 

Km drum amenajat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.9.Realizarea/modernizarea sistemelor de 

irigații pentru culturile agricole 

Km sistem de irigații 

realizat/modernizat 

Bugetul de Stat 
Bugetul Consiliului Local 
Bugetul Consiliului Județean 
Finanțare Externă 
Finanțare Privată 

1.10.Reabilitarea/modernizarea/extinderea 

sistemului de iluminat public 

Km sistem de iluminat 

reabilitat/modernizat 

Bugetul de Stat 
Bugetul Consiliului Local 
Bugetul Consiliului Județean 
Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

2) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURAL – 

EDUCATIVE ȘI SOCIO – SANITARE LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1.Înființarea/reabilitarea căminului cultural 

din comună și dotarea corespunzătoare a 

acestuia, pentru desfășurarea diverselor 

evenimente ale comunității 

Cămin cultural modernizat 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

2.2.Complex muzeal: monumente de 

arhitectură, colecție de obiecte de artă 

tradițională locală 

Complex muzeal înființat  

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

2.3.Înființarea/reabilitarea/modernizarea/ 

dotarea unităților de învățământ din comună 

Nr. unități de învățământ 

înființate/reabilitate 

Număr de elevi/copii beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

2.4.Înființare/reabilitare/modernizare și 

dotare after school 

 

Nr. unități înființate/reabilitate 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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2.5.Înființarea „Clubului tineretului” 

 

Club înființat/Nr. beneficiari 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

2.6.Înființarea „Clubului pensionarilor” Club înființat/Nr. beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

2.7.Reabilitarea și consolidarea bisericilor din 

comună (izolație termică, instalație de 

încălzire, instalație de sonorizare) 

Nr. biserici reabilitate 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

2.8.Înființarea/modernizarea/dotarea unui 

centru de sănătate în comună: 

-cabinet medicină de familie 

-cabinete medicale de specialitate 

-cabinet stomatologic 

Centru înființat/modernizat 

Număr de cabinete medicale 

Structura serviciilor medicale prestate 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) ÎNFIINȚAREA, REABILITAREA, DEZVOLTAREA, EXTINDEREA ȘI/SAU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ȘI DE 

AGREMENT LA NIVELUL ÎNTREGII COMUNE, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Înființarea/modernizarea unei săli de 

sport în comună 

 

Sală de sport înființată/modernizată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

3.2.Amenajare/modernizare locuri de joacă 

pentru copii 

Locuri de joacă amenajate/ 

modernizate 

Nr. copii beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.3.Înființare/modernizare bază sportivă în 

satul de reședință 

 

 

Bază sportivă înființată/modernizată 

 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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3.4.Dotare și amenajare spații publice Spații publice amenajate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.5.Înființare piață agroalimentară Piață agroalimentară înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

3.6.Achiziționare cântar de mare tonaj Cântar de mare tonaj înființat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

 

OBIECTIV STRATEGIC: 

4) DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR/SERVICIILOR AFERENTE ACTIVITĂȚILOR TEHNICO - EDILITARE ȘI SOCIALE LA NIVELUL 

ÎNTREGII COMUNE, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

4.1.Înființarea/reabilitarea, modernizarea și 

dotarea sediului primăriei 

Spațiu rebilitat, modernizat și dotat 

Valoarea investiției 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 
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4.2.Înființarea/extinderea serviciilor 

comunitare de utilități publice: apă, 

canalizare, salubrizare, gaze naturale, etc. 

Servicii comunitare de utilități publice 

înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

4.3.Reactualizarea Planului de Urbanism 

General 
PUG reactualizat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

4.4.Realizarea evidenței cadastrale Evidența realizată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

OBIECTIV STRATEGIC: 

5) INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA PENTRU PROMOVAREA OPORTUNITĂȚILOR ZONEI 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

5.1.Centru de informare și promovare 

conectat la sistemele regionale și naționale 
Centru de informare înființat 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

5.2.Înființarea de centre publice de acces la 

internet 
Nr. centre înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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5.3.Pagina web a primăriei 
Pagina web realizată/actualizată 

Număr accesări 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

5.4.Publicație locală cu apariție lunară 
Publicație realizată 

Număr cititori 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

5.5.Post de radio local 
Post de radio înființat 

Număr ascultători 
Finanțare Externă 

 

III - DIRECȚIA STRATEGICĂ: MEDIU ȘI RESURSE NATURALE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) PROTEJAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MEDIULUI 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1.Perdele forestiere în zone cu ariditate Suprafețe de teren împădurite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.2.Promovarea folosirii îngrășămintelor 

naturale și a metodelor biologice de 

combatere a dăunătorilor, în detrimentul 

celor chimice 

Număr de persoane informate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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1.3.Lucrări de amenajare și ameliorare a 

pășunilor (fertilizare, reînsămânțare, surse de 

apă pentru animale, etc.) 

Suprafețe de teren ameliorate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

1.4.Programe de informare, conștientizare și 

educație ecologică a proprietarilor de 

terenuri 

Număr de persoane informate 

Număr de programe de informare 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

OBIECTIV STRATEGIC: 

2) VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVĂ (BIOGAZ, ENERGIE SOLARA, 

ENERGIE EOLIANA ETC.) 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1. Înființarea unei stații de biogaz  Stație de biogaz înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

2.2.Captarea energiei solare și eoliene și 

distribuția agentului termic  

 

Număr de instalații solare și eoliene 

înființate 

Număr beneficiari 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) MANAGEMENTUL INTEGRATAL DEȘEURILOR (SISTEM DE COLECTARE, SORTARE Șl DEPOZITARE SELECTIVĂ A 

DEȘEURILOR ETC.) 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Crearea de unități de colectare, sortare și 

depozitare selectivă a deșeurilor 

Număr de unități create 

Cantitate de deșeuri sortată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

3.2.Înființarea de rampe ecologice pentru 

deșeuri menajere și implementarea unui 

sistem de management integrat al deșeurilor 

Număr de rampe înființate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

3.3.Înființarea unei platforme pentru gunoiul 

de grajd 
Platformă de gunoi înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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IV - DIRECȚIA STRATEGICĂ: RESURSE SOCIO-UMANE 

OBIECTIV STRATEGIC: 

1) DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI FORMATIVE PENTRU ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

1.1.Organizarea de cursuri de formare 

profesională continuă în domeniile 

educațional, cultural, sanitar, social, etc. 

Număr cursuri de formare organizate 

Număr absolvenți 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

1.2.Organizarea de traininguri (instruiri, 

seminarii, ateliere de lucru) în domeniul 

managementului de proiect (inițiere, scriere, 

implementare, monitorizare și evaluare) 

Număr de persoane instruite 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

2) CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A TINERILOR ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE ȘI 

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ CU ONG-URI DE TINERET DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE, ACTIVE ÎN DOMENII CA: SOCIAL, 

CULTURAL, SPORT, PROTECȚIA MEDIULUI, EDUCAȚIE CIVICĂ, TURISM, ETC. 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

2.1.Înființarea de ONG-uri pentru tineret și 

afilierea acestuia la rețele naționale și 

internaționale active în domenii ca: social, 

cultural, sportiv, protecția mediului, educație 

civică, turism, dezvoltare comunitară și altele.

  

 

Număr ONG-uri înființate 

Număr de parteneriate încheiate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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OBIECTIV STRATEGIC: 

3) SERVICII SOCIALE PENTRU GRUPURILE ȚINTĂ BAZATE PE ANALIZAREA ȘI IDENTIFICAREA CORECTĂ A NEVOILOR 

SPECIFICE (PERSOANE VÂRSTNICE, COPII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE, FEMEI VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE, 

COMUNITATEA ROMĂ) 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

3.1.Înființare serviciu public de asistență 

socială 

Serviciu înființat 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.2.Fundație umanitară pentru ocrotirea 

persoanelor aflate în dificultate 
Fundație înființată 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

3.3.Servicii de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice 

 

Serviciu înființat 

Număr beneficiari 

 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Bugetul Consiliului Județean 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 
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3.4.Programe de integrare/reintegrare 

pentru grupuri dezavantajate (persoane 

aflate în dificultate, victime ale violenței 

domestice) 

Programe inițiate 

Număr beneficiari 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

OBIECTIV STRATEGIC: 

4) MENȚINEREA ȘI INTEGRAREA TINERILOR ÎN VIAȚA SOCIAL -  ECONOMICĂ A COMUNEI PRIN ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE 

EDUCARE ȘI FORMARE CARE SĂ CONDUCĂ LA O ABSORBȚIE A ACESTORA PE PIAȚA MUNCII ȘI SĂ RĂSPUNDĂ 

OPORTUNITĂȚILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ (ACTIVITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI, AGROTURISM, AGRICULTURĂ, CREȘTEREA 

ANIMALELOR, ETC.). 

PROGRAME ȘI PROIECTE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SURSE DE FINANȚARE 

4.1.Descoperirea, susținerea și fructificarea 

talentelor individuale în comună 
Număr de copii sprijiniți 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

4.2.Acțiuni de promovare a spiritului 

asociativ 
Număr de acțiuni de promovare 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 

Finanțare Privată 

4.3.Organizarea de activități de consiliere 

profesională și plasare a forței de muncă 

Număr de persoane consiliate 

Număr de persoane plasate 

Bugetul de Stat 

Bugetul Consiliului Local 

Finanțare Externă 
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Fișe de proiecte/inițiative locale prioritare pentru perioada 2021 – 2027 

Înființarea rețelei de alimentare cu apă 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Societăți 

private/Executivul primăriei 

Rezultate așteptate Înființarea și extinderea rețelei de 

alimentare cu apă în toată comuna 

Drăgușeni 

Domeniu Echipare edilitară 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea rețelei de canalizare 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Societăți 

private/Executivul primăriei 

Rezultate așteptate Înființarea rețelei de canalizare în 

comuna Drăgușeni 

Domeniu Echipare edilitară 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Societăți 

private/Executivul primăriei 

Rezultate așteptate Înființarea rețelei de alimentare cu 

gaze naturale în comuna Drăgușeni 

Domeniu Echipare edilitară 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitate 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Asfaltarea străzilor de la nivelul comunei 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni / Societăți private/ 

Executivul primăriei/ Consiliul Local/ 

Consiliul Județean 

Rezultate așteptate Asfaltarea străzilor din cadrul satelor 

componente ale comunei Drăgușeni 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare, 

Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea aleilor pietonale în comună 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Societăți private/ 

Executivul primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea aleilor pietonale în 

comuna Drăgușeni 

Domeniu Infrastructură 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Finanțare externă 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare, 

Proiect Tehnic 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Dezvoltarea centrului civic al comunei 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea centrului civic al comunei 

Drăgușeni 

Crearea unui spațiu armonios, 

amenajarea spațiilor verzi, aleilor 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea parcurilor în comuna Drăgușeni 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Amenajarea unor parcuri în localitățile 

componente ale comunei 

Domeniu Infrastructură, Mediu 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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Amenajarea unei baze sportive în comuna Drăgușeni 

Localizarea proiectului Comuna Drăgușeni 

Beneficiari ai proiectului/Parteneri/ 

Structuri responsabile pentru 

implementarea proiectului 

Comuna Drăgușeni/ Executivul 

primăriei/ Consiliul Local 

Rezultate așteptate Construirea și dotarea unei baze 

sportive în comună 

Domeniu Infrastructură socială 

Interval de implementare 2021 - 2027 

Surse de finanțare preconizate Bugetul de stat, Bugetul Consiliului 

Local, Bugetul Consiliului Județean, 

Finanțare externă, Finanțare privată 

Pași de urmat în vederea implementării Realizare Studiu de fezabilitare 

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare și 

documentații conexe 
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4. Clasificarea programelor operaționale 

Odată identificată situația actuală a comunei Drăgușeni, se analizează 

documentele programatice ale României, pentru identificarea  politicilor şi 

direcţiilor de dezvoltare europene şi naţionale, regionale, judeţene și pentru 

identificarea fondurilor, programelor operaţionale ce pot fi folosite pentru 

dezvoltarea comunei. 

Această activitate redă o viziune asupra tendinţelor de evoluţie a mediului 

rural, pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă şi integrată, ţinându-se 

cont atât de bunăstarea cetăţenilor, cât şi de mediul înconjurător. Astfel, se va 

stabili profilul de eligibilitate al localităţii, necesar în stabilirea surselor de 

finanţare nerambursabile în vederea găsirii unor soluţii pentru problemele 

strategice ale comunităţii. 

În data de 9 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial 

Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea 

implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și 

negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de 

programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și 

control al acestor fonduri. 

Conform actului normativ, Ministerul Fondurilor Europene are 

responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării 

cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea 

fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate 

României pentru perioada de programare 2021-2027, deținând și calitatea de 

autoritate de management pentru: 

 Programul Operațional Asistență tehnică; 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

 Programul Operațional Sănătate; 
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 Programul Operațional Tranziție Justă. 

Pentru Programul Operațional Transport a fost desemnat Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor ca autoritate de management, 

iar în cazul celor opt programe operaționale regionale vor îndeplini acest rol 

agențiile pentru dezvoltare regională. 

În exercitarea rolului de coordonator, Ministerul Fondurilor Europene are 

următoarele atribuții: 

a) coordonează elaborarea Acordului de parteneriat pentru perioada de 

programare 2021-2027, asigurând corelarea acestuia cu programele și 

politicile naționale și europene, cu respectarea principiului 

parteneriatului; 

b) coordonează procesul de negociere cu Comisia Europeană în ceea ce 

privește Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-

2027; 

c) coordonează elaborarea, negocierea și aprobarea programelor aferente 

politicii de coeziune; 

d) coordonează, monitorizează și sprijină, prin instrumentele pe care le are 

la dispoziție, dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor și 

structurilor specifice implicate în sistemul de management și control al 

programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente 

politicii de coeziune; 

e) asigură coordonarea elaborării descrierii sistemelor de management și 

control ale programelor aferente politicii de coeziune; 

f) asigură coordonarea procesului de îndeplinire a condițiilor favorizante 

astfel încât să se poată asigura accesul la fondurile externe 

nerambursabile disponibile pe toată perioada de programare 2021-2027; 

g) inițiază, elaborează și propune modificări ale legislației privind stabilirea 

cadrului instituțional și procedural de coordonare și implementare a 

fondurilor externe nerambursabile; 

h) elaborează legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente 

politicii de coeziune, cu excepția programelor interreg; 
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i) asigură derularea procesului de consultare publică cu toți partenerii 

sociali, astfel încât să permită crearea unui cadru transparent de luare a 

deciziilor pentru perioada de programare 2021-2027; 

j) asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemului informatic, cu 

contribuția structurilor utilizatoare, deținând toate drepturile de 

proprietate asupra acestui sistem, inclusiv codul sursă, cu excepția 

sistemelor electronice pentru programele interreg, care intră în 

responsabilitatea autorităților de management aferente. 

 

Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027 (POAT) 

Din perspectiva Programului Operațional Asistență Tehnică, viziunea 

națională la orizontul anului 2027 este de a creşte capacitatea administrativă în 

instituțiile implicate în managementul programelor finanțate din fonduri 

europene şi la nivelul beneficiarilor. Planul pentru consolidarea capacităţii 

administrative este un instrument nou de lucru şi reprezintă o strategie 

operațională cu obiective şi termene clare, ce are ca obiectiv general 

îmbunătățirea proceselor administrative în vederea facilitării implementării PO, 

precum şi pentru încurajarea utilizării lecţiilor învăţate. Asistenţa tehnică 

furnizată prin POAT va fi utilizată în complementaritate cu măsurile specifice 

pentru creşterea capacităţii administrative a beneficiarilor, care se vor regăsi în 

programele operaţionale. 

Obiectivul general al Programului Operațional Asistență Tehnică este de a 

asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind 

programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu 

privire la priorităţile UE. 

Programul este structurat pe 3 priorități de investiții, după cum urmează: 

 Prioritatea 1 - Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control 

al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea PO (finanțată din FSE+) 

Prioritatea 1 urmărește asigurarea unui personal înalt calificat, capabil și 

motivat corespunzător prin finanțarea cheltuielilor salariale aferente, precum și 

prin crearea cadrului logistic adecvat de lucru care să permită desfășurarea în 

bune condiții a activității de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FSE+, FC, 
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precum și de gestionare a programelor operaționale derulate de MFE care nu au 

axă prioritară de asistență tehnică. 

 Prioritatea 2 - Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

(finanțată din FEDR) 

Prioritatea 2 urmărește diseminarea cât mai largă a informațiilor cu 

privire la fondurile FEDR, FSE+, FC alocate României și la modul în care acestea 

se utilizează prin intermediul programelor operaționale. 

 Prioritatea 3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 

fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR). 

 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 

Instrumente Financiare 2021-2027 (POCIDIF) 

Viziunea strategică a programului operațional face referire la crearea în 

România a unui ecosistem care potențează competitivitatea societății în 

contextul schimbărilor tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare 

identificate prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare 

Inteligentă și concentrarea eforturilor pentru atingerea potențialului 

tehnologiilor digitale pentru a crea noi oportunități de dezvoltare atât pentru 

sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri. 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate; 

 I mbuna ta t irea conectivita t ii digitale; 

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat. 

Programul propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării şi 

inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării la nivelul 

administrației publice centrale, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente 

financiare cu respectarea regulilor de Ajutor de Stat, după caz, pentru a răspunde 

provocărilor identificate la nivel național. 
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Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi 

internaţional; 

2. Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie 

pentru toate tipurile de inovare; 

3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior; 

4. Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor; 

5. Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari; 

6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic; 

7. Digitalizarea în educație; 

8. Digitalizarea în cultură; 

9. Digitalizarea în administrația publică centrală; 

10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea 

Instrumentelor Financiare. 

 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD) 

Strategia Programului Operațional Dezvoltare Durabilă este în 

concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și 

îmbunătățire a calității mediului, cu Semestrul European, Recomandările 

Specifice de Țară relevante, Programul Național de Reformă, Rapoartele de Țară 

din 2019 și 2020 și Anexa D a Raportului din 2020. Totodată, PODD se bazează 

pe obiective care vizează asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale 

prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră și prin 

asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale. 

Prin PODD se urmărește maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar alocat României din bugetul european prin finanțarea nevoilor de 

dezvoltare naționale din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările 

climatice prin creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor 
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inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului energetic; 

infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea 

biodiversităţii; calitatea aerului; decontaminarea siturilor poluate și 

managementul riscurilor. 

Obiectivul general al PODD 2021-2027 este în concordanță cu obiectivul 

Uniunii Europene de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în 

conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE și cu 

obiectivul 2 al politicii de coeziune, ”O Europă mai verde”, și urmărește în 

principal îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de 

mediu, precum și îndeplinirea obligațiilor rezultate din directivele europene. 

Concomitent, PODD urmărește realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare în 

domeniul eficienței energetice, protecției mediului și managementului riscurilor 

și reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene şi 

România cu privire la infrastructura în aceste domenii, atât din punct de vedere 

cantitativ cât şi calitativ. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră 

Alegerea acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte 

de a respecta țintele asumate de România și de a contribui la dezvoltarea 

coerentă și continuă a sectorului energetic național, iar pe de altă parte pentru a 

contribui susținut atât la realizarea politicilor și măsurilor aferente celor cinci 

dimensiuni ale Uniunii Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene 

comune din pachetul „Energie curată pentru toți europenii”. 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara 

TEN-E 

Prin selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la 

modernizarea pieței naționale de energie ca parte integrantă a pieței de energie 

europeană. Implementarea infrastructurii inteligente reprezintă un pas 

intermediar esențial pentru asigurarea flexibilității sistemului energetic, care 

oferă beneficii tangibile atât pentru operatori, cât și pentru utilizatorii finali. 
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 Promovarea managementului durabil al apei 

România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de 

Aderare la UE privind calitatea apei destinată consumului uman şi privind 

colectarea şi epurarea apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 locuitori, în 

ciuda eforturilor depuse şi sprijinului financiar important din perioadele 

anterioare (POSM 2007-2013 şi POIM 2014-2020). Nevoia de investiţii pentru 

conectarea populaţiei la sisteme de alimentare cu apă conforme şi pentru 

asigurarea de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate din aglomerările 

rămase este încă foarte mare. Acestea din urmă sunt necesare atât pentru 

respectarea conformării cu cerinţele Directivei 91/271/CEE, cât şi cu cele ale 

Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau menţinerea stării bune a 

corpurilor de apă. 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară 

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de 

Gestionare a Deșeurilor și urmează să adopte planurile județene și al 

municipiului București de gestionare a deșeurilor care identifică măsurile 

necesare pentru conformarea cu legislația națională și europeană, inclusiv 

obiectivelor Pachetului pentru economia circulară. Astfel, sunt necesare în 

continuare investiții în domeniul deșeurilor, vizând în primul rând prevenirea 

sau reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și valorificarea 

deșeurilor prin reciclare sau alte operaţiuni, precum și sistarea activității și 

reabilitarea depozitelor neconforme. 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi 

în special în mediul urban și reducerea poluării 

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea 

managementului adecvat al ariilor naturale protejate, precum şi privind 

refacerea ecosistemelor degradate, în acord cu obiectivele Strategiei UE pentru 

biodiversitate. Totodată, conform concluziilor Raportului de ţară din 2019, au 

fost identificate nevoi de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea 

şi, în special, pentru a sprijini măsurile de gestionare și conservare în zonele 

protejate, în conformitate cu legislația de mediu a UE. 

Nevoia de dezvoltare actuală implică existenţa unui sistem de evaluare şi 

monitorizare a calităţii aerului care să răspundă pe deplin cerinţelor directivelor 

europene. Astfel, prin PODD se impune continuarea dotării sistemului naţional 

de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şi 
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îmbunătăţirii Evaluării Naţionale a Calităţii Aerului, în acord cu prevederile 

Directivei 2008/50/EC şi Directivei INSPIRE. 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 

Corelat cu recomandările Raportului de ţară privind evaluarea din 2019 a 

punerii în aplicare a politicilor de mediu, pentru perioada următoare de 

programare sunt necesare în continuare investiţii pentru adaptarea la 

schimbările climatice, prevenirea riscurilor și creşterea rezilienței în faţa 

dezastrelor, ce vizează măsuri privind: reducerea impactului inundațiilor și 

celorlalte fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 

schimbările climatice; reducerea impactului manifestării altor tipuri de riscuri 

(secetă şi furtuni); dezvoltarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a 

fenomenelor hidro-meteorologice severe; dezvoltarea sistemului de gestionare a 

riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la 

realitatea operațională, ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și 

recupera după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și 

funcțiilor sale esențiale; limitarea efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor 

inteligente de energie și a soluțiilor de stocare 

Categorii de investiții: 

1.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari 

1.2 Sisteme și rețele inteligente de energie și soluții de stocare 

 Prioritatea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la 

o economie circulară 

Categorii de intervenții: 

2.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele 

directivelor de mediu 

2.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre 

economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 
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 Prioritatea 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate 

Categorii de intervenții: 

3.1 Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu 

3.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de 

monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive 

3.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea 

riscurilor asupra mediului și remedierea siturilor 

 Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi 

managementul riscurilor 

Categorii de intervenții: 

4.1 Managementul inundațiilor și a secetei 

4.2 Combaterea eroziunii costiere 

4.3 Îmbunătățirea sistemului de managementul riscurilor 

 

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 2027 (POEO) 

Din perspectiva capitalului uman, viziunea națională la orizontul anului 

2027 este de a crea „O Românie mai socială cu acces egal la ocupare durabilă, de 

calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii, stimulativ pentru 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, o societate bazată pe solidaritate și condiții de 

viață mai bune pentru toţi cetățenii”. 

Viziunea de dezvoltare a resurselor umane prin intermediul POEO este 

construită pe 2 obiective majore: 

 Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului 

și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru 

resursa de forță de muncă; 
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 Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde 

cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la 

educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții. 

Astfel, Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice 

potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de 

educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării 

competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, 

obiectivul este ca piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-

activă și bazată pe inovare socială. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

 Educație: 

 îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din 

punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor 

preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente; 

 prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei 

abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor 

programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de 

consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea 

competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde 

atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate; 

 ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să 

se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 

formările necesare și furnizarea de echipamente specifice; 

 sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și 

eficace. 

 

 Ocupare: 

 integrarea tinerilor pe piața muncii; 

 asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv 

creșterea ocupării femeilor; 
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 dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a 

economiei sociale; 

 dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de 

monitorizare a politicilor active de ocupare; 

 dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în 

implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea 

capacității acestora; 

 asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea 

îmbătrânirii active; 

 creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru 

asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a 

angajaților. 

Programul Operațional Educație și Ocupare 2021 – 2027 este structurat pe 

9 priorități de investiții, după cum urmează: 

1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională; 

3. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru 

asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic; 

4. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învăţământului profesional 

și tehnic; 

5. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

6. Antreprenoriat și economie socială; 

7. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii; 

8. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii; 

9. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului 

Programului. 
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Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 

(POIDS) 

Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin 

reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea 

socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă, 

urmărind obiectivele generale: 

1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu 

precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la 

nivel local; 

2. Creșterea calității serviiciilor sociale destinate persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine 

pregătit la nivel local și infrastructură adecvată; 

3. Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin 

oferirea de suport și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de 

dificultate în care se află; 

4. Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde 

la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de 

servicii sociale publici și privați la nivel local; 

5. Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile 

sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de 

acțiune adecvate. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

   mbuna ta t irea accesului la piat a muncii pentru toate persoanele   n 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă 

durată și persoanele inactive, promovarea desfa s ura rii de activita t i 

independente și a economiei sociale; 

 promovarea participa rii femeilor la piat a muncii, a unui echilibru mai bun 

  ntre viat a profesionala  s i cea privata , inclusiv accesul la servicii de 

îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente; 
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 promovarea adaptării lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor 

la schimbare, precum și îmbătrânirea activă și sănătoasă și un mediu de 

lucru sănătos și bine adaptat care abordează riscurile de sănătate; 

 promovarea accesului egal la educat ie s i formare de calitate s i favorabile 

incluziunii, precum s i a absolvirii acestora,   n special pentru grupurile 

defavorizate,   ncepa nd de la educat ia s i   ngrijirea copiilor pres colari, 

continuând cu educat ia s i formarea generala  s i profesionala  s i pa na  la 

  nva t a ma ntul tert iar, precum s i educat ia s i   nva t area   n ra ndul adult ilor, 

inclusiv prin facilitarea mobilita t ii   n scop educat ional pentru tot i; 

 favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de s anse s i 

participarea activa  s i a   mbuna ta t i capacitatea de insert ie profesionala ; 

 promovarea integrării socio-economice a resortisant ilor t a rilor tert e s i a 

comunita t ilor marginalizate, cum ar fi romii; 

 creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile s i 

cu pret uri accesibile; modernizarea sistemelor de protect ie sociala , 

inclusiv promovarea accesului la protect ie sociala ;   mbuna ta t irea 

accesibilita t ii, a eficacita t ii s i a rezilient ei sistemelor de sa nătate și a 

serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

 promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau 

de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a 

copiilor; 

 reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente s i/sau 

asistent a  materiala  de baza  persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv 

prin măsuri auxiliare; 

   mbuna ta t irea integra rii socio-economice a comunita t ilor marginalizate, a 

migrant ilor s i a grupurilor dezavantajate prin ma suri integrate care sa  

includa  asigurarea de locuint e s i servicii sociale; 

 promovarea dezvolta rii integrate   n domeniul social, economic s i al 

mediului, a patrimoniului cultural s i a securita t ii   n zonele urbane. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

115 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea/AXA 1 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității; 

 Prioritatea/AXA 2 - Protejarea dreptului la demnitate socială; 

 Prioritatea/AXA 3 - Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu 

acces redus la servicii sociale; 

 Prioritatea/AXA 4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie 

și/sau excluziune socială și ceilalți copii; 

 Prioritatea/AXA 5 - Servicii de suport pentru persoane vârstnice; 

 Prioritatea/AXA 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

 Prioritatea/AXA 7 - Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri 

vulnerabile; 

 Prioritatea/AXA 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

 

Programul Operațional Sănătate 2021-2027 (POS) 

Obiectivul general al programului operațional este reprezentat de 

îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de 

sănătate. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

 îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență; 

 creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, comunitară 

și servicii oferite în regim ambulatoriu; 

 îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de 

reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de 

îngrijire pe termen lung; 
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 creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii; 

 îmbunătățirea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin investiții în 

cercetare și în digitalizarea sistemului medical; 

 creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de 

investigație, intervenție și tratament. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii: 

 infrastructura spitalelor regionale; 

 serviciile de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 

regim ambulatoriu: infrastructura cabinetelor medicilor de familie, 

infrastructura pentru servicii de asistență medicală școlară și comunitară, 

inclusiv servicii de asistență stomatologică, unitățile sanitare care 

furnizează asistență medicală ambulatorie, centre de screening; 

 serviciile de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung, incluzând și 

investițiile în măsuri sistemice și pentru dezvoltarea competențelor 

personalului, precum și servicii medicale destinate persoanelor 

vulnerabile; 

 creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii, prin dezvoltarea: sistemului de transport, preluare, precum și a 

unităților dedicate îngrijirii pacienților critici, inclusiv copii, neurologie 

pediatrică-boli rare, sistemului național de transfuzii, rețelei de 

laboratoare regionale, spitalelor orășenești, rețelei de genetică medicală; 

 abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

 digitalizarea sistemului medical; 

 promovarea metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament – 

dezvoltarea de centre de excență în terapii celulare inovative în 

hematologie și transplant medular, boli digestive și transplant hepatic, 

urologie și transplant renal. 
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Programul Operational Transport 2021-2027 (POT) 

Obiectivul general al Programului Operațional Transport este reprezentat 

de dezvoltarea infrastructurii de transport pe teritoriul României în vederea 

îmbunătățirii conectivității între regiunile țării, dar și cu restul țărilor din 

Uniunea Europeană. Scopul POT este de a sprijini dezvoltarea infrastructurilor și 

serviciilor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor. 

Obiective specifice ale programului sunt următoarele: 

 dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală; 

 dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere; 

 mobilitate națională, regională și locală sustenabilă. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 

 Prioritatea/AXA 1 - Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport rutier; 

 Prioritatea/AXA 2 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea 

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială; 

 Prioritatea/AXA 3 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei 

TEN-T de transport pe calea ferată; 

 Prioritatea/AXA 4 - Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și 

reziliente față de schimbări climatice prin creșterea capacității de 

transport pe calea ferată; 

 Prioritatea/AXA 5 - Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului 

de utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov; 

 Prioritatea/AXA 6 - Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, 

durabilă și rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității 

serviciilor de transport pe calea ferată; 
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 Prioritatea/AXA 7 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

 Prioritatea/AXA 8 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 

porturilor; 

 Prioritatea/AXA 9 - Creșterea gradului de siguranță și securitate pe 

rețeaua rutieră de transport; 

 Prioritatea/AXA 10 - Asistență tehnică. 

 

Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 (POTJ) 

Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea 

diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu măsuri de 

recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale, 

necesară pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea 

sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. 

Obiectivul general al programului este reprezentat de necesitatea de 

sprijinire a teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică 

și evitarea adâncirii disparităților regionale. 

POTJ sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul său 

specific, acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, 

economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere 

climatic. 

Acțiunile care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în 

Pactul ecologic european și în Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin 

în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la 

abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea 

climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul 

climei și al obiectivelor sociale la nivel regional. 

Prioritățile de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional fac referire la următoarele categorii de investiții: 
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 Prioritatea 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării; 

Categorii de investiții: 

1.1. Investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de 

afaceri; 

1.2. Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță; 

1.3. Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea 

competitivității întreprinderilor; 

1.4. Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate 

și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători; 

1.5. Investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care 

conduc la diversificare și reconversie economică; 

1.6. Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe 

digitale avansate; 

1.7. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce 

sarcina administrativă pentru mediul de afaceri. 

 Prioritatea 2 - O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri 

pentru energie curată cu emisii reduse 

Categorii de investiții: 

2.1. Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde; 

2.2. Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea 

(operaționale)- poate fi o soluție finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce 

aparțin fostelor mine sau uzine, astfel realizându-se proiecte integrate 

decontaminare/regenerare/reconversie; 

2.3. Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea) 

2.4. Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali 
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 Prioritatea 3 - O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea 

economiei circulare 

Categorii de intervenții 

3.1. Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate; 

3.2. Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor, inclusiv 

prin măsuri de management al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul 

urban; 

3.3. Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea 

consolidării economiei circulare; 

3.4. Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, 

precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 

 Prioritatea 4 - O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a 

forței de muncă 

Categorii de intervenții: 

4.1. Perfecționarea lucrătorilor - calificare și recalificare în diverse sectoare verzi 

ale economiei; 

4.2. Sprijin financiar pentru persoanele disponibilizate care sunt aproape de 

vârsta pensionării (Pension Bridging); 

4.3. Asistență oferită persoanelor în căutarea unui loc de muncă (inclusiv pachete 

de mobilitate); 

4.4. Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

(inclusiv sprijin medical). 

 

Planul Național Strategic – Politica Agricolă Comună 2021-2027 

(PAC) 

Sectorul agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural din România au 

înregistrat progrese ca urmare a implementării programelor de dezvoltare 

rurală anterioare, finanțate atât din fonduri europene, cât și naționale. 
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Cu toate acestea, există multe provocări care trebuie abordate în perioada 

următoare, printre care menționăm: numărul mare al fermelor mici, dotarea 

slabă din punct de vedere tehnologic și structura duală a exploatațiilor agricole, 

aspecte de mediu care pot conduce la diminiuarea productivității, degradarea 

spațiului rural și îmbătrânirea populației în spațiul rural, acces redus la servicii 

de bază și infrastructură deficitară, numărul redus de produse cu valoare 

adăugată, deficit de personal calificat în sectorul agricol, diversificarea 

veniturilor fermierilor și populației din mediul rural, sporirea impactului 

schimbărilor climatice și scăderea biodiversității etc. 

În scopul atingerii potențialului socio-economic al mediului rural și în 

special, în sectorul agroalimentar se impune ca măsurile întreprinse până în 

prezent să fie continuate/dezvoltate. Astfel, prin intermediul Programului 

Național Strategic 2021 – 2027 se vor continua eforturile pentru atingerea 

potențialului de dezvoltare socio-economică prin abordarea următoarelor 

obiective generale: 

1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care 

să asigure securitatea alimentară 

Obiective specifice: 

 Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga uniune 

pentru sporirea securității alimentare; 

 Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității; 

 Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric; 

2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva 

schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii 

Europene în materie de mediu și climă 

Obiective specifice: 

 Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și 

la energia durabilă; 

 Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor 

naturale, cum ar fi apa, solul și aerul; 
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 Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor; 

3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale 

Obiective specifice: 

 Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării 

afacerilor în zonele rurale; 

 Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a 

dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii 

durabile; 

 Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind 

alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse 

într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea 

animalelor. 

 

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 

(POR Sud-Est) 

Obiectivul general al Programului Operațional Regional Regiunea Sud-Est 

2021-2027 este reprezentat de creșterea competitivității economice și 

îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin 

sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a 

serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii, capabilă să 

gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul ei de inovare și de 

asimilare a progresului tehnologic. Tipurile de acțiuni propuse vor conduce la 

reducerea disparităților și la transformarea Regiunii Sud-Est într-o regiune mai 

atractivă, într-un spațiu economic stabil și diversificat în care cercetarea și 

inovarea au un rol activ. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 este 

un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare 

inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare 

urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură educațională, 

turism și cultură/patrimoniu cultural. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

  COMUNA DRĂGUȘENI, JUDEȚUL GALAȚI 

PERIOADA 2021 - 2027 

 

123 

Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, obiectivele 

specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte susțin Strategia programului 

pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii. Proiectele finanţate au 

potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii verzi, prin adoptarea 

unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei 

antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii verzi 

contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţii locale, 

prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime. 

Astfel, în cadrul programului sunt vizate următoarele obiective: 

 

Tabelul nr. 9. Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 

2021-2027 

Obiective 

specifice 

selectate 

Priorități de 

investiții 
Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și 

inovare și 

adoptarea 

tehnologiilor 

avansate 

Axa prioritară 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

1. Investiții în infrastructurile proprii ale 

organizațiilor de CDI/IMM-uri 

2. Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI 

în structuri, parteneriate și programe de 

colaborare, intervenții aliniate la KIC-uri 

(Knowledge Innovation Community) 

3. Aderarea, afilierea, apartenența la rețele de 

inovare europene pentru IMM-uri sau alte 

organizații CDI 

4. Sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi 

întreprinderilor, în special IMM-uri, pentru 

pregătirea şi implementarea de proiecte în 

cadrul programelor CDI internaţionale 

5. Promovarea produselor şi serviciilor, 

realizarea de site-uri pentru prezentarea 

activităţii şi a produselor sau serviciilor 
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pentru promovare, inclusiv instrumente de 

vânzare on-line, facilitarea comerțului și 

inovații specifice 

6. Activităţi specifice procesului de 

internaţionalizare (participarea la târguri şi 

expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea 

proceselor tehnologice de producţie la 

sistemele de certificare şi standardizare 

specifice pieţelor de export, etc). 

7. Crearea şi dezvoltarea EITT, inclusiv PST 

prin construcţia, modernizarea, extinderea şi 

dotarea cu active corporale și necorporale a 

acestora 

8. Achiziționarea de servicii de TT specifice și 

activități de internaționalizare 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Axa prioritară 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

 

1. Adoptarea tehnologiilor TIC și a 

instrumentelor digitale care conduc la 

inovarea modelului de afaceri pentru IMM-uri 

și la transformarea digitală a acestora 

2. Dezvoltarea universităților ca poli de digital 

skills, inclusiv prin dotare tehnică/laboratoare 

3. Digitizarea în mediul universitar și 

preuniversitar prin crearea și dezvoltarea 

unor platforme digitale, baze de date și 

biblioteci virtuale pentru elevi/studenți, live 

streaming, echipamente și infrastructură de 

projection and video mapping, etc 

4. Crearea unei culturi digitale în procesul de 

predare – învățare – evaluare prin 

implementarea de sisteme informatice de 

suport 
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Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

Axa prioritară 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

1. Sprijinirea creării de noi companii inovative 

și creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

2. și spin-off-urilor, inclusiv dotare cu active 

corporale şi necorporale; 

3.crearea/modernizare/extinderea 

incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, 

inclusiv dezvoltarea serviciilor 

4. susținerea clusterelor pentru creșterea 

competitivității prin susținerea inovării 

întreprinderilor și a integrării acestora în 

lanțuri de valoare la nivel global 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Axa prioritară 2 - O 

regiune cu orașe 

Smart 

1. Sprijin pentru intervenții de tip smart-city 

(siguranța publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, rețele de trafic și 

transport public, iluminat public, sisteme GIS, 

etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În 

ceea ce privește utilitățile publice, excepție fac 

utilitățile de apă și deșeuri datorită faptului că 

aceste activități sunt incluse în proiectele 

finanțate prin POIM. 

2. Securitate cibernetică, interoperabilitate 

pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor 

publice 

3. Susținerea digitalizării serviciilor publice la 

nivel local 

Promovarea 

eficienței 

energetice și 

reducerea 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

1. Renovarea clădirilor publice, inclusiv a celor 

cu statut de monument istoric, și a clădirilor 

rezidențiale în vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice 

în funcție de potențialul de reducere a 

consumului, respectiv reducerea emisiilor de 
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carbon, inclusiv consolidarea acestora în 

funcție de riscurile identificate. 

2. Îmbunătățirea eficienței energetice, precum 

și reducerea emisiilor în sistemele de 

alimentare centralizate cu energie termică 

(SACET). 

Îmbunătățirea 

protecției naturii 

și a biodiversității, 

a infrastructurii 

verzi în special în 

mediul urban și 

reducerea poluării 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

1. Regenerarea spațiilor urbane degradate, 

inclusiv prin promovarea investiţiilor ce 

promovează infrastructura verde în zonele 

urbane. 

2. Reconversia funcțională a terenurilor virane 

degradate/neutilizate/abandonate 

Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale 

sustenabile 

Axa prioritară 3 - O 

regiune cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

1. Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiile reședință de județ și zona lor 

funcțională prin investiții în dezvoltarea 

infrastructurii urbane curate (infrastructuri de 

transport, ciclism, material rulant, 

combustibili alternativi, culoare de 

mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

Dezvoltarea unei 

mobilități 

naționale, 

regionale și locale 

durabile, 

reziliente în fața 

schimbărilor 

climatice, 

inteligente și 

inter-modale, 

inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T 

și a mobilității 

transfrontalier 

Axa prioritară 4 - O 

regiune accesibilă 

1. Investițiilor de bază în structura căii de 

rulare, având drept scop mărirea vitezei de 

deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea 

sistemelor și marcajelor de semnalizare și 

siguranță rutieră, creșterea conectivității la 

rețeaua TEN-T etc. 

2. Construirea/amenajarea/reabilitarea de 

piste pentru biciclete în intravilanul 

localităților traversate de drumul județean, a 

traseelor pietonale (trotuare) în intravilanul 

localităților traversate 

3. Acțiuni de decongestionare a traficului prin 

investiții destinate modernizării/reabilitării 
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infrastructurii rutiere urbane, extinderea la 

patru benzi a coridoarelor urbane de 

transport și îmbunătățirea sistemelor și 

marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră 

care pot furniza informaţii importante pentru 

îmbunătăţirea siguranţei rutiere și creșterea 

nivelului de siguranță. 

4. Ocolirea zonelor urbane pentru a facilita 

fluxurile de trafic pe distanțe lungi; vizează 

construirea/modernizarea/reabilitarea de by-

pass-uri sau centuri ocolitoare traversarea în 

condiții de siguranță a localităților prin 

construirea/ modernizarea/reabilitarea 

arterelor de penetrație și a arterelor de tranzit 

Îmbunătățirea 

accesului la 

servicii de calitate 

și favorabile 

incluziunii în 

educație, formare 

și învățarea pe tot 

parcursul vieții 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

Axa prioritară 5 - O 

regiune educată 

1. Construire 

reabilitare/modernizare/extindere/ echipare 

infrastructură educațională destinată 

educației pentru nivelul antepreșcolar și 

preșcolar (creșe și grădinițe), școli I-VIII, liceal 

și postliceal, inclusiv pentru persoanele cu 

dizabilități (atingerea conditiilor minime de 

funcționare a unităților de învățământ); 

2.Construcția/reabilitarea/modernizarea/ 

extinderea/dotarea unităților de învăţământ 

profesional și tehnic, inclusiv învățământ dual; 

3. Dezvoltarea campusurilor școlare și a 

centrelor de formare profesională în cadrul 

unităților de învăţământ profesional și tehnic 

Favorizarea 

dezvoltării 

integrate sociale, 

economice și de 

mediu la nivel 

local și a 

Axa prioritară 6 - O 

regiune atractivă 

1. Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural și servicii culturale 

2. Îmbunătățirea infrastructurii publice de 

turism, în special în zone care dispun de un 
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patrimoniului 

cultural, 

turismului și 

securității în 

zonele urbane 

potențial turistic valoros 

3. Dezvoltarea turismului, balnear, balneo-

climateric, litoral 

4. Investiții în infrastructura din domeniul 

cultural, în mediul urban 

5. Creșterea securității spațiilor publice 

6. Tabere de elevi și preșcolari 

Favorizarea 

dezvoltării 

integrate sociale, 

economice și de 

mediu la nivel 

local și a 

patrimoniului 

cultural, 

turismului și 

securității în afara 

zonelor urbane 

 1. Infrastructura de turism, în special în zone 

care dispun de un potențial turistic valoros 

2. Conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului natural 

3. Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu 

rol în administrare, protejare, informare și 

exploatare turistică sustenabilă 

4. Tabere de elevi și preșcolari 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul 

strategic al României care stabilește domeniile și prioritățile de investiții, 

precum și reformele elaborate pentru fiecare domeniu de investiții. 

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care 

privesc:  

 Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale 

economiei naționale, administrației publice și societății civile în 

ansamblul său, au drept scop consolidarea statului de drept, 

sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea financiară, politicile 

sociale și piața muncii, consolidarea capacității de implementare a 
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proiectelor și absorbția fondurilor externe nerambursabile, precum și 

digitalizarea și transparentizarea procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică; 

 Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții 

propus spre finanțare în cadrul Planului de Redresare și Reziliență 

(PNRR), care au în vedere fie sustenabilitatea finanțării proiectelor de 

investiții pe termen lung, fie modernizarea serviciilor publice și 

îmbunătățirea calității vieții populației, fie elaborarea unor pachete de 

măsuri care să permită creșterea capacității de implementare a 

proiectelor de investiții; 

 Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice 

în domenii considerate strategice pentru România precum transporturi, 

schimbări climatice, energie și energie regenerabilă, mediu, eficiență 

energetică, modernizarea serviciilor publice locale, sănătate și educație 

pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie 

pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele 

de locuit ale populației, dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea 

localităților urbane la rețelele de transport transeuropene sau pentru a 

crește capacitatea de reziliență a localităților urbane; 

 Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la 

obiectivele stabilite de Uniunea Europeană și cuprinse în European Green 

Deal, precum și dezvoltarea marilor servicii publice din domeniul 

educației și sănătății în mediul on-line, dar și creșterea capacității de 

reziliență a României în perioade de criză pandemică. De asemenea, sunt 

prevăzute investiții în infrastructură care conțin elemente de inteligență 

artificială precum: sistemele informatice de gestiune pentru 

infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale infrastructurii 

specifice pentru schimbări climatice, rețele inteligente destinate 

transportului sau distribuției de combustibil de tranziție etc.; 

 Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare 

și inovare sunt destinate consolidării competitivității economice pe piața 

europeană a IMM-urilor, creșterea valorii adăugate, îmbunătățirii calității 

produselor și serviciilor obținute, retehnologizării, robotizării și 

automatizării proceselor industriale, digitalizării activității IMM-urilor, 

dar și dezvoltării activităților de cercetare, inovare și specializare 

inteligentă de către Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare și IMM-
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uri, care au drept scop final introducerea pe piață de produse și servicii 

competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor; 

 Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate 

creșterii capacității de reziliență a României prin două modalități: 

creșterea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică, în 

special prin realizarea unor depozite regionale de echipamente medicale 

și medicamente destinate sistemului de sănătate publică, precum și 

creșterii capacității de reziliență în perioade de crize alimentare prin 

realizarea de depozite destinate stocării de cereale, alimente și altor 

asemenea bunuri de consum destinate crizelor alimentare, precum și a 

unor puncte smartacces pentru depozitele de alimente și medicamente 

pentru situații de urgență.  
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