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INTRODUCERE 

 

 

În contextul schimb<rilorăeconomico-socialeăşiăpoliticeăcareăauăavutălocăînăultimii ani atât în 

România,ăcâtăşiăpeăplanămondial,ăaădevenităimperiosănecesar<ăadoptarea unui document programatic 

careăs<ăstabileasc<ăliniileădirectoareăaleădezvolt<riiăviitoareăaăcomuneiăVidra, asigurând valorificarea 

inteligent<ăaăresurselorămateriale,ăfinanciare,ăinformaYionale şi umane de care dispune. 

 Astfelăaăap<rutăprezentaăstrategie de dezvoltare local<,ăelaborat<ăpentruăperioadaă2021-2027, 

cuărolulădeăaăfundamentaădezvoltarea,ăpromovareaă群iăimplementareaăproiectelorănoiă群iăaăcelorăaflateă

în derulare, care vor contribui la progresul general al comunei. 

 Strategia constituie totodat<ă ună instrumentă deă lucruă pentruă organizarea activit<Yilor, 

prioritizarea investiYiilor şi gestionarea eficient<ăa resurselor necesare pentru dezvoltarea domeniilor 

de interes pentru comunitate. 

 Priorit<Yile strategiei de dezvoltare a comunei în perioada 2021-2027 vizeaz<ă infrastructura 

de transport, infrastructura tehnico-edilitar<,ă economiaă 群iă mediulă deă afaceri,ă agricultura şi 

dezvoltarea rural<, serviciile publice de interes local, protecYiaă patrimoniuluiă naturală 群iă cultural, 

turismul, protecYia mediului,ăeduca郡ia,ădezvoltareaăresurselorăumane,ăs<n<tatea şi siguranYa public<, 

capacitatea administrativ<. 

 Beneficiarii direcYi ai implement<riiăstrategieiădeădezvoltareălocal<ăsunt: 

• populaYia comunei Vidra, care va beneficia de rezultatele implement<rii obiectivelor 

strategice; 

• autoritateaăadministra郡ieiăpubliceălocale; 

• instituYiileăpubliceă群iăalteăorganiza郡iiădinăcomun<ăcuăatribuYiiăînădomeniulăeduca郡iei,ăs<n<t<Yii, 

asisten郡eiăsociale,ăsiguran郡eiăcet<郡enilor,ăculturii etc.; 

• operatorii economici cu sediulăînăcomun<,ăprecumă群iăpoten郡ialiiăinvestitori; 

• mediul asociativ; 

• turiştii români şi str<ini. 

 Avândă înăvedereă toateăacesteăconsiderente,ăprezentaăstrategieădeădezvoltareă î群iăpropuneăs<ă

prezinte o imagine cât mai obiectiv<ăaăsitua郡ieiăactuale,ăidentificând acele arii sau domenii care pot 

oferi comunit<郡iiăunăavantajăcompetitivărealăînăurm<toriiă7ăani. 
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Prezentaăstrategieădeădezvoltareăesteăstructurat<ăpeă5ăp<r郡i: 

 

 Partea I – Cadrulă strategică deă dezvoltareă durabil<,ă careă cuprindeă prezentareaă succint<ă aă

principaleloră strategiiă laă nivelă european,ă na郡ional,ă regională 群iă jude郡ean,ă deoareceă orice 

strategieă elaborat<ă trebuieă integrat<ă înă alteă documenteă programaticeă existenteă laă nivele 

superioare; 

 

 Partea a II-a – Analiza socio-economic<ăaăunit<郡iiăadministrativ-teritoriale,ăcareăconst<ă înă

analiza principalilor indicatori statistici din comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea; 

 

 Partea a III-a – Analizaă SWOT,ă careă prezint<ă concomitentă caracteristicileă interneă 群iă

influen郡eleămediuluiăextern,ă郡inândăcontăatâtădeăfactoriiăpozitivi,ăcâtă群iădeăceiănegativi; 

 

 Partea a IV-a – Strategiaă deă dezvoltareă local<,ă careă stabile群te:ă misiunea,ă viziuneaă deă

dezvoltare,ă principiileă 群iă valorile,ă obiectivulă generală 群i obiectivele specifice, domeniile de 

interven郡ie,ă priorit<郡ile,ă m<surileă deă întreprins,ă planulă locală deă ac郡iuneă 群iă portofoliulă deă

proiecte prioritare în perioada 2021-2027; 

 

 Partea a V-a – Implementarea,ămonitorizareaă 群iă evaluareaă strategieiădeă dezvoltare local<,ă

careăprezint<ămodulădeămonitorizareă群iăevaluareăaăgraduluiădeăimplementareăa strategiei de 

dezvoltareălocal<. 

 
Implementareaăcuăsuccesăaăstrategieiădeădezvoltareălocal<ăpresupuneăimplicareaăactiv<ăa tuturor 

factorilor interesaYi de progresul economic şi social al comunei: instituYii publice, organizaYii, 

asociaYii, investitori şi cet<Yeni ai comunei. 
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PARTEA I 

 

CADRULăSTRATEGICăDEăDEZVOLTAREăDURABIL; 

 

 

Conceptulădeădezvoltareădurabil<ă (sustenabil<)ă s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 

decenii,ă înă cadrulă unoră dezbateriă ştiinYificeă aprofundateă peă plană internaYională şiă aă c<p<tată valenYeă

politiceăpreciseăînăcontextulăglobaliz<rii. 

Dezvoltareaă durabil<ă reprezint<,ă înă contextulă românesc,ă dorin郡aă realiz<riiă unuiă echilibru,ă oă

sintez<ăîntreăaspira郡iileăcet<郡eanuluiăn<scutăliber,ăsocietateaădeăcareădepindeă群iăprinăcareăseădefine群teă

群iă contextulă careăpermiteă realizareaădeă sine.ăAcestă echilibruăporne群teădeă laăom,ă actoră centrală careă

caut<ă unăechilibru individuală 群iă condi郡iiă favorabileă pentruă aă seă realiza.ă Condi郡iileă favorabileă suntă

influen郡ateădeăsocietateaăcareătrebuieăs<ăîlăsus郡in<ă群iăs<ăîlămotivezeă群iădeămediulăprinăcareăseăreg<se群teă

群iăî群iăpoateăg<siăechilibrul.ăRolulăstatuluiăînăcontextul dezvolt<riiădurabileăesteăs<ăajuteălaărealizareaă

acestuiăechilibru,ănuădoarăpentruăcet<郡eniiădeăacum,ădară群iăpentruăgenera郡iileăviitoare. 

 

1. Direc郡iiădeădezvoltareădurabil<ălaănivelăeuropean 
 

1.1.Politica de coeziune 2021-2027 

În cadrul bugetului pe termen lung al UE pentru 2021-2027,ă Comisiaă European<ă propuneă

modernizareaă politiciiă deă coeziune,ă principalaă politic<ă deă investi郡iiă aă UEă 群iă unaă dintre cele mai 

tangibileăexpresiiăaleăsolidarit<郡ii. 

Celeă5ăpriorit<郡iăinvesti郡ionaleămijlociteăoptimădeăUEăsuntăurm<toarele: 

 Europ< mai inteligent<,ă prină inovare,ă digitalizare,ă transformareă economic<ă 群iă sprijinireaă

întreprinderilorămiciă群iămijlocii; 

 Europ< mai verde,ă f<r<ă emisiiă deă carbon,ă punereaă înă aplicareă aăAcorduluiă deă laă Parisă 群iă

investi郡iiă înă tranzi郡iaă energetic<,ă energiaădină surseă regenerabileă 群iă combatereaă schimb<riloră

climatice; 

 Europ< conectat<,ăcuăre郡eleăstrategiceădeătransportă群iădigitale; 
 Europ< mai social<,ăpentruărealizareaăpilonuluiăeuropeanăalădrepturilorăsocialeă群iăsprijinireaă

calit<郡iiă locuriloră deă munc<,ă aă înv<郡<mântului,ă aă competen郡elor,ă aă incluziuniiă socialeă 群iă aă

accesuluiăegalălaăsistemulădeăs<n<tate; 
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 Europ< mai apropiat< de cet<郡enii s<i, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

nivelălocală群iăaădezvolt<riiăurbane durabile în UE. 

 

 

 
 

Figura nr. 1 – Priorit<МiădeăinvestiМiiă2021-2027 

 

Politicaă deă coeziuneă continu<ă investi郡iileă înă toateă regiunile,ă peă bazaă aă 3ă categoriiă (maiă pu郡ină

dezvoltate,ăînătranzi郡ie,ămaiădezvoltate).ă 

Metodaădeăalocareăaăfondurilorăseăbazeaz<ăînc<,ăînămareăm<sur<,ăpeăPIB-ul pe cap de locuitor.  

Se introduc noi criteriiă(群omajulăînărândulătinerilor,ănivelăsc<zutădeăeduca郡ie,ăschimb<riăclimaticeă

群iăprimireaă群iăintegrareaămigran郡ilor),ăpentruăaăreflectaămaiăbineărealitateaădeăpeăteren.ă 

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE.  

Politicaă deă coeziuneă continu<ă s<ă sprijineă strategiileă deă dezvoltareă conduseă laă nivelă locală 群iă s<ă

autonomizezeăgestionareaăfondurilorădeăc<treăautorit<郡ileălocale.ă 

Cre群teă群iădimensiuneaăurban<ăaăpoliticiiădeăcoeziune,ăprinăalocareaăaă6ășădinăFEDRădezvolt<rii 

urbaneă durabileă 群iă printr-ună nouă programă deă colaborareă înă re郡eaă 群iă deă consolidareă aă capacit<郡iloră

dedicatăautorit<郡ilorăurbane,ăsubădenumireaăIni郡iativaăurban<ăeuropean<. 

 

 

 

Europ<ămaiă
inteligent<

Europ<ămaiă
verde

Europ<ămaiă
social<

Europ<ămaiă
apropiat<ădeă
cet<郡eniiăs<i

Europ<ămaiă
conectat<
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Priorit<郡ileăna郡ionaleădeăinvesti郡iiăpentruăfinan郡areaădinăFondurileăEuropene post-2020: 

 

 OP 1 - OăEurop<ămaiăinteligent< 

 

Cercetareă群iăinovare 

Obiectiv specific:  

➢ Dezvoltareaăcapacit<郡ilorădeăcercetareă群iăinovareă群iăadoptareaătehnologiilorăavansate  

 

Digitalizare  

Obiectiv specific:  

➢ Fructificareaă avantajeloră digitaliz<rii,ă înă beneficiulă cet<郡enilor,ă ală companiiloră 群iă ală

guvernelor  

 

Competitivitate  

Obiectiv specific:  

➢ Impulsionareaăcre群teriiă群iăcompetitivit<郡iiăIMM-urilor  

 

Specializareăinteligent<,ătranzi郡ieăindustrial<ă群iăantreprenoriat  

Obiectiv specific:  

➢ Dezvoltareaă competen郡eloră pentruă specializareă inteligent<,ă tranzi郡ieă industrial<ă 群iă

antreprenoriat 

 

 OP 2 - O Europ<ămaiăverde 

 

Energie 

Obiective specifice: 

➢ Promovareaăeficien郡eiăenergeticeă群iăreducereaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăser<  

➢ Promovarea energiei din surse regenerabile  

➢ Dezvoltareaădeăsistemeăinteligenteădeăenergie,ăre郡eleă群iăstocareăînăafaraăTEN-E 

 

Schimb<riăclimatice, riscuri, ap< 

Obiective specifice: 
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➢ Promovareaăadapt<riiălaăschimb<rileăclimatice,ăaăpreveniriiăriscuriloră群iăaărezilien郡eiăînăurmaă

dezastrelor  

➢ Promovareaăgestion<riiăsustenabileăaăapei  

 

Economiaăcircular< 

Obiectiv specific: 

➢ Promovarea tranziYieiăc<treăoăeconomieăcircular<  

  

Biodiversitate 

Obiectiv specific:  

➢ Îmbun<t<郡ireaă protec郡ieiă naturiiă 群iă aă biodiversit<郡ii,ă aă infrastructuriiă verziă înă specială înă

mediulăurbană群iăreducereaăpolu<rii 

 

Aer 

Obiectiv specific:  

➢ Îmbun<t<郡ireaă protec郡ieiă naturiiă 群iă aă biodiversit<郡ii,ă aă infrastructuriiă verziă înă specială înă

mediulăurbană群iăreducereaăpolu<rii  

 

Situri contaminate 

Obiectiv specific: 

➢ Îmbun<t<郡ireaă protec郡ieiă naturiiă 群iă aă biodiversit<郡ii,ă aă infrastructuriiă verziă înă specială înă

mediulăurbană群iăreducereaăpolu<rii  

  

Mobilitateăurban< 

Obiectiv specific: 

➢ Mobilitateă na郡ional<,ă regional< 群iă local<ă sustenabil<,ă rezilient<ă înă fa郡aă schimb<riloră

climatice,ă inteligent<ă 群iă intermodal<,ă inclusivă îmbun<t<郡ireaă accesuluiă laă TEN-Tă 群iă aă

mobilit<郡iiătransfrontaliereă 

  

 OP 3 - OăEurop<ămaiăconectat< 

 

Conectivitate  

Obiective specifice: 
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➢ Dezvoltareaă uneiă re郡eleă TEN-Tă durabil<,ă rezilient<ă înă fa郡aă schimb<riloră climatice,ă

inteligent<,ăsigur<ă群iăintermodal<  

➢ Dezvoltareaă uneiă mobilit<郡iă na郡ionale,ă regionaleă 群iă localeă durabile, rezilienteă înă fa郡aă

schimb<rilorăclimatice,ăinteligenteă群iăintermodale,ăinclusivăîmbun<t<郡ireaăaccesuluiălaăTEN-

Tă群iăaămobilit<郡iiătransfrontaliere  

  

Broadband  

Obiectiv specific: 

➢ Îmbun<t<郡ireaăconectivit<郡iiădigitaleă 

 

 OP 4 - OăEurop<ămaiăsocial< 

 

Ocupare  

Obiective specifice: 

➢ Îmbun<t<郡ireaăaccesuluiăpeăpia郡aămunciiăpentruătoateăpersoaneleăaflateăînăc<utareaăunuiălocă

deămunc<, înăspecialăpentruătineri,ă群omeriădeălung<ădurat<ă群iăgrupurileădezavantajateăpeăpia郡aă

muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu 群i a economiei sociale  

➢ Modernizarea institu郡iiloră群iăaăserviciilorăpie郡eiămunciiăpentruăaăevaluaă群iăanticipaănecesarulă

deă competen郡eă 群iă aă asiguraă asisten郡aă personalizat<ă 群iă înă timpă real,ă urm<rindă asigurareaăă

medierii/pl<s<riiă(matching),ătranzi郡ieiă群iăaămobilit<郡iiăfor郡eiădeămunc<  

➢ Promovarea particip<riiă echilibrateă dup<ă genă peă pia郡aă munciiă 群iă aă asigur<riiă echilibruluiă

dintreăvia郡aăprofesional<ă群iăceaăprivat< 

➢ Promovarea adapt<riiă laă schimbareă aă lucr<torilor,ă întreprinderiloră 群iă antreprenorilor, a 

îmb<trâniriiăactiveă群iăînăcondi郡iiăbuneădeăs<n<tate,ăprecumă群iăaăunuiămediuădeălucruăs<n<tosă

群iăadaptatăcareăs<ăreduc<ăriscurileălaăadresaăs<n<t<郡ii  

 

Educa郡ie 

Obiective specifice: 

➢ Îmbun<t<郡ireaă calit<郡ii,ă eficacit<郡iiă 群iă aă relevan郡eiă sistemuluiă deă educa郡ieă 群iă formareă pentruă

pia郡aă muncii, pentru a sprijiniă dobândireaă deă competen郡eă cheie,ă inclusivă aă competen郡eloră

digitale  

➢ Promovarea accesuluiă egală laă educa郡ieă 群iă formareă deă calitateă 群iă favorabileă incluziunii, 

completareaă studiiloră 群iă aă absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, 
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începândădeălaăeduca郡iaă群iăîngrijireaăcopiilorăpre群colari,ăcontinuândăcuăeduca郡iaă群iăformareaă

general<ă群iăprofesional<ă群iăpân<ălaăînv<郡<mântulăter郡iar  

➢ Promovarea înv<郡<riiă peă totă parcursulă vie郡ii, în specială aă unoră oportunit<郡iă flexibileă deă

perfec郡ionareă 群i reconversieă profesional<ă pentruă to郡i,ă luândă înă considerareă competen郡eleă

digitale  

  

Incluziuneăsocial< 

Obiective specifice: 

➢ Promovarea integr<riiă socio-economiceă aă resortisan郡iloră 郡<riloră ter郡e 群iă a comunit<郡iloră

marginalizate, cum ar fi romii  

➢ Îmbun<t<郡ireaă accesuluiă egală 群iă înă timpă utilă laă serviciiă deă calitate,ă durabileă 群iă accesibile;ă

modernizareaă sistemeloră deă protec郡ieă social<,ă inclusivă promovareaă accesuluiă laă protec郡iaă

social<;ă îmbun<t<郡irea accesibilit<郡ii, a eficacit<郡ii 群iă aă rezilien郡eiă sistemeloră deă asisten郡<ă

medical<ă群iăaăserviciilorădeăîngrijireădeălung<ădurat< 

➢ Promovareaăintegr<riiăsocialeăaăpersoanelorăaflateăînăriscădeăs<r<cieăsauăexcluziuneăsocial<,ă

inclusiv a persoanelor cele mai defavorizateă群iăaăcopiilor 

➢ Reducereaădepriv<riiămaterialeăprinăfurnizareaădeăalimenteă群i/sauăasisten郡<ămaterial<ădeăbaz<ă

persoanelorăcelorămaiădefavorizate,ăinclusivăprinăm<suriădeăacompaniere 

 

S<n<tate 

Obiective specifice: 

➢ Îmbun<t<郡ireaă accesuluiă egală 群iă înă timp util la servicii de calitate, durabileă 群iă accesibile;ă

modernizareaă sistemeloră deă protec郡ieă social<,ă inclusivă promovareaă accesuluiă laă protec郡iaă

social<;ă îmbun<t<郡ireaă accesibilit<郡ii, a eficacit<郡ii 群iă aă rezilien郡eiă sistemeloră deă asisten郡<ă

medical<ă群iăa serviciilorădeăîngrijireădeălung<ădurat<ă 

 

 OP 5 - OăEurop<ămaiăaproapeădeăcet<郡eniiăs<i 

 

Turism,ăpatrimoniu,ăcultur<,ăsecuritateăurban< 

Obiectiv specific: 

➢ Promovareaă dezvolt<riiă integrateă înă domeniulă social,ă economică 群iă ală mediului,ă aă

patrimoniului culturală群iăaăsecurit<郡iiăînăzoneleăurbane  
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Dezvoltareăteritorial<ăintegrat< 

Obiectiv specific: 

➢ Promovareaădezvolt<riiăintegrateăînădomeniulăsocial,ăeconomică群iăalămediuluiălaănivelălocal,ă

a patrimoniului cultural 群iăaăsecurit<郡ii,ăinclusivăînăzoneleăruraleă群i deăcoast<ă群iăinclusivăprină

dezvoltareaălocal<ăplasat<ăsubăresponsabilitateaăcomunit<郡ii  

 

 

2. Direc郡iiădeădezvoltareădurabil<ălaănivelăna郡ional 

2.1.ăStrategiaăNa郡ional<ăpentruăDezvoltareaăDurabil<ăaăRomâniei 2030 

România, în calitate de stat membru al Organiza郡ieiă Na郡iuniloră Uniteă (ONU)ă 群iă Uniuniiă

Europeneă (UE),ă 群i-aă exprimată adeziuneaă laă celeă 17ăObiectiveă deăDezvoltareăDurabil<ă (ODD)ă aleă

Agendei 2030,ăadoptat<ăprinăRezolu郡iaăAdun<riiăGeneraleăaăONUăA/RES/70/1, în cadrul Summit-

ului ONU pentru Dezvoltare Durabil<ădinăseptembrieă2015.ăConcluziileăConsiliuluiăUE,ăadoptateăînă

data de 20 iunie 2017, „Ună viitoră durabilă ală Europei:ă r<spunsulă UEă laă Agendaă 2030ă pentruă

Dezvoltareă Durabil<” reprezint<ă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 

implementareaăAgendeiă2030ăpentruăDezvoltareăDurabil<. 

PrinăHot<râreaăGuvernuluiănr.ă877/2018ăaăfostăadoptat<ăStrategiaăNa郡ional<ăpentruăDezvoltarea 

Durabil<ă aă Românieiă 2030.ă Prină aceast<ă strategie,ă Româniaă î群iă stabile群teă cadrulă na郡ională pentruă

sus郡inereaăAgendeiă2030ă群iăimplementareaăsetuluiădeă17ăODD.ă 

 

 

Figura nr. 2 – Obiectiveleădeădezvoltareădurabil<ă2030 
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Strategiaăsus郡ineădezvoltareaăRomânieiăpeătreiăpiloniăprincipali,ărespectivăeconomic,ăsocială群iăde 

mediu.ă Strategiaă esteă orientat<ă c<treă cet<郡eană 群iă seă centreaz<ă peă inova郡ie,ă optimism,ă rezilien郡<ă 群iă

încredereaă c<ă statulă serve群teă nevoileă fiec<ruiă cet<郡ean,ă într-ună modă echitabil,ă eficientă 群iă într-un 

mediuăcurat,ăînămodăechilibrată群iăintegrat. 

Strategiaăreprezint<ămodalitateaădeăconectareăpractic<,ădeăarticulareăa României la parteneriatele 

na郡ionale,ă regionale,ă europeneă 群iă globaleă specifice.ă Totodat<,ă caă efectă ală particip<riiă voluntareă aă

Românieiă laă raport<rileă periodiceă cuă privireă laă stadiulă implement<riiă Agendeiă 2030,ă Strategiaă

contribuieălaăcre群tereaăcredibilit<郡ii,ăeficacit<郡iiă群iăimpactuluiăpoliticilorăimplementate. 

 

Obiectivulă1:ăF<r<ăs<r<cieă 

Eradicareaăs<r<cieiăînătoateăformeleăsaleă群iăînăoriceăcontext 
Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Eradicareaăs<r<cieiăextremeăpentruăto郡iăcet<郡eniiă 

✓ Reducereaăcuăcelăpu郡inăjum<tateăaănum<ruluiădeăcet<郡eniăcareătr<iescăînăs<r<cieărelativ<ă 

✓ Consolidareaă sistemuluiă na郡ională unitară ală serviciiloră deă interven郡ieă deă urgen郡<,ă reabilitareă

ulterioar<ă 群iă compensareă aă pierderiloră înă cază deă calamit<郡iă naturale,ă accidenteă industrialeă sau 

evenimente climatice extreme 

 

Obiectivul 2: Foamete zero  

Eradicareaă foamei,ă asigurareaă securit<郡iiă alimentare,ă îmbun<t<郡ireaănutri郡ieiă 群iă promovareaă
unei agriculturi sustenabile 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Eradicareaămalnutri郡ieiă 群iămen郡inereaă rateiăobezit<郡iiă subă10ș,ăsimilarăcuănivelul înregistrat în 

anul 2014  

✓ Finalizarea cadastrului agricol  

✓ Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ulăRomâniei,ăfa郡<ădeăanulă2018 

✓ Men郡inereaă群iăextindereaădiversit<郡iiăgeneticeăaăsemin郡elor,ăaăplantelorăcultivateă群i a animalelor 

deăferm<ă群iădomesticeă群iăaăspeciilorăs<lbaticeăînruditeă 

✓ Cre群tereaăgraduluiădeăvalorificareăaăproduc郡ieiăagricoleăautohtoneăă 

✓ Cre群tereaăponderiiăagriculturii ecologiceăînătotalulăproduc郡ieiăagricoleăă 

✓ Men郡inereaă 群iă rentabilizareaă unoră ocupa郡iiă 群iă metodeă tradi郡ionaleă deă valorificareă a plantelor 

medicinaleă群iăfructelorădeăp<dureăînăzonaămontan< 

✓ Men郡inereaă tradi郡iiloră localeă prină cre群tereaă num<ruluiă deă produseă cu caracteristici specifice în 

ceeaăceăpriveşteăorigineaăgeografic< 
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Obiectivulă3:ăS<n<tateă群iăbun<stareă 

Asigurareaăuneiăvie郡iăs<n<toaseă群iăpromovareaăbun<st<riiătuturor,ălaăoriceăvârst< 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Asigurarea accesului universal la serviciiădeăinformare,ăeducareă群iăconsiliereăpentruăpromovareaă

preven郡ieiă群iăadoptareaăunuiăstilădeăvia郡<ăf<r<ăriscuriă 

✓ Digitalizareaă complet<ă aă sistemuluiă deă s<n<tateă 群i,ă implicită eliminareaă documenteloră 群iă

registreloră tip<riteă peă suportă deă hârtie,ă pentruă a eficientizaă 群iă aă facilitaă interven郡iileămedicale,ă

pentruă aă asiguraă popula郡ieiă accesulă rapidă laă serviciiă medicaleă deă calitate,ă laă tratamenteă 群iă

medicamenteă群iăpentruămonitorizareaăeficient<ăaănevoiloră 

✓ Reducereaăprevalen郡eiămortalit<郡iiămaterneă群iăinfantile,ăaăinciden郡eiăcanceruluiălaăsânăsauădeăcolă

uterină 群iă aă sarciniloră laă adolescente,ă avândă caă obiectivă prioritară grupurileă vulnerabileă 群iă

defavorizate  

✓ Reducereaămortalit<郡iiămaterneă群iămortalit<郡iiăneonatale,ăastfelăîncâtăs<ăseăsituezeăsubămediaăUEă 

✓ Cre群tereaăacopeririiăvaccinaleăpân<ălaănivelulăminimărecomandatădeăOMSăpentruăfiecareăvaccin, 

prină dezvoltareaă uneiă platformeă comuneă deă colaborareă întreă autorit<郡i,ă medici,ă pacien郡i,ă

organiza郡iiă interna郡ionaleă cuă experien郡<ă înă acestă domeniu,ă reprezentan郡iă aiă companiilor în 

domeniu,ăprecumă群iăal郡iăfactoriăinteresa郡iăă 

✓ Promovareaăcon群tientiz<riiăbolilor psihice, reducerea stigmatuluiă群iăcreareaăunuiămediuăînăcareă

cet<郡eniiăafecta郡iăseăsimtăaccepta郡iă群iăundeăpotăcereăajutoră 

✓ Stopareaăîmboln<viriiădeătuberculoz<ă群iăcombatereaăhepatiteiă群iăaăaltorăboliătransmisibileă 

✓ Reducereaăcuăoătreimeăaămortalit<郡ii premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire 

群iătratamentă群iăprinăpromovareaăs<n<t<郡iiă群iăbun<st<riiămintaleă 

✓ Reducereaămortalit<郡iiăcauzateădeăboliăcroniceă 

✓ Reducereaăconsumuluiădeăsubstan郡eănocive 

 

Obiectivulă4:ăEduca郡ieădeăcalitateă 

Garantareaă uneiă educa郡iiă deă calitateă 群iă promovareaă oportunit<郡iloră deă înv<郡areă de-a lungul 

vie郡iiăpentruăto郡i 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Reducereaărateiădeăp<r<sireătimpurieăaăsistemuluiăeduca郡ional 

✓ Înv<郡<mântăaxatăpeăcompetenYeă群iăcentratăpeănevoileăelevului,ăc<ruiaăs<ăîiăfieăoferit<ăoămaiămareă

libertateă înă definireaă priorit<郡iloră deă studiu,ă prinăm<suriă precumă cre群tereaă ponderiiă deămateriiă

op郡ionaleă 
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✓ Asigurareaă faptuluiă c<ă to郡iă eleviiă dobândescă cuno群tin郡eleă 群iă competen郡eleă necesareă pentruă

promovarea dezvolt<riiă durabile,ă inclusivăprină educa郡iaăpentruădezvoltareădurabil<ă 群iă stiluriă deă

via郡<ă durabile,ă drepturileă omului,ă egalitateaă deă gen,ă promovareaă uneiă culturiă aă p<ciiă 群iă non-

violen郡ei,ăapreciereaădiversit<郡iiăculturaleă群iăaăcontribu郡ieiăculturiiălaădezvoltareaădurabil<ă 

✓ Accentuareaă rolului,ă înă procesulă educa郡ional,ă ală educa郡ieiă civice,ă aă principiiloră şiă noYiuniloră

despreăoăsocietateădurabil<ăpa群nic<ă群iăincluziv<,ăegalitateădeăgen,ădespreăvalorileădemocra郡ieiă群iă

pluralismului, despre valorile multiculturalismului,ă preven郡iaă discrimin<riiă 群iă în郡elegereaă

percep郡ieiă„celuilalt”,ădespreăimportan郡aăeradic<riiăviolen郡eiăcuăaccentăpeăfenomenulădeăviolenY<ă

înă群coliăă 

✓ Modernizareaă sistemuluiă deă înv<郡<mântă prină adaptarea metodologiilor de predare-înv<郡areă laă

folosireaătehnologiilorăinforma郡ionaleă群iăcre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ionalăăă 

✓ Organizareaă înv<郡<mântuluiă profesională 群iă tehnică înă campusuriă specială amenajateă 群iă dotate;ă

preg<tireaăpersonaluluiădidacticăbine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerin郡elorădeăpeă

pia郡aămunciiăprinădezvoltareaădeăparteneriate,ăinclusivăcuămediulădeăafaceriă 

✓ Extindereaăgeneralizat<ăaăfacilit<郡ilorăpentruăformareaă群iăperfec郡ionareaăcontinu<ăpeătotăparcursulă

vie郡ii,ă sporireaăconsiderabil<ăaăparticip<riiă laăsistemeleăformaleă群iănonformaleădeăcunoa群tereă înă

vederea apropierii Românieiădeămediaăperforman郡elorădinăstateleămembreăaleăUEă 

✓ Extindereaă re郡eleiă deă centreă comunitareă deă înv<郡areă permanent<ă deă c<treă autorit<郡ileă locale; 

continuareaăcointeres<riiăcompaniilorăînăsprijinireaăînrol<riiăangaja郡ilorăînăasemeneaăprogrameă 

✓ Cre群tereaăsubstan郡ial<ăaănum<ruluiădeă tineriă群iăadul郡iăcareăde郡inăcompeten郡eărelevante,ă inclusivă

competen郡eă profesionale,ă careă s<ă facilitezeă angajarea,ă creareaă deă locuriă deă munc<ă decenteă 群iă

antreprenoriatul  

✓ Cre群tereaăniveluluiădeăeduca郡ieăfinanciar<ăaăcet<郡eniloră 

✓ Extindereaăînăeduca郡iaăformal<ăuniversitar<ăaădezvolt<riiădurabileăcaăprincipiiă群iăspecializareă群iă

accentuareaăroluluiăcercet<riiăinterdisciplinare înădezvoltareaăuneiăsociet<郡iădurabile 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen  

Realizareaăegalit<郡iiădeăgenă群iăînt<rireaăroluluiăfemeiloră群iăalăfetelorăînăsocietate 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Continuareaăreduceriiădisparit<郡iiăsalarialeădintreăsexeă 

✓ Eliminareaă tuturoră formeloră deă violen郡<ă împotrivaă femeilor 群iă fetelor,ă înă sfereleă publiceă 群iă

private, inclusiv a traficului,ăexploat<riiăsexualeă群iăaăaltorătipuriădeăexploatareă 
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✓ Asigurareaă particip<riiă deplineă 群iă eficienteă aă femeiloră 群iă aă egalit<郡iiă deă 群anseă laă ocupareaă

posturilor de conducere la toate nivelurile deă luareăaădeciziiloră înăvia郡aăpolitic<,ăeconomic<ă群iă

public< 

 

Obiectivulă6:ăAp<ăcurat<ă群iăsanita郡ieă 
Asigurareaădisponibilit<郡iiă群iăgestion<riiădurabileăaăapeiă群iăsanita郡ieăpentruăto郡i 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Cre群tereaăsubstan郡ial<ăaăeficien郡ei folosiriiăapeiăînăactivit<郡ileăindustriale,ăcomercialeă群iăagricole;ă

extindereaăreutiliz<riiă ra郡ionaleăaăapeloră tratateă群iă reciclateă înăperspectiva atingerii obiectivelor 

economiei circulare 

✓ Cre群tereaăsubstan郡ial<ăaăeficien郡eiădeăutilizareăaăapeiăînătoateăsectoareleă群iăasigurareaăunuiăprocesă

durabilădeăcaptareă群iăfurnizareăaăapeiăpotabile,ăpentruăaăfaceăfa郡<ădeficituluiădeăap<ă 

✓ Conectarea gospod<riiloră popula郡ieiă dină ora群e,ă comuneă 群iă sateă compacteă laă re郡eauaă deă ap<ă

potabil<ă群iăcanalizareăînăpropor郡ieădeăcel pu郡ină90șăă 

✓ Cre群tereaăaccesuluiălaăap<ăpotabil<ăpentruăgrupurileăvulnerabileă群iămarginalizateă 

✓ Îmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăapeiăprinăreducereaăpolu<rii,ăeliminareaădepozit<riiăde群euriloră群iăreducereaă

laăminimumăaăproduselorăchimiceă群iămaterialelorăpericuloase,ă reducândăpropor郡iaăapelorăuzateă

netratateă群iăsporindăsubstan郡ialăreciclareaă群iăreutilizareaăsigur<ă 

✓ Realizareaăaccesuluiălaăcondi郡iiăsanitareă群iădeăigien<ăadecvateă群iăechitabileăpentruăto郡i,ăacordândă

oăaten郡ieăspecial<ăcelorăînăsitua郡iiăvulnerabile 

 

Obiectivulă7:ăEnergieăcurat<ă群iălaăpre郡uriăaccesibileă 
Asigurareaă accesuluiă tuturoră laă energieă laă pre郡uriă accesibile,ă într-un mod sigur, durabil 群iă

modern 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Extindereaăre郡elelorădeătransportă群iădistribu郡ieăpentruăenergieăelectric<ă群iăgazeănaturaleăînăvedereaă

asigur<riiăaccesuluiăconsumatorilorăcasnici,ăindustrialiă群iăcomercialiălaăsurseăsigureădeăenergieălaă

pre郡uriăacceptabile  

✓ Asigurareaă securit<郡iiă ciberneticeă aă platformeloră deă monitorizareă aă re郡eleloră deă produc郡ie,ă

transportă群iădistribu郡ieăaăenergieiăelectriceă群iăgazelorănaturaleă 

✓ Decuplareaăcre群teriiăeconomiceădeăprocesulădeăepuizareăaăresurseloră群iădeădegradareăaămediuluiă

prinăsporireaăconsiderabil<ăaăeficien郡eiăenergeticeă(cuăminimumă27șăcomparativăcuăscenariulădeă

status-quo)ă群iăfolosireaăextins<ăaăschemeiăEUăETSăăînăcondi郡iiădeăpia郡<ăprevizibileă群iăstabileă 
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✓ Creştereaă ponderiiă surseloră deă energieă regenerabil<ă 群iă aă combustibililoră cuă con郡inută sc<zută deă

carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi  

✓ Asigurareaăunuiăcadruădeăreglementareăstabilă群iătransparentăînădomeniulăeficien郡eiăenergeticeăînă

vedereaăatrageriiăinvesti郡iiloră 

✓ Sus郡inereaăstrategic<ăaăponderiiă energieiă electriceă înă totalulăconsumuluiăcasnic,ă industrială 群iă înă

transporturiăprinăstabilireaăunorănormeădeăperforman郡<ăpentruăinstala郡iiă群iăaparatur< 

 

Obiectivulă8:ăMunc<ădecent<ă群iăcre群tereăeconomic<ă 

Promovareaăuneiăcre群teriăeconomiceăsus郡inute,ădeschis<ătuturoră群iădurabil<,ăaăocup<riiădeplineă
群iăproductiveăaăfor郡eiădeămunc<ă群iăasigurareaădeălocuriădeămunc<ădecenteăpentruăto郡i 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ P<strareaăînăcontinuareăaăunuiăritmăalăcre群teriiăPIBăsuperiorăfa郡<ădeămediaăUEăpentruăaăsus郡ineă

efortulădeăreducereăaădecalajelorăînăcompara郡ieăcuă郡<rileăeuropeneăavansate, paralel cu aplicarea 

principiilorădezvolt<riiădurabileă群iăîmbun<t<郡ireaăconstant<ăaăniveluluiăde traiăalăpopula郡ieiă 

✓ Promovarea unor politici orientateă spreă dezvoltareă careă sus郡ină activit<郡ileă productive,ă creareaă

locuriloră deă munc<ă decente,ă antreprenoriatul prin start-up,ă creativitateaă 群iă inova郡ia,ă 群iă careă

încurajeaz<ăformalizareaă群iăcre群tereaăîntreprinderilorămicro,ămiciă群iămijlocii,ăinclusivăprinăacces 

la servicii financiare  

✓ Atingereaă unoră niveluriă maiă ridicateă aleă productivit<郡iiă prină diversificare, modernizarea 

tehnologic<ă 群iă inova郡ie,ă inclusivă prină accentă peă sectoareleă cuă valoareă ad<ugat<ă sporit<ă 群iă

utilizareaăintensiv<ăaăfor郡eiădeămunc<ă 

✓ Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

turismului rural,ăbalneară群iăculturală群iăîmbun<t<郡ireaăimaginiiăRomânieiăcaădestina郡ieăturistic<ă 

✓ Consolidareaăcapacit<郡iiă institu郡iilorăfinanciareăinterneăpentruăaăîncurajaă群iăaăextindeăaccesulă laă

serviciiăbancare,ădeăasigur<riă群iăserviciiăfinanciareăpentruăto郡i 

 

Obiectivulă9:ăIndustrie,ăinova郡ieă群iăinfrastructur<ă 

Construireaă unoră infrastructuriă reziliente,ă promovareaă industrializ<riiă durabileă 群iă
încurajarea inova郡iei 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Modernizareaă 群iă dezvoltareaă infrastructuriiă calitative,ă fiabile,ă durabileă 群iă puternice,ă inclusivă

infrastructuraăregional<ă群iătransfrontalier<,ăpentruăaăsprijiniădezvoltareaăeconomic<ă群iăbun<stareaă

oamenilor, cu accentăpeăaccesulălargă群iăechitabilăpentruăto郡iă 

✓ Îmbun<t<郡ireaăsiguran郡eiărutiereă 
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✓ Reabilitarea industriilor pentruăaădeveniădurabile,ăcuăeficien郡<ăsporit<ăînăutilizareaăresurseloră群iă

adoptareă sporit<ă aă tehnologiiloră 群iă proceseloră industrialeă curateă 群iă ecologice,ă toateă 郡<rileă luândă

m<suriăînăconformitateăcuăcapacit<郡ileărespectiveăaleăacestora  

✓ Stimulareaăcuăprec<dere aăeconomieiădigitaleă群iăinvesti郡iilorăindustrialeăcareăseăsitueaz<ăînăzonaă

maiăprofitabil<ăaălan郡uluiăvaloric,ăcareăfructific<ă群iărezultateleăeforturilorăna郡ionaleădeăcercetare-

dezvoltare-inovareă群iăcareăseăadreseaz<ăunorăpie郡eăstabileă群iăînăcre群tereă 

✓ Înt<rireaăcercet<riiă群tiin郡ifice,ămodernizareaăcapacit<郡ilorătehnologiceăaleăsectoarelorăindustriale;ă

încurajareaă inova郡iiloră 群iă cre群tereaă semnificativ<ă aă num<ruluiă deă angaja郡iă înă cercetareă 群iă

dezvoltareă群iăsporireaăcheltuielilorăpubliceă群iăprivateăpentruăcercetareă群iădezvoltareă 

✓ Promovareaăindustrializ<riiăincluziveă群iădurabileă群iăsporireaărateiădeăocupareă 

✓ Cre群tereaă accesuluiă întreprinderiloră miciă industrialeă 群iă deă alt<ă natur<ă laă serviciiă financiare,ă

inclusiv la credite accesibileă群iăintegrareaăacestoraăînălan郡uriăvaloriceă群iăpie郡eăexterne 

 

Obiectivulă10:ăInegalit<郡iăreduseă 
Reducereaăinegalit<郡ilorăînăinteriorulă郡<riloră群iăîntreă郡<ri 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Adoptareaă politicilor,ă înă specială fiscale,ă salarialeă 群iă deă protec郡ieă social<,ă înă scopulă reducerii 

progresiveăaăinegalit<郡ilor,ărespectivăaăpropor郡ieiăgrupurilorădezavantajateă 

✓ ApropriereaăRomânieiădeănivelulămedieiăUE,ăcorespunz<torăanuluiă2030,ădinăpunctulădeăvedereă

alăindicatorilorădezvolt<riiădurabileă 

✓ Reducerea discrimin<riiă prină acordareaă de sprijină organiza郡iiloră neguvernamentale care 

activeaz<ăînădomeniulădrepturilorăomului 

 

Obiectivulă11:ăOra群eă群iăcomunit<郡iădurabileă 
Dezvoltareaă ora群eloră 群iă aă a群ez<riloră umaneă pentruă caă eleă s<ă fieă deschiseă tuturor,ă sigure,ă

rezilienteă群iădurabile 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

 Asigurareaăaccesuluiălaăcondi郡iiădeălocuireăadecvateăpentruăto郡iăcet<郡eniiă 

✓ Reducereaăsemnificativ<ăaăpierderilorăeconomiceăprovocateădeăinunda郡iiă群iăalunec<rileădeăteren,ă

îmbun<t<郡ireaă r<spunsuluiă colectivă 群iă înt<rireaă capacit<郡ii deă adaptareă 群iă revenireă laă nivel 

func郡ională înă celă maiă scurtă timpă dup<ă producereaă evenimentului,ă reducereaă impactuluiă

inunda郡iiloră sauă aă polu<riloră generateă deă inunda郡iiă 群iă aleă alunec<riloră deă terenă asupraă

ecosistemelor, inclusivăprinăîmbun<t<郡ireaăconstant<ăaăcadruluiălegislativă 
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✓ Asigurareaăaccesuluiă laă sistemeădeă transportăsigure,ă laăpre郡uriă echitabile,ăaccesibileă群iădurabileă

pentruăto郡i,ăînăspecialăprinăextindereaăre郡elelorădeătransportăpublic,ăacordândăoăaten郡ieădeosebit<ă

nevoilorăcelorăafla郡iăînăsitua郡ii vulnerabile, femei, copii,ăpersoaneăcuădizabilit<郡iă群iăînăetateă 

✓ Elaborareaă群iăpunereaăînăaplicareăaăunuiăprogramăgeneralădeăplanificareăspa郡ial<ă群iăamenajareăaă

teritoriuluiă înă corelareă cuă strategiileă sectorialeă laă nivelă na郡ională prină aplicareaă conceptului de 

dezvoltareăspa郡ial< policentric<ă群iăechilibrat<,ăcareăs<ăsus郡in<ăcoeziuneaăteritorial<ă 

✓ Educareaă群iăresponsabilizareaăpopula郡ieiăpentruăsitua郡iiădeăriscăseismică 

✓ Reducereaă efecteloră peă careă poluareaă atmosferic<ă leă areă asupraă s<n<t<郡iiă umaneă 群iă aămediului 

prin acordarea unei aten郡iiădeosebiteăcalit<郡iiăaeruluiăă 

✓ Reducereaă substan郡ial<ă aă num<ruluiă deceseloră 群iă boliloră provocateă deă produseleă chimiceă

periculoaseădeăpoluareă群iădeăcontaminareaăaerului,ăapeiă群iăaăsoluluiă 

✓ Consolidarea eforturilor de protec郡ieă 群iă salvgardareă aă patrimoniuluiă culturală 群iă natural,ă aă

elementelorădeăpeisajădinămediulăurbană群iărurală 

✓ Implementareaăprevederilorălegaleăreferitoareălaăproduc郡ia,ătransportul,ădepozitarea,ăutilizareaă群iă

eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

s<n<tateaăoameniloră群iăanimaleloră群iăpentruăintegritateaămediului 

 

Obiectivulă12:ăConsumă群iăproduc郡ieăresponsabileă 
Asigurareaăunorămodeleădeăconsumă群iăproduc郡ieădurabile 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Trecereaăetapizat<ălaăunănouămodelădeădezvoltareăbazatăpeăutilizareaăra郡ional<ă群iăresponsabil<ăaă

resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs  

✓ Înjum<t<郡ireaă peă capă deă locuitoră aă risipeiă deă alimenteă laă nivelă deă vânzareă cuă am<nuntulă 群iă de 

consumă 群iă reducereaă pierderiloră deă alimenteă de-aă lungulă lan郡uriloră deă produc郡ieă 群iă deă

aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

✓ ReciclareaăînăproporYieădeă55șăaăde群eurilorămunicipaleăpân<ăînă2025ă群iă60șăpân<ăînă2030   

✓ ReciclareaăînăproporYieădeă65șăaăde群eurilorădeăambalajeăpân<ăînă2025ă(materialeăplasticeă50ș;ă

lemnă25ș;ămetaleăferoaseă70ș,ăaluminiuă50ș,ăsticl<ă70ș,ăhârtieă群iăcartonă75ș)ă群iă70șăpân<ăînă

2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiuă60ș,ăsticl<ă75ș,ăhârtieă

群i carton 85%)  

✓ Colectareaăseparat<ăaăde群eurilorămenajereăpericuloaseăpân<ăînă2022,ăaăde群eurilorăbiologiceăpân<ă

înă2023ă群iăaămaterialelorătextileăpân<ăînă2025ă 

✓ Stabilireaădeăschemeăobligatoriiădeăr<spundereăextins<ăaăproduc<torilor pentru toate ambalajele 

pân<ăînă2024ă 
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✓ Implementareaă practiciloră durabileă deă achizi郡iiă publiceă verzi,ă înă conformitateă cuă priorit<郡ileă

na郡ionaleă群iăpoliticileăeuropene 

 

Obiectivulă13:ăAc郡iuneăînădomeniulăschimb<rilorăclimaticeă 

Luareaăunorăm<suriăurgenteăde combatere a schimb<rilorăclimaticeă群iăaăimpactuluiălor 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Consolidareaă rezilien郡eiă 群iă capacit<郡iiă deă adaptareă aă Românieiă laă riscurileă legateă deă clim<ă 群iă

dezastre naturale  

✓ Îmbun<t<郡ireaăcapacit<郡iiădeăreac郡ieărapid<ălaăfenomene meteorologice extreme intempestive de 

mare intensitate  

✓ Îmbun<t<郡ireaă educa郡iei,ă sensibiliz<riiă 群iă capacit<郡iiă umaneă 群iă institu郡ionaleă privindă atenuareaă

schimb<rilorăclimatice,ăadaptarea,ăreducereaăimpactuluiă群iăalertaătimpurieă 

✓ Intensificarea eforturilor României pentruă aă realizaă tranzi郡iaă laăoă economieă„verde”,ă cuă emisiiă

reduseădeădioxidădeăcarbon,ărezilient<ălaăschimb<rileăclimaticeă群iăpentruăintegrareaăm<surilorădeă

adaptareă laă schimb<rileă climaticeă înă sectoareleăvulnerabileă economice,ă socialeă şiă de mediu, în 

conformitate cu politicile UE 

 

Obiectivulă14:ăVia郡<ăacvatic<ă 
Conservareaă 群iă utilizareaă durabil<ă aă oceanelor,ă m<riloră şiă aă resurseloră marineă pentruă oă

dezvoltareădurabil< 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Prevenireaă 群iă reducereaă semnificativ<ă aă polu<riiă marineă deă toateă tipurile,ă înă special de la 

activit<郡ileăterestre,ăinclusivăpoluareaăcuăde群euriămarineă群iăpoluareaăcuănutrien郡iă 

✓ Minimizareaă 群iă gestionareaă impactuluiă acidific<riiă mediuluiă apeloră marine,ă inclusiv prin 

cooperareă群tiin郡ific<ăsporit<ăla toate nivelurile  

✓ Dezvoltareaă responsabil<ă 群iă sustenabil<ă aă activit<郡iloră deă pescuită laă speciileă s<lbaticeă 群iă deă

acvacultur<ă cuă respectareaă coteloră 群iă metodeloră stabiliteă prină legeă 群iă men郡inerea,ă înă limiteă

rezonabile,ă aă viabilit<郡iiă îndeletniciriloră tradi郡ionaleă înă acestă domeniu,ă inclusivă aă pescuitului 

sportivă群iădeăagrementă 

✓ Atragereaă celorlalteă stateă riveraneă M<riiă Negreă înă actulă deă managementă durabilă aă resurseloră

acvatice vii 
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Obiectivulă15:ăVia郡aăterestr<ă 
Protejarea,ărestaurareaăşiăpromovareaăutiliz<riiădurabileăaăecosistemelorăterestre, gestionarea 

durabil<ă aă p<durilor,ă combatereaă de群ertific<rii,ă stopareaă şiă reparareaă degrad<riiă soluluiă 群iă
stoparea pierderilor de biodiversitate 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Dezvoltareaă infrastructuriiă verziă 群i folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în 

specialăînăluncileăDun<rii,ăafluen郡ilorăacesteiaă群iăînăDelt<)ăprinăgestionareaăintegrat<ăaăbazineloră

hidrograficeă群iăzonelorăumedeă 

✓ Conservareaă 群iă protejareaă zoneloră umede,ă întreă careă seă afl<ă 群iă Rezerva郡iaă Biosfereiă Deltaă

Dun<rii, zon<ăumed<ăunicatăînăEuropa,ăcaăparteăaăpatrimoniuluiănaturalăeuropeană群iămondială 

✓ Asigurareaăconserv<riiăecosistemelorămontane,ăinclusivăaăbiodiversit<郡iiăacestora,ăînăscopulădeăaă

spori capacitatea acestora de a oferi beneficiiăesen郡ialeăpentruădezvoltareădurabil<ă 

✓ Sus郡inereaăinstitu郡iiloră群iăinfrastructurilorădeăcercetare-dezvoltareădeăinteresăna郡ională群iăeuropeană

pentruăstudierea,ăgestionarea,ăprotejareaă群iăconservareaădiversit<郡iiăpatrimoniului natural  

✓ Gestionarea durabil<ă aă p<durilor,ă eliminareaă t<ieriloră ilegaleă deă arbori,ă dezvoltareaă sistemuluiă

informaticăintegratăpentruămonitorizareaăexploat<riiă群iătransportuluiămaseiălemnoase,ăinclusivălaă

puncteleădeăfrontier<,ăasigurareaăîmp<duririiă群iăreîmp<duririiăterenurilorădinăfondulăforestieră群iăaă

celor degradateă sauă supuseă de群ertific<rii,ă desf<群urareaă plant<riiă programateă aă perdeleloră

forestiereăpentruăprotec郡iaăculturilorăagricoleă群iăaăelementelorădeăinfrastructur<ăînăscopulălimit<riiăă

impactuluiăschimb<rilorăclimaticeă 

✓ Tranzi郡iaă c<treă oă economieă circular<ă prină abord<riă complementareă ceă implic<ă metodeă

tradi郡ionaleă 群iă tehnologiiădeăultim<ăgenera郡ieăpentruă restabilirea/refacereaă capitaluluiănaturală 群iă

reducereaă dependen郡eiă deă fertilizatorii sinteticiă 群iă deă pesticide,ă pentruă combatereaă degrad<riiă

solului  

✓ Combatereaă de群ertific<rii,ă restaurareaă terenuriloră 群iă soluriloră degradate,ă inclusivă aă terenuriloră

afectateădeăde群ertificare,ăsecet<ă群iăinunda郡ii 

 

Obiectivulă16:ăPace,ăjusti郡ieă群iăinstitu郡iiăeficiente  

Promovareaă unoră societ<郡iă pa群niceă 群iă incluziveă pentruă oă dezvoltareă durabil<,ă aă accesuluiă laă

justi郡ieă pentruă to郡iă 群iă creareaă unoră institu郡iiă eficiente,ă responsabileă 群iă incluziveă laă toateă
nivelurile 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Administrarea justi郡ieiă înă condi郡iiă deă impar郡ialitateă 群iă celeritate,ă înă conformitate cuă legileă 群iă

procedurileăstabilite,ăcuărespectareaăprincipiuluiăprezum郡ieiădeănevinov<郡ieă 
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✓ Asigurareaă 群iă sus郡inereaă dialoguluiă cuă minorit<郡ileă na郡ionaleă înă vedereaă îmbun<t<郡iriiă actului 

decizional, prin acces egal pentru to郡iă cet<郡eniiă deă a-群iă respectaă şiă valorificaă cultura,ă tradi郡iile,ă

limbaă matern<ă 群iă deă aă participaă laă via郡aă economic<,ă social<ă 群iă politic<ă 群iă pentruă combatereaă

preconcep郡iilor,ă aă prejudec<郡iloră 群iă aă discrimin<riloră înă toateă formeleă saleă 群iă promovareaă

dialogului interetnic, valorilor comune,ădiversit<郡iiăculturaleă群iălingvisticeă 

✓ Reducereaăsemnificativ<ăaătuturorăformelorădeăviolen郡<ă群iăratelorădeădecesăconexeăă 

✓ Stopareaăabuzului,ăexploat<rii,ătraficuluiă群iăaătuturorăformelorădeăviolen郡<ă群iătorturiiăcopiilor 

✓ Reducereaăsemnificativ<ăaăfluxurilorăiliciteăfinanciareă群iădeăarmament,ăconsolidareaărecuper<riiă

群iăreturn<riiăbunurilorăfurateă群iăcombatereaătuturorăformelorădeăcrim<ăorganizat<ă 

✓ Asigurarea procesului decizional receptiv,ă incluziv,ă participativă 群iă reprezentativ la toate 

nivelurile  

✓ Dezvoltareaăinstitu郡iilorăeficiente,ăresponsabileă群iătransparenteălaătoateănivelurileă 

✓ Profesionalizareaă群iăperfec郡ionareaăactivit<郡iiă tuturoră institu郡iilorăadministra郡ieiăpubliceăcentraleă

群i locale, mai ales a compartimentelorăcareăintr<ăînăcontactădirectăcuăcet<郡enii,ăpentruăprestareaă

unorăserviciiăprompteă群iăcivilizate;ăextindereaă群iăgeneralizareaăserviciilorăăpeăinternetă(on-line). 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor  

Consolidarea mijloacelor de implementareă 群iă revitalizareaă parteneriatuluiă globală pentruă
dezvoltareădurabil< 

Лinte stabilite pentru anul 2030  

✓ Majorareaă progresiv<ă aă cuantumuluiă asisten郡eiă oficialeă deă dezvoltareă acordateă deăRomâniaă înă

cadrulăprogramelorăODA,ăînăfunc郡ieădeăcapacitateaădeăsus郡inereăaăeconomieiăna郡ionale,ăavândăcaă

obiectiv-郡int<ăatingereaăcifreiădeă0,33șădinăvenitulăna郡ionalăbrutăla nivelul anului 2030   

✓ Sporireaă 群iă diversificareaă ajutoruluiă oficială pentruă dezvoltareă peăm<suraă cre群teriiă poten郡ialuluiă

economică ală Românieiă 群iă încurajareaă agen郡iloră economiciă româniă s<ă investeasc<,ă peă bazeă

competitive,ăînăeconomiaă郡<rilorămaiăpu郡inădezvoltate   

✓ AderareaăRomânieiă laă Zonaă Euro,ă laă spa郡iulă Schengenă 群iă laăOrganiza郡iaă pentruăDezvoltareă 群iă

CooperareăEconomic<ă 

✓ Sus郡inereaă angajamenteloră interna郡ionaleă 群iă implicareaă proactiv<ă peă plană europeană 群iă

interna郡ional 
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3. Direc郡iiădeădezvoltareădurabil<ălaănivelăregională群iăjude郡ean 

 

3.1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est 

Jude郡ulăVrancea este parte a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, motiv pentruăcareăvomăeviden郡iaă

înă continuareăviziunea,ă obiectiveleă 群iă principaleleădirec郡iiă deădezvoltare,ă urmândăcaă acesteaă s<ă fieă

luateăînăconsiderareălaăelaborareaăstrategieiădeădezvoltareălocal<ăaăcomuneiăVidra. 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est vaăputeaăfiărealizat<ăpeădeplinădoarăprintr-o abordare 

integrat<ăcareăvaăpermiteăadoptareaădeăpoliticiăsectorialeăcâtămaiăapropiateădeănevoileăteritoriului.ăÎnă

acestă sens,ă proiecteleă integrateă reprezint<ă principalulă instrumentă deă realizare a acestui model de 

programare.  

Nevoiaădeăaăurmaămetodaăintegr<riiăteritorialeăreieseăcuăprec<dereădinăconsult<rileăşiădezbaterileăă

cuă reprezentanYiiă parteneriatuluiă economic,ă socială şiă administrativă deă laă nivelă judeYean.ă Laă acestă

nivelăexist<ăoăconştientizareă aă importanYeiă instrumentelorăoperaYionale care permit realizarea unor 

iniYiativeă comuneă capabileă s<ă valorificeă câtă maiă bineă resurseleă şiă potenYialulă comunit<Yiloră şiă ală

teritoriilor.  

Înăacelaşiătimp,ăproiecteleăintegrateăreprezint<ămodalitatea ceaămaiăadecvat<ăpentru promovarea 

conceptului dezvolt<riiă“deăjosăînăsus”,ăconceptăpeăcareăRegiuneaădeăDezvoltareăSud-Estădoreşteăs<ă

îl promoveze cu prioritate.  

Proiecteleă integrateă reprezint<ă ună complexă deă acYiuniă intersectoriale,ă coerenteă şiă strânsă legate 

între ele, care convergăspreăunăobiectivăcomunădeădezvoltareăaăteritoriuluiăşiăcareănecesit<ăoăabordareă

unitar<ăaăetapelorădeăimplementare.ă 

Aceast<ădefiniYieăsubliniaz<ădou<ăaspecte:ă 

• Conceptulă deă programareă integrat<,ă tr<s<turaă fundamental<ă aă activit<Yiloră cofinanYateă prin 

Fondurile Structurale;  

• RegiuneaăcaăpunctăprincipalădeăreferinY<ăv<zutănuădoarăcaădestinatarăalăiniYiativelorăşiăacYiuniloră

deădezvoltare,ăciăşiădinăpunctădeăvedereăalăvalorific<riiăpotenYialuluiăexistent.ă 

• Proiectele integrate sunt incluse în Strategia Regional<ă prină liniiă deă intervenYieă (teritoriale,ă

sectorialeăşiădeăfilier<)ăşiăprinămetodeădeăprogramareă(concertare,ăcooperareăîntreăactoriiăpubliciă

şiă privaYi).ă Acesteă proiecteă voră fiă realizateă atâtă prină concentrare,ă câtă şiă laă nivelă regională sauă

subregional,ă acoloă undeă ună obiectivă deă dezvoltareă esteă comună maiă multoră zone,ă chiară şiă

neînvecinate:ă proiectulă integrată extinsă uneşteă astfelămaiămulteă realit<Yiă locale,ă subă forma unor 

filiereădeăproducYie,ăcircuite,ăitinerarii,ăreYeleăsectorialeăsauătematice.ă 

 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

27 
 

 

Viziuneaăstrategic<ăaăPDRăSud-Est  

Regiunea Sud-Est – oă regiuneă atractiv<,ă ună spaYiuă economică stabilă şiă diversificat,ă capabilă s<ă

asigureăprosperitateaăpopulaYiei,ăînăcareădisparit<YileădeădezvoltareăfaY<ădeăalteăregiuniăauăfostăreduse.ă 

 

 

 

 

Figura nr. 3 – Regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

Obiectiv general 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a promova 

dezvoltarea durabil<ă şiă îmbun<t<Yireaă calit<Yiiă vieYiiă populaYiei,ă astfelă încâtă aceastaă s<ă devin<ă oă

regiune competitiv<ăpeă termenălungăşiăatractiv<ăpentruă investiYii,ăcuăvalorificareaăpatrimoniuluiădeă

mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunit<Yiă deă ocupareă aă forYeiă deă

munc<ăşiăcreştereaăsemnificativ< a PIB-uluiăregionalăpân<ălaă90șădinămedia naYional<.ă 

Strategiaă esteă formulat<ă prină integrareaă problemeloră teritorialeă cuă celeă sectoriale,ă precumă şiă

Yinândă seamaădeă sustenabilitateaă tuturoră acYiuniloră propuseă într-ună contextămenită s<ă asigureă şanseă

egaleăşiăincluziuneaăsocial<.ă 

Într-un context de globalizareăşiătrecereădeălaăsocietateaăagricol<ăşiăindustrial<ălaăsocietateaăpost-

industrial<,ă obiectiveleă deă dezvoltareă aleă Regiuniiă Sud-Estă urm<resc un echilibru delicat între 

preocup<rileă deă egalitateă şiă celeă deă competitivitateă economic<.ăAcestă lucruă va fi realizat printr-o 

serieă deă activit<Yiă careă seă adreseaz<ă înă specială infrastructuriiă şiă serviciiloră necesare pentru 

dezvoltareaădurabil<ăeconomic<ăşiăsocial<.ă 

Problemeleăasociateăcuăaccesibilitatea,ămobilitateaăşiămediulăsuntădeăoăimportanY<ăvital<ăpentru 

dezvoltarea eco-durabil<ăaăregiuniiăşiăpentruăbun<stareaăpopulaYiei.ăAcestaăesteămotivul pentru care 
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investiYiileă publiceă trebuieă s<ă continueă s<ă seă concentreze asupraă transportuluiă şiă infrastructuriiă deă

mediu.  

 

Obiective specifice  

Obiective specifice  

• Obiectiv specific 1.1: Creştereaă atractivit<ţiiă şiă competitivit<ţiiă zoneloră urbaneă înă scopulă

conserv<rii,ă protej<riiă şiă dezvolt<riiă patrimoniuluiă istorică şiă culturală înă vedereaă dezvolt<riiă

regiunii; 

• Obiectiv specific 1.2: Îmbun<t<МireaăcondiМiilorădeălocuit,ăaăspaМiilorăpublice,ăaăcalit<Мiiămediuluiă

înăzoneleăurbaneăКiădezvoltareaăunuiătransportăpublicăurbanăecologic; 

• Obiectiv specific 2.1: Îmbun<t<ţireaă accesibilit<ţii,ămobilit<ţiiă şiă conectivit<ţiiă regionale,ă prină

dezvoltarea unui sistem de transport rutieră bazată peă principiileă durabilit<ţii,ă inov<riiă şiă

securit<ţii,ăcapabilăs<ăasigureăleg<turiărapideăşiăeficienteăcuăpieţeleăinternaţionale; 

• Obiectivul specific 2.2: Îmbun<t<ţireaăaccesibilit<ţii,ămobilit<ţiiăşiăconectivit<ţiiăregionaleăprină

dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv; 

• Obiectivul specific 2.3: Îmbun<t<ţireaăaccesibilit<ţii,ămobilit<ţiiăşiăconectivit<ţiiăregionale,ăprin 

dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv; 

• Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii deăCDIăКiăaăsinergiilorăîntreăîntreprinderiăКiă

acesteăcentre,ăprinăutilizareaădeăproduseăşiăproceseăinovative; 

• Obiectivul specific 3.2: Sprijinireaă dezvolt<riiă firmeloră înă vedereaă creКteriiă competitivit<Мiiă

regionaleăКiăcreareaădeănoiălocuriădeămunc<; 

• Obiectivul specific 4.1: CreКtereaă niveluluiă deă promovareă Кiă aă graduluiă deă valorificareă

economic<ă aă potenţialuluiă turistică locală (turismă deă agreement,ă turismă КtiinМific,ă educaМional,ă

turismă pentruă vân<toareă Кiă pescuit,ă turismă balneară Кiă deă tratament,ă turismă cultural, turism 

oenologicăКiăgastronomic,ăetc.); 

• Obiectivul specific 4.2: Îmbun<t<ţireaă infrastructuriiă deă turismă specificeă înă vedereaă creКterii 

atractivit<МiiăregiuniiăcaădestinaМieăturistic<; 

• Obiectivul specific 5.1: Valorificareaă eficient<ă şiă durabil<ă aă patrimoniului natural prin 

crearea/modernizareaăinfrastructurilorănecesareăpentruăasigurareaăaliment<riiăcuăap<ăpotabil<ă

aăpopulaМieiăКiăpentruăcolectareaăКiăepurareaăapelorăuzateăînăvedereaăcreşteriiăcalit<ţiiăvieţii; 

• Obiectivul specific 5.2: Protejarea mediuluiă prină consolidareaă Кiă extindereaă sistemeloră deă

managementă integrată ală deКeurilor,ă sprijinireaă investiМiiloră careă promoveaz<ă prevenireaă

gener<riiădeădeКeuri,ăreutilizarea,ăinclusivăutilizareaălorăcaămateriiăprimeăsecundare/subproduseă
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înă vedereaă creКteriiă eficienМeiă utiliz<riiă resurseloră naturaleă Кiă prină decontaminareaă situriloră

contaminate; 

• Obiectivul specific 5.3: Prevenireaă Кiă reducereaă impactuluiă schimb<riloră climaticeă prină

implementareaă unorăm<suriă deă protecţieă aă mediuluiă şiă deă prevenireă aă riscuriloră deămediuă Кiă

dezvoltareaă Кiă înt<rireaă serviciiloră profesionisteă Кiă voluntareă pentruă situaМiiă deă urgenМ<ă Кiă aă

centrelorărapideădeăintervenМie; 

• Obiectivul specific 5.4: Conservareaă şiă refacereaă ecosistemeloră naturaleă prină

menţinerea/ameliorareaă st<riiă factoriloră deă mediuă Кiă prină managementulă durabilă ală ariiloră

protejate; 

• Obiectivul specific 6.1: Îmbun<t<МireaăeficienМeiăenergeticeăaăcl<dirilorădinăsectorulărezidenМială

КiăvalorificareaăresurselorăregenerabileăpentruăproducereaăenergieiăelectriceăКiătermice; 

• Obiectivul specific 6.2: Îmbun<t<МireaăeficienМeiăenergeticeăaăcl<dirilorădinăsectorulăpublicăКiăaă

sistemuluiă deă iluminată publică Кiă valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea 

energieiăelectriceăКiătermice; 

• Obiectivul specific 7.1: CreКtereaă ratei particip<riiă populaМieiă înă sistemulă deă înv<М<mântă prină

îmbun<t<МireaăserviciilorădeăeducaМieăКiăaăinfrastructuriiădinăsistemulăeducaМional;  

• Obiectivul specific 7.2: CreКtereaă calit<Мiiă serviciilorămedicaleă Кiă aă infrastructuriiă înă vedereaă

îmbun<t<Мirii st<riiădeăs<n<tateăaăpopulaМiei; 

• Obiectivul specific 7.3: CreКtereaă calit<Мiiă serviciiloră socialeă Кiă aă infrastructuriiă deă serviciiă

sociale pentruăcombatereaăs<r<cieiăКiăincluziuniiăsociale; 

• Obiectivul specific 7.4: Reducereaă graduluiă deă s<r<cieă prină asigurareaă unoră condiМiiă

îmbun<t<Мiteădeălocuit,ăpentruăcomunit<Мileădefavorizate,ăprecumăКiăasigurareaăunorăserviciiădeă

baz<ă- medicale,ăeducaМionale, sociale – înăvedereaăcreКteriiăgraduluiădeăocupareăКiăincluziuneă

social<; 

• Obiectivul specific 8.1: Diversificareaă economieiă ruraleă prină creКtereaă num<ruluiă deă

întreprinderi, inclusiv din sectorul non-agricol,ă încurajareaă menМineriiă Кiă dezvolt<riiă

activit<МilorătradiМionaleădinăspaМiulărural; 

• Obiectivul specific 8.2: CreКtereaăcompetitivit<МiiăКiădurabilit<Мiiăsectorului piscicol;  

• Obiectivul specific 8.3: Creştereaăcalit<МiiăvieМiiăînăzoneleăruraleăprinădezvoltareaăinfrastructuriiă

rurale, inclusivăprinăconservarea,ăprotejareaăşiădezvoltareaăpatrimoniuluiăistoricăşiăcultural; 

• Obiectivul specific 9.1: Îmbun<t<Мireaă performanМeiă resurseloră umaneă prină investiМiiă înă

infrastructur<; 
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• Obiectivul specific 9.2: Îmbun<t<ţireaăserviciilorăpublice,ăpromovarea parteneriatelor la nivel 

regional/ălocalăКiăcreareaăuneiăpieМeăaăforМeiădeămunc<ăregionaleămoderne,ăflexibile,ăinclusivă în 

vedereaăsatisfaceriiănevoilorăpieМei; 

• Obiectivul specific 10.1: Sprijinireaă dezvolt<riiă firmeloră pentruă aă implementaă proiecteă în 

domeniulă cooper<riiă transfrontaliereă Кiă interregionaleă înă vedereaă creКteriiă competitivit<Мiiă Кiă

crearea de noi locuri de munc<; 

• Obiectivul specific 10.2: Reducereaă risculuiă înă zonaă transfrontalier<ă prină identificarea,ă

evaluarea, monitorizareaă Кiă abordareaă riscuriloră deă dezastreă Кiă consolidareaă deă avertizareă

timpurie; 

• Obiectivul specific 10.3: Îmbun<t<Мireaăcapacit<МiiădeăcooperareăКiăaăeficienМeiăadministraМiilor 

publice în contextul CBC. 

 

Priorit<Yiădeădezvoltareă 

Obiectivele de dezvoltareăauăconturatăurm<toareleăpriorit<Yiăregionale: 

 

 Prioritateaă1.ăDezvoltareăurban<ădurabil<ăintegrat<ă 
Domeniu de intervenție 1: Conservarea, protejarea,ă promovareaă 群iă dezvoltareaă patrimoniuluiă

culturală群iănaturală 

Obiectivul specific 1: Creştereaă atractivit<Yiiă şiă competitivit<Yiiă zoneloră urbaneă înă scopulă

conserv<rii,ăprotej<riiăşiădezvolt<riiăpatrimoniuluiăistoricăşiăculturalăînăvedereaădezvolt<riiăregiunii 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Restaurarea,ăprotejarea,ăpromovareaă群iăvalorificarea monumentelor istorice incluse în:  

• patrimoniulăculturalăna郡ionalădinămediulăurban;ă 

• patrimoniul cultural local din mediul urban;  

▪ Construc郡ia/ăextinderea spa郡iilorădinăstructurileămuzealeăceăad<postescăcolec郡iiădeăpatrimoniuăsauă

potăconduceălaăcre群tereaăatractivit<郡iiăregiunii;ă 

▪ Lucr<riă deă restaurare/ă reconstituireă arheologiceă pentruă obiectiveă deă interesă regional,ă inclusivă

lucr<riăde infrastructur<ădeăacces;  

▪ Investi郡iiă înă infrastructuraă deă comunicare,ă networkingă 群iă promovareă aă obiectiveloră deă

patrimoniu;  

▪ Investi郡iiăînăexpozi郡iiămuzealeădeăpromovareăaăpatrimoniuluiăculturală群iănatural.ă 

Domeniu de intervenție 2: Modernizarea infrastructurii din mediul urban  

Obiectivul specific 2: Îmbun<t<郡ireaăcondi郡iilorădeălocuit,ăaăspa郡iilorăpublice,ăaăcalit<郡iiămediuluiă

înăzoneleăurbaneă群iădezvoltareaăunuiătransportăpublicăurbanăecologic 
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OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Construc郡ia,ăreabilitarea, modernizarea locuinYelorăşiăîmbun<t<Yireaăconfortuluiăacestora;ă 

▪ Construc郡ia,ăreabilitarea,ămodernizareaăcl<dirilorăpubliceăsauăcomercialeădinăzonaăurban<;ă 

▪ Construc郡ia,ă reabilitarea,ă modernizarea,ă extindereaă trameiă stradaleă dină urban,ă pentruă

îmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăaerului;  

▪ Construc郡ia,ă reabilitarea,ă modernizarea,ă extindereaă aleilor/trotuareloră dină urbană (traseeă

pietonale); 

▪ Construirea,ăreabilitarea,ămodernizareaăparc<rilorădinăurban;ă 

▪ Construc郡ia,ăamenajareaăpistelorăpentruăbiciclete;ă 

▪ Creareaă群iădezvoltarea infrastructurii de agrement;  

▪ Crearea,ă men郡inerea,ă dezvoltareaă reYeleiă deă spaYiiă verzi,ă înă specială înă zoneleă deă aglomerareă

urban<ă群iăreducereaăpolu<riiăaerului;ă 

▪ Reabilitareaă instala郡iiloră deă iluminată public,ă prină folosireaă energiiloră regenerabile (iluminat 

verde);  

▪ Crearea,ădezvoltareaă re郡elelorădeăutilit<郡iă publiceă – alimentareă cuă ap<,ă canalizare,ă electricitate,ă

gazeănaturale,ăenergieătermic<ăetc.;ă 

▪ Reabilitarea,ămodernizareaăspa郡iilorăpubliceădinăzoneleăcentraleăaleălocalit<郡ilorăurbane;ă 

▪ Dot<ri 群iălucr<riăspecificeăpentru asigurarea protecYieiăcivileăşiăcreştereaăniveluluiădeăsiguranY<ăală

cet<Yenilor;ă 

▪ Dezvoltarea,ămodernizarea,ă extindereaădeănoiă sistemeădeă transportă înă comună laănivelăurbană 群iă

periurbană (condi郡ionalitateaă existen郡eiă planuriloră deă mobilitateă urban<),ă inclusiv dotarea cu 

mijloace de transport ecologic (tramvaie, troleibuze, autobuze).  

 

 Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional  

Domeniu de intervenție 1: Stimulareaămobilit<郡ii,ăaccesibilit<郡iiă群iăconectivit<郡iiă regionaleăprin 

investi郡iiăînăinfrastructuraădeătransportărutier 

Obiectivul specific 1: Îmbun<t<Yireaă accesibilit<Yii,ă mobilit<Yiiă şiă conectivit<Yiiă regionale,ă prină

dezvoltareaă unuiă sistemădeă transportă rutieră bazată peă principiileă durabilit<Yii,ă inov<riiă şiă securit<Yii, 

capabilăs<ăasigureăleg<turiărapideăşiăeficienteăcuăpieYeleăinternaYionale 

OperaМiuni orientative/Activit<Мi: 

▪ Dezvoltareaă infrastructuriiă rutiereă (drumuriă na郡ionale,ă jude郡ene)ă peă re郡eauaă deă baz<ă 群iă extins<ă

TEN-T;  

▪ Dezvoltareaă群oselelorădeăcentur</drumuriăde ocolire pentru eliminarea blocajelor rutiere;  
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▪ Construc郡ia,ă reabilitareaă 群iă consolidareaă re郡eleiă deă poduriă 群iă pode郡eă peă re郡eauaă deă drumuriă

jude郡ene;ă 

▪ Construirea/modernizareaădeăsta郡iiăpentruătransportăpublicăpeătraseulădrumuluiăjude郡ean; 

▪ Dezvoltarea altor noduri de transport multimodale;  

▪ Conectareaăleg<turilorărutiereălaăre郡eleleădeătransport pan-european; 

▪ DezvoltareaăinfrastructuriiădeătransportăpentruătraversareaăDun<riiăpeăcaleărutier<ă群iăferoviar<;ă 

▪ Conectarea polilor urbani/ metropolitani pe cale rutier<ălaăstructurileămulti-modale de transport;  

▪ Dezvoltarea/îmbun<t<郡ireaă transportuluiă cuă emisiiă sc<zuteă deă dioxidă deă carbonă 群iă promovareaă

uneiămobilit<郡iălocaleă群iăregionale;ă 

▪ Îmbun<t<YireaăcondiYiilorădeătrecereăaăgraniYelorăînăspecialăaăcelorăexterne cu Republica Moldova 

şiăcuăUcrainaă群iăBulgaria;ă 

▪ Îmbun<t<郡ireaăinfrastructuriiărutiereălaăMareaăNeagr<,ăgrani郡aădeăSud-Est a Europei;  

Domeniu de intervenție 2: Stimulareaămobilit<郡ii,ăaccesibilit<郡iiă群iăconectivit<郡iiă regionaleăprină

investi郡iiăînăinfrastructura de transport naval  

Obiectivul specific 2: Îmbun<t<Yireaă accesibilit<Yii,ă mobilit<Yiiă şiă conectivit<Yiiă regionaleă prină

dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Dezvoltarea porturilor ca terminale (multimodale/intermodale) de acces la platformele logistice 

si/sau la parcurile industriale;  

▪ Modernizareaă 群iă dezvoltareaă infrastructuriiă maritimeă 群iă peă c<iă navigabileă peă Dun<reă 群iă peă

canalele navigabile, având în vedere promovarea unui sistem de transport ecologic. 

Domeniu de intervenție 3: Stimulareaămobilit<郡ii,ăaccesibilit<郡iiă群iăconectivit<郡iiă regionaleăprină

investi郡iiăînăinfrastructuraădeătransportăaeriană 

Obiectivul specific 3: Îmbun<t<Yireaă accesibilit<Yii,ă mobilit<Yiiă şiă conectivit<Yiiă regionale,ă prin 

dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Dezvoltareaă aeroporturilor,ă pentruă îmbun<t<郡ireaă conectivit<郡iiă 群iă sprijinireaă mobilit<郡iiă

regionale;  

▪ Conectareaăpolilorăurbani/ămetropolitaniăpeăcaleăaerian<ăla structurile multi-modale de transport; 

 

 Prioritateaă 3.ă Îmbun<t<郡ireaă competitivit<郡iiă economiceă regionale,ă înă contextulă

promov<riiăspecializ<riiăeconomiceăinteligenteă 
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Domeniu de intervenție 1: Dezvoltarea centrelor de CDI, de sprijinire a afacerilor, transfer 

tehnologic,ă inovareă social<,ă networking,ă clustereă înă vedereaă promov<riiă specializ<riiă economiceă

inteligenteă(investi郡iiăînăinfrastructuraă群iăactivit<郡ileădeăCDI)ă 

Obiectivul specific 1: Dezvoltareaă infrastructuriiă deăCDIă 群iă aă sinergiiloră întreă întreprinderiă 群iă

aceste centre, prin utilizarea deăproduseăşiăproceseăinovative 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Crearea, dezvoltarea (modernizarea/extinderea) structurilor de sprijinire a afacerilor: 

incubatoareă deă afaceri,ă parcuriă 群tiin郡ifice,ă tehnologice,ă industrialeă 群iă deă afaceri,ă centreă deă

competen郡<ă群iăaltele;ă 

▪ Dotarea structurilor de sprijinire a afacerilor;  

▪ Crearea,ădezvoltareaă(modernizarea/extinderea)ăre郡elelorădeătipăcluster;ă 

▪ DezvoltareaăinfrastructuriiădeăCDIăînăcadrulăuniversit<郡iloră群iăinstitutelor de cercetare (ex: centru 

interna郡ional de studii avansate pentru sisteme fluvii-delte-m<ri);ă 

▪ Dezvoltareaă infrastructuriiă deăCDIăaă întreprinderiloră şiă creareaădeănoiă locuriădeămunc<ăpentruă

CD;  

▪ Investi郡iiă pentruă susYinereaă inov<rii,ă transferuluiă deă tehnologii,ă inovareă social<ă şiă parteneriateă

pentruăactivit<YiădeăCDIă(deăprocesăprodus,ămarketing,ăservicii);ă 

▪ Proiecteădeăcercetareăînăparteneriatăîntreăuniversit<Yiă/ăinstituYiiădeăcercetareăşiăîntreprinderi. 

Domeniu de intervenție 2: Investi郡iiă înă creareaă 群iă extindereaă capacit<郡iloră deă produc郡ieă 群iă

dezvoltarea serviciilor pentru firme  

Obiectivul specific 2: Sprijinireaă dezvolt<riiă firmeloră înă vedereaă cre群teriiă competitivit<郡iiă

regionaleă群iăcreareaădeănoiălocuriădeămunc< 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Dezvoltareaă 群iă implementareaă deă noiă modeleă deă afaceriă pentruă IMM-uri, în special pentru a 

favoriza transferul tehnologic;  

▪ Stimulareaă înfiinY<riiă deă noiă întreprinderi,ă înă vedereaă creşteriiă productivit<Yii/competitivit<Yiiă

acestora;  

▪ Sprijin acordat firmelor pentruăinformatizareaăactivit<郡ii,ăinclusivăachizi郡iaădeănoiătehnologii;ă 

▪ Sprijin acordat firmelor pentru implementarea sistemelor de calitate, a sistemelor moderne de 

managementă群iăpentruăcre群tereaăcompeten郡eiămanagerialeă群iăaăproductivit<郡iiămuncii;ă 

▪ Activit<郡iădeăpromovareă群iăsprijinăpentruăafaceriă(târguri,ăexpozi郡ii,ăconferin郡e,ăîntâlniriă„businessă

toăbusiness”,ămaterialeăpromo郡ionale,ăetc.);ă 

▪ Investi郡iiă pentruă întreprinderi,ă înă primulă rândă pentruă IMM-uri,ă înă instala郡ii/echipamenteă înă

vedereaăîmbun<t<郡iriiăperforman郡eiăenergeticeă群iăaăsc<deriiăconsumurilor. 
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 Prioritatea 4. Îmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăturismuluiălaănivelăregională 

Domeniu de intervenție 1: Investi郡iiăînăactivit<郡i/evenimenteăculturaleăcuăpoten郡ialăturistică 

Obiectivul specific 1: Cre群tereaănivelului deăpromovareă群iăaăgraduluiădeăvalorificareăeconomic<ă

aă potenYialuluiă turistică locală (turismă deă agreement,ă turismă 群tiin郡ific,ă educa郡ional,ă turismă pentruă

vân<toareă 群iă pescuit,ă turismă balneară 群iă deă tratament,ă turismă cultural,ă turismă oenologică 群iă

gastronomic, etc.) 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Creareaăşiăpromovareaăbrand-ului turistic regional;  

▪ Crearea,ădezvoltareaă群iăpromovareaăcentrelorădeăinformareă群iăpromovareăturistic<;ă 

▪ Promovareaăpescuituluiăsportivă群iăaăturismuluiăbazatăpeăvân<toareă群iăpescuit;  

▪ Dezvoltareaăturismuluiămontană群iăaătraseelorăturistice;ă 

▪ Dezvoltareaăparteneriatuluiădintreăfurnizoriiădeăserviciiăturistice,ăagen郡iiădeăturism,ăfurnizoriiădeă

serviciiădeătransportăetc.,ăînăscopulăintegr<riiăserviciilor; 

▪ Promovarea agroturismului,ăecoturismuluiă群iăaătradi郡iilorăconservate,ăînămediulărural;ă 

▪ Promovarea poten郡ialuluiăarheologicădinămediulărural;ă 

▪ Reabilitareaămonumentelor,ăinclusivăcreareaădeănoiăpuncteădeăatrac郡ie;ă 

▪ Organizareaădeăfestivaluri,ăconcerte,ătârguriăcuăproduseătradi郡ionale etc.;  

▪ Dezvoltareaăturismuluiădeăcroazier<;ă 

▪ Crearea traseelor turistice:”traseulăvinului”,ăgastronomicăetc.,ăcareăs<ăcuprind<ăjude郡eleăregiunii.ă 

Domeniu de intervenție 2: Investi郡iiăînăinfrastructuraăturistic<ăpentruăîmbun<t<郡ireaăfacilit<郡iloră

turistice  

Obiectivul specific 2: Îmbun<t<Yireaă infrastructuriiă deă turismă specificeă înă vedereaă cre群teriiă

atractivit<郡iiăregiuniiăcaădestina郡ieăturistic<ă 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Construirea,ăreabilitarea,ămodernizareaăinfrastructuriiăpubliceăînăsta郡iunile turistice;  

▪ Construirea,ăreabilitarea,ămodernizareaăinfrastructuriiăprivateăînăsta郡iunileăturistice;ă 

▪ Înfiin郡area,ădezvoltarea,ămodernizareaăinfrastructuriiăturismuluiăculturală群iăreligios,ă群tiin郡ific;ă 

▪ Înfiin郡area,ădezvoltarea,ămodernizareaă infrastructuriiă specificeăactivit<郡ilorădeăagrementăacvatic 

laănivelămaritimă群iăfluvial;ă 

▪ Înfiin郡area,ădezvoltarea,ămodernizareaăinfrastructuriiăturismuluiăpentruăvân<toareă群iăpescuit;ă 

▪ Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii montane;  

▪ Crearea, dezvoltarea,ămodernizareaăinfrastructuriiăbalneareă群iădeătratamentăregional/local;ă 

▪ Crearea,ăextinderea,ămodernizareaădeăstructuriăagroturisticeă群iăpentruăactivit<郡iădeăturismărural;ă 
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▪ Dezvoltareaă re郡eleloră deă captareă 群i/sauă transportă aă izvoarelorămineraleă cuă poten郡ială terapeutică

(apeăminerale,ă lacuriă 群iă n<moluriă terapeuticeă etc.)ădină sta郡iunileă turisticeăbalneare,ăclimaticeă 群iă

balneo-climatice;  

▪ Înfiin郡area,ădezvoltareaăporturilorăturisticeă(pentruăambarca郡iuniădeăagrement);ă 

▪ Crearea de locuri de campare, locuri pentru picknic;  

▪ Amenajareaăpârtiilorădeăski,ăpentruăs<niu群ă群iăfacilit<郡iăpentruăsporturileădeăiarn<;ă 

▪ Amenajareaăspa郡iilorăpentruăsporturiăacvaticeă(群trandurilorăartificialeă群iănaturale etc.);  

▪ Amenajareaăpistelorăpentruăbiciclete,ătraseeădeăciclismă群iăaăinfrastructurii conexe.  

  

 Prioritateaă5.ăConservareaăşiăprotec郡iaămediuluiăînconjur<toră 

Domeniu de intervenție 1: Construc郡iaăşiămodernizareaăsistemelorădeăinfrastructur<ădeăap<ăşiădeă

ap<ăuzat< 

Obiectivul specific 1: Valorificareaă eficient<ă şiă durabil<ă aăpatrimoniului natural prin crearea / 

modernizareaăinfrastructurilorănecesareăpentruăasigurareaăaliment<riiăcuăap<ăpotabil<ăaăpopula郡ieiă群iă

pentruăcolectareaă群iăepurareaăapelorăuzateăînăvedereaăcreşteriiăcalit<YiiăvieYii 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Construc郡ia/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiădeăap<ă群iăap<ăuzat<;ă 

▪ Construc郡ia/reabilitarea/modernizareaăsta郡iilorădeăepurare;ă 

▪ EcologizareaăsuprafeYelorădeăap<ăşiăsolăpoluateă群iărealizareaăunorăsistemeădeăavertizare-alarmare 

sonor<ăaăpopula郡ieiă群iăaăobiectivelorădinăzoneleăpoten郡ialăafectate;ă 

▪ Aplicareaă deă solu郡iiă ecologiceă pentruă colectareaă 群iă epurareaă apeloră uzate,ă inclusivă înă Deltaă

Dun<riiă群iălaăMareaăNeagr<;ă 

▪ Stopareaă polu<rii,ă respectivă depoluareaă râuriloră 群iă lacurilor,ă inclusivă ac郡iuni de repopulare a 

acestora.  

Domeniu de intervenție 2: Extindereaăşiămodernizareaăsistemelorădeăgestionareăaădeşeurilor,ăcâtă

şiăreabilitareaăsiturilorăcontaminate 

Obiectivul specific 2: Protejareaă mediuluiă prină consolidareaă 群iă extindereaă sistemeloră deă

managementăintegratăalăde群eurilor,ăsprijinireaăinvesti郡iilorăcareăpromoveaz<ăprevenirea gener<riiădeă

de群euri,ă reutilizarea,ă inclusivă utilizareaă loră caă materiiă primeă secundare/ă subproduseă înă vedereaă

cre群teriiăeficien郡eiăutiliz<riiăresurselorănaturaleă群iăprinădecontaminarea siturilor contaminate  

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Investi郡iiăînăsistemeleădeăgestionareăaăde群eurilorămenajere,ăindustriale,ămedicaleăetc.;ă 

▪ Valorificareaădeşeurilorăsolideăcolectate,ăinclusivăprinăcompostare,ăprecumăşiăaăn<molurilorăde la 

staYiileădeăepurare;ă 
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▪ Dotareaăcuăechipamenteă群iăutilajeăspecificeăpentruăcolectarea/ătransportul/ăsortareaăde群eurilor;ă 

▪ Identificarea,ăcur<郡area,ădecontaminareaăsuprafe郡eloră(solurilor)ăpoluate;ă 

▪ Demolareaăcl<diriloră群iăplanareaăterenurilor,ăpentruăstopareaăpolu<riiă群iă îmbun<t<郡ireaămediuluiă

dinăurbană群i rural;  

▪ Activit<郡iăadiacenteăpentruăamenajareaădeăbaz<ăaăterenurilorăcareăauăfostădecontaminate.ă 

Domeniu de intervenție 3: Creareaă sistemuluiădeăgestiuneă şiă controlă ală factorilorădeămediuă 群iă

interven郡iiăînăsitua郡iiădeăurgen郡< 

Obiectivul specific 3: Prevenireaă 群iă reducereaă impactuluiă schimb<riloră climaticeă prină

implementareaă unoră m<suriă deă protecYieă aă mediuluiă şiă deă prevenireă aă riscuriloră deă mediuă 群iă

dezvoltareaă群iăînt<rireaăserviciilorăprofesionisteă群iăvoluntareăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<ă群iăaăcentreloră

rapideădeăinterven郡ieă 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Investi郡iiă înă echipamenteă specificeă fiec<ruiă jude郡ă pentruă prevenireaă 群iă gestionareaă riscuriloră

ap<ruteălaănivelălocală群iăregional,ăinclusivăaăinstitu郡iilorăcareăasigur<ăsupraveghereaă群iăcontrolulă

trecerii frontierei de stat;  

▪ Investi郡iiăînăinfrastructuraădeăprevenireăaăsitua郡iilorădeăurgen郡<ă(îndiguiri,ăregularizareăcursuriădeă

ap<,ăconsolidareăterenuriăafectateădeăalunec<riădeăteren,ăetc.);ă 

▪ Consolidareaăfalezeloră群iăînnisip<riăartificialeăînăzoneleăafectateădeăeroziuneaăapelor;ă 

▪ Creareaăunuiăcentruăregionalădeăpreven郡ieă群iămanagementăalăsitua郡iilorădeăpoluareăaccidental<ăaă

Dun<riiă群iăaăunuiăplanăregionalădeăac郡iune;ă 

▪ Creareaădeăunit<郡iădeămonitorizareăaămediuluiă群iădeăinterven郡ieărapid<;ă 

▪ Schimbădeăexperien郡<ă群iăknow-how în managementulăsiua郡iilorădeăurgen郡<;ă 

▪ Ac郡iuniăpreventiveădeăinformareă群iăcon群tientizareăaăpopula郡ieiăînăsitua郡iiădeăurgen郡<;ă 

▪ Elaborareaăh<r郡ilorădeăriscă(alunec<riădeăteren,ărisc seismic, etc.)  

Domeniu de intervenție 4: Protejareaăbiodiversit<郡iiă群iăalteăac郡iuniădeăprotec郡iaămediuluiă 

Obiectivul specific 4: Conservareaă şiă refacereaă ecosistemeloră naturaleă prină menYinerea/ă

ameliorareaăst<riiăfactorilorădeămediuă群iăprinămanagementul durabil al ariilor protejate 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Elaborarea/actualizareaăplanurilorădeămanagementăaăariilorăprotejateă群iăaăstudiilorădeăevaluareăaă

st<riiădeăconservareăaăhabitateloră群iăspeciilorădinăariileănaturaleăprotejate; 

▪ Investi郡iiăîn infrastructuraădeăuzăpublicăorientat<ăspreăprotec郡iaă群iăgestionareaămediuluiăînăariileă

naturale protejate;  

▪ Organizarea de cursuri de instruire pentru personalul din ariile naturale protejate;  

▪ Organizareaă群iăderulareaădeăcampaniiădeăinformareă群iăcon群tientizareăaăpopula郡iei;ă 
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▪ Ac郡iuniăpentruăreconstruc郡iaăecologic<ăaăecosistemeloră群iăaăhabitatelorădeteriorate;ă 

▪ Actiuniădeăcur<郡areăaăcanaleloră群iădecolmatareăînătoateăzonele,ăpentruăîmbun<t<郡ireaănaviga郡iei;ă 

▪ Recreareaă condiYiiloră deă stabilitateă şiă siguranY< a zonelor expuse eroziunii apelor, dezastrelor 

naturaleăşiăfenomenelorădeădesp<durire; 

▪ Investi郡iiă ceă vizeaz<ă implementareaă sistemeloră deămonitorizareă aă calit<郡iiă factoriloră deămediuă

(aer, ap<,ăsol),ăprecumă群iăaăpolu<riiăfoniceăînăzoneleăurbane;ă 

▪ Investi郡ii în realizareaădeăperdeleădeăprotec郡ieăatmosfericeă群iăfoniceăde-a lungul arterelor rutiere 

intensă circulate,ă magistraleloră feroviare,ă aeroporturiloră etc.,ă inclusivă împ<durireaă terenurilor 

degradate;  

▪ Crearea/men郡inereaăre郡eleiădeăspa郡iiăverzi,ăparcuri,ăinclusivăplantareaăcuăarboriăaăspa郡iilorăpubliceă

群iăaătrotuarelorădeăpeăprincipaleleăartereădeăcircula郡ie.ă 

 

 Prioritateaă6:ăÎmbun<t<郡ireaăeficienYeiăenergeticeăşiăutilizareaăresurselorăregenerabile  

Domeniu de intervenție 1: Cre群tereaă eficien郡eiă energeticeă a cl<diriloră dină sectorulă reziden郡ial 

(locuin郡elor)ă 

Obiectivul specific 1: Îmbun<t<郡ireaăeficien郡eiăenergeticeăaăcl<dirilorădinăsectorulăreziden郡ială群iă

valorificarea resurselor regenerabileăpentruăproducereaăenergieiăelectriceă群iătermiceă 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Investi郡iiă înă reabilitareaă 群iă modernizareaă termic<ă aă cl<diriloră existenteă 群iă aă cl<diriloră noi,ă dină

sectorulăreziden郡ial;ă 

▪ Crearea,ăextinderea,ăreabilitarea,ăretehnologizareaăinfrastructuriiăpentruăînc<lzireaă群iăpreparareaă

apei calde menajere,ă producereaă 群iă distribuireaă energieiă 群iă aă agentuluiă termic,ă înă sistemă

centralizat,ă gestionat<ă laă nivelă comunal,ă or<群enesc,ă municipal,ă intercomunitar,ă jude郡eană sauă

regională 群i/sauă prină folosireaă oric<roră formeă deă energieă regenerabil<ă (eolian,ă solar,ă biomas<,ă

hidroenergetic,ăaăaltorăresurseăneconven郡ionale);ă 

▪ Contorizareaăutilit<郡ilorălaănivelulăcl<dirilor;ă 

▪ Investi郡iiăînătermoizolareaăconductelor din subsoluri;  

▪ Dezvoltarea/îmbun<t<Yireaăsistemelorădeătermoficare;ă 

▪ Gestionareaăindividual<ăaăutilit<Yilorăprin montarea în apartamente a repartitoarelor de costuri.  

Domeniu de intervenție 2: Cre群tereaăeficien郡eiăenergeticeăaăcl<dirilorădinăsectorul public  

Obiectivul specific 2: Îmbun<t<郡ireaă eficien郡eiă energeticeă aă cl<diriloră dină sectorulă publică 群iă aă

sistemuluiă deă iluminată publică 群iă valorificareaă resurseloră regenerabileă pentruă producereaă energiei 

electriceă群iătermice 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 
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▪ Investi郡iiă înă reabilitareaă 群iă modernizareaă termic<ă aă cl<diriloră existenteă 群iă aă cl<diriloră noi,ă dină

sectorul public;  

▪ Crearea,ă extinderea,ă retehnologizareaă infrastructuriiă pentruă înc<lzireaă 群iă preparareaă apeiă caldeă

menajere,ă producereaă 群iă distribuireaă energiei,ă prină folosireaă oric<roră formeă deă energieă

regenerabil<ă(eolian,ăsolar,ăbiomas<,ăhidroenergetic,ăaăaltorăresurseăneconven郡ionale);ă 

▪ Contorizareaăutilit<郡ilorălaănivelulăcl<dirilor;ă 

▪ Investi郡iiăînătermoizolareaăconductelorădinăsubsoluri;ă 

▪ Dezvoltarea/îmbun<t<Yireaăsistemelorădeătermoficare;ă 

▪ Îmbun<t<郡ireaă(construc郡ia,ăreabilitareaă群iămodernizarea)ăsistemuluiăde iluminat public, inclusiv 

prină utilizareaă tehnologieiă LEDă 群iă deă control al luminii, inclusiv prin utilizarea sistemelor de 

iluminat cu panouri fotovoltaice;  

▪ Campaniiădeăcon群tientizareăaăpubliculuiăpeătemeăaferenteăeficien郡eiăenergetice.ă 

 

 Prioritatea 7. Îmbun<t<Yireaă calit<郡iiă înă domeniileă educaYie,ă s<n<tateă 群iă incluziuneă
social< 

Domeniu de intervenție 1: Investi郡iiăînăeduca郡ieăpentruăîmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăînv<郡<mântuluiă群iă

dezvoltareaăinfrastructuriiădinămediulăurbană群iărurală 

Obiectivul specific 1: Cre群tereaă rateiă particip<riiă popula郡ieiă înă sistemulă deă înv<郡<mântă prină

îmbun<t<郡ireaăserviciilorădeăeduca郡ieă群iăaăinfrastructuriiădinăsistemulăeduca郡ională 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Construc郡ia/reconstruc郡ia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii 

educaYionale;ă 

▪ Dotareaăinfrastructuriiăantepre群colareă(cre群e),ăgr<dini郡e;ă 

▪ DotareaăinfrastructuriiăeducaYionaleă(群coli,ălicee);ă 

▪ Înfiin郡area/dezvoltareaăinfrastructurii de after-school;  

▪ Dotarea infrastructurii de after-school;  

▪ Construc郡ia/reconstruc郡ia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiă

culturale;  

▪ Dotarea infrastructurii culturale;  

▪ Construc郡ia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiădeăeduca郡ieă

universitar<;ă 

▪ Construc郡ia/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea campusurilor universitare;  

▪ Dotarea infrastructurii universitare;  



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

39 
 

▪ Facilitareaă accesuluiă tuturoră persoaneloră laă educaYie,ă laă formareă profesional<,ă laă activit<Yiă

sportiveăşiăculturale,ăînăspecialădinăcategoriile dezavantajate;  

▪ Înfiin郡area/dezvoltareaăbazelorăsportive,ădotareaăbazelorădeăagrementă群iădeărecreere;ă 

▪ Corelareaă oferteiă sistemuluiă educaYională şiă deă formareă profesional<ă cuă noileă cerinYeă aleă pieYeiă

muncii;  

▪ Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formareăprofesional<ăcontinu<;ă 

▪ Dezvoltareaă deă programeă educa郡ionaleă specificeă pentruă categoriiă specialeă (copiiă cuă poten郡ială

înaltădeăeduca郡ie);ă 

▪ Dezvoltareaă parteneriateloră întreă unit<郡ileă deă înv<郡<mântă 群iă mediulă deă afaceri,ă universit<郡iă 群iă

administra郡ia public<ă群iăsus郡inereaăcercet<riiă群iăinov<rii;ă 

▪ Dezvoltareaăac郡iunilorăinovativeăînăvedereaăîmbun<t<郡iriiătranzi郡ieiădeălaă群coal<ălaăpia郡aămuncii;ă 

▪ Dezvoltareaădeăprogrameăeduca郡ionaleăspecificeă群iăpromovareaătehnicilorăTICăînăeduca郡ie;ă 

▪ Monitorizarea inser郡ieiăabsolven郡ilorădinăînv<郡<mântulăpreuniversitară群iăuniversitar;ă 

▪ Actiuniăîntreprinseăpentruăreducereaăabandonuluiă群colar;ă 

▪ Campaniiădeăinformareă群iăcon群tientizareăcuăprivireălaărolulăeduca郡ieiăînădezvoltareaădurabil<. 

Domeniu de intervenție 2: Investi郡iiăînăs<n<tateăpentruăîmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăserviciilorăoferiteă

群iădezvoltareaăinfrastructuriiădinămediulăurbană群iărurală 

Obiectivul specific 2: Cre群tereaă calit<郡iiă serviciiloră medicaleă 群iă a infrastructurii în vederea 

îmbun<t<郡iriiăst<riiădeăs<n<tateăaăpopula郡ieiă 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Construc郡ia/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiădeăs<n<tate;ă 

▪ Dotareaăcuăechipamenteămedicaleăspecializateă群iăutilit<郡iădeăultim<ăgenera郡ieăcuăemisiiăminimeă

deă radia郡iiă (microdose)ă 群iă careă sprijin<ă promovareaă deă tratamenteă non-invazive, precumă 群iă

formareaă profesional<ă aă cadreloră medicaleă pentruă folosireaă poten郡ialuluiă optimă ală

echipamentelor;  

▪ Informatizareaăspitaleloră群iăcrereaăconectivit<郡iiăcuăre郡eleleăregionale,ăna郡ionaleă群iăinterna郡ionaleă

înădomeniulăsan<t<郡ii;ă 

▪ Creareaăşiăpromovareaăunorăprogrameădeăformareăprofesional<ăspecializat<ăînăvedereaăcre群teriiă

calit<郡iiăserviciilorămedicaleă(serviciiămedicaleădeăprevenireăaăunorăboli,ădară群iăserviciiămedicaleă

careăpresupunăutilizareaăcorect<ăaănoilor echipamente medicale cu care sunt dotate);  

▪ Dezvoltareaă parteneriateloră întreă unit<郡ileă sanitare,ă universit<郡i,ă administra郡iaă public<ă pentruă

sus郡inereaăcercet<rii;ă 

▪ Activit<郡iă deă informare/ă programe/ă campaniiă deă educareă 群iă informareă aă popula郡ieiă privind 

s<n<tateaălocuitorilor.ă 
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Domeniu de intervenție 3: Investi郡iiăînăcalitateaăserviciilorăsocialeă群iăaăinfrastructuriiădeăserviciiă

socialeădinămediulăurbană群iărurală 

Obiectivul specific 3: Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilorăsocialeă群iăaăinfrastructuriiădeăservicii sociale 

pentruăcombatereaăs<r<cieiă群iăincluziunii sociale  

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Construc郡ia/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiădeăserviciiăsociale;ă 

▪ Dotarea infrastructurii serviciilor sociale;  

▪ Dezvoltarea de serviciiă comunitareă deă baz<,ă pentruă comunit<郡ileă izolate (cabinete medicale 

mobile);  

▪ Îmbun<t<郡ireaă condi郡iiloră deă locuireă (construc郡ia/reabilitarea/modernizareaă locuin郡eloră sociale)ă

pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru tinerii care ies din centrele de plasament; 

▪ Înfiin郡area/dezvoltareaă unuiă sistem deă serviciiă integrateă careă s<ă r<spund<ă eficientă nevoiloră

populaYieiăaflateăînăsituaYiiădeăriscăsocial;ă 

▪ Crearea/dezvoltareaă deă centreă socialeă pentruă b<trâni,ă persoaneă cuă dizabilit<郡iă 群iă persoaneă

suferind de boli incurabile;  

▪ Dezvoltareaă群iăstimulareaăeconomieiăsocialeădeăc<treăactoriăpublici,ăpriva郡iă群iăONG-uri;  

▪ Dezvoltareaă parteneriateloră întreă administra郡iaă public<ă 群iă ONG-uriă pentruă cre群tereaă calit<郡iiă

serviciilor sociale oferite;  

▪ Cre群tereaăcompeten郡elorăprofesionale a personalului implicat în domeniul acord<riiădeă serviciiă

sociale;  

▪ Activit<郡iă (informare/consiliere/mediereă etc.)ă deă dezvoltareă comunitar<ă integrat<,ă înă vedereaă

cre群teriiăgraduluiădeăcoeziuneălaănivelulăcomunit<郡iiă(îngrijireaălaădomiciliu,ăetc.);  

▪ Amplasarea de sisteme de supraveghere video,ă cuă rolă preventivă înă zoneă cuă oă infrac郡ionalitateă

ridicat<. 

Domeniu de intervenție 4: Sprijinireaă regener<riiă economiceă 群iă socialeă aă zoneloră s<race,ă

identificate cu risc de excluziune  

Obiectivul specific 4: Reducereaăgraduluiădeăs<r<cieăprinăasigurareaăunorăcondi郡iiăîmbun<t<郡iteă

deălocuit,ăpentruăcomunit<郡ileădefavorizate,ăprecumă群iăasigurareaăunorăserviciiădeăbaz<ă - medicale, 

educa郡ionale,ăsocialeă– înăvedereaăcre群teriiăgraduluiădeăocupareă群iăincluziuneăsocial< 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Proiecteăintegrateădeăregenerareăeconomic<ăaăzonelorăs<raceăidentificateăcuăriscădeăexcluziuneăaă

comunit<郡ilorămarginalizate,ăprin:ă 

• îmbun<t<郡ireaăcondi郡iilorădeălocuireă(construc郡ie/reabilitare/modernizareălocuin郡eăsociale);  
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• investi郡iiă înă infrastructuraă deă s<n<tateă 群iă serviciiă socialeă (centreă integrateă deă interven郡ieă

medico-social<);ă 

• stimulareaăocup<rii,ăprinăintermediulăactivit<郡ilorădeăeconomieăsocial<;ă 

• investi郡iiăînăinfrastructuraădeăeconomieăsocial<;ă 

• integrareaăcomunit<郡ilorămarginalizateă群iăcombatereaădiscrimin<rilorădeăoriceătip;ă 

• activit<郡iă(informare/consiliere/mediereăetc.)ădeădezvoltareăcomunitar<ăintegrat<,ă înăvedereaă

cre群teriiăgraduluiădeăcoeziuneă群iăconsensălaănivelulăcomunit<郡ii.ă 

Instrumentul DLRC (Dezvoltareă local<ă plasat<ă subă responsabilitateaă comunit<Yii)ă promoveaz<ă

m<suriădestinateăreduceriiăs<r<cieiăşiăexcluziuniiăsociale,ăprinăimplementareaăunorăplanuriă(strategii)ă

integrateăceăvorăcuprindeăatâtăintervenYiiăinfrastructurale,ăcâtăşiăintervenYiiăceăvizeaz<ădiverseleătipuriă

de servicii acordateăcomunit<Yilorădefavorizateămeniteă s<ăasigureă locuirea,ăocupareaăprinăactivit<Yiă

deăeconomieăsocial<,ăprecumă群iăfurnizareaăintegrat<ăaăserviciilorămedicaleăşiăsociale.ă 

 

 Prioritatea 8. Valorificarea superioar<ăaăresurselorădinămediulărurală群iămodernizarea 

economiei rurale  

Domeniu de intervenție 1: Îmbun<t<Yireaă competitivit<Yiiă întreprinderiloră dină zonaă rural<,ă

inclusiv în sectoarele non-agricoleăpentruăaăcre群teărezultateleăeconomiceădinăacesteăzoneă 

Obiectivul specific 1: Diversificareaăeconomieiăruraleăprinăcre群tereaănum<ruluiădeăîntreprinderi,ă

inclusiv din sectorul non-agricol,ă încurajareaămen郡ineriiă 群iă dezvolt<riiă activit<郡iloră tradi郡ionaleă dină

spa郡iulărurală 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Crearea/dezvoltarea de parcuriăagroindustriale,ăaăunit<郡ilorădeăprocesareă群iăaădepozitelor;ă 

▪ Creareaădeăpie郡eădeăgrossăînămediulărural;ă 

▪ Promovareaăînfiin郡<riiăgrupurilorădeăproduc<toriădinăsectorulăagricolă群iăsilvic;ă 

▪ Investi郡iiă pentruă crearea/ă extindereaă activit<郡iloră deă ob郡inere a produselor non-agricole, non-

alimentareă 群iă aă serviciiloră conexeă (produseă deă uză gospod<resc,ă articoleă deă piel<rie,ă

îmbr<c<minte,ăînc<l郡<minte,ătricotaje,ăuleiuriăesen郡ialeăetc.)ă 

▪ Investi郡iiă pentruă crearea/extindereaă activit<郡iloră non-agricoleă tradi郡ionale cu specific local 

(fier<rie,ă ol<rit,ă broderie,ă confec郡ionareaă deă instrumenteă muzicaleă tradi郡ionale),ă precumă 群iă

desfacerea acestor produse;  

▪ Cre群tereaă niveluluiă deă preg<tireă profesional<ă aă lucr<toriloră dină întreprinderileă agricoleă 群iă non-

agricole din zonaărural<;ă 

▪ Investi郡iiăacordateăIMM-urilorădinămediulărural,ăpentruădezvoltareaăactivit<郡ilorănon-agricole;  
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▪ Sprijinăacordată firmelorădinămediulă ruralăpentruă informatizareaăactivit<郡ii,ă inclusivăachizi郡iaădeă

noi tehnologii; 

▪ Sprijin acordat firmelor din mediul rural pentru implementarea sistemelor de calitate, a 

sistemeloră moderneă deă managementă 群iă pentruă cre群tereaă competen郡eiă managerialeă 群iă aă

productivit<郡iiămuncii;ă 

▪ Activit<郡iădeăpromovareă群iăsprijinăpentruăafaceriă(târguri,ăexpozi郡ii,ăconferin郡e,ăîntâlniriă„business 

toăbusiness”,ămaterialeăpromo郡ionale,ăetc.);ă 

▪ Înfin郡areaă群iădezvoltareaăGrupurilorădeăAc郡iuneăLocal<ă(GAL).ă 

Domeniu de interventie 2: Investi郡iiăînăsectorulăpiscicolă群iăîmbun<t<郡ireaăcondi郡iilorăeconomiceă

din zonele piscicole  

Obiectivul specific 2: Cre群tereaăcompetitivit<郡iiă群iădurabilit<郡iiăsectoruluiăpiscicolă 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Investi郡iiăînăsectorulăpiscicol,ăinclusivăprinăsusYinereaăproducYieiăpiscicoleă(acvacultur<ăşiăcultur<ă

marin<)ăşiămodernizarea infrastructurii pentru pescuit;  

▪ Îmbun<t<郡ireaăfloteiădeăpescuit;ă 

▪ Sprijinăpentruăcomercializareaă群iămarketingulăproduselorăpiscicole;ă 

▪ Sprijinăpentruăîntreprinz<toriiăagricoli,ă întreprinz<toriiădinăsectorulăpiscicolă群iăalăacvaculturiiă群iă

structurilor asociative, înăvedereaă implement<riiă sistemelorădeă certificareă aăcalit<郡iiăproduseloră

într-unăsistemădeăfilier<;ă 

▪ Promovareaăstrategiilorădeădezvoltareăintegrat<ăaăzonelorăpiscicole;ă 

▪ Investi郡iiăînăunit<郡iădeăacvacultur<ă(înfiin郡are,ăextindere,ămodernizare);  

▪ Elaborareaă群iă implementareaăstrategiilorădeădezvoltareăaăzonelorăpesc<re群tiă1aănivelulăRegiuniiă

Sud-Est.  

Domeniu de intervenție 3: Investi郡iiă înă infrastructur<ă 群iă îmbun<t<郡ireaă serviciiloră deă baz<ă dină

localit<郡ileăruraleă 

Obiectivul specific 3: Creştereaă calit<郡ii vie郡iiă înă zoneleă rurale prin dezvoltarea infrastructurii 

ruraleăinclusivăprinăconservarea,ăprotejareaăşiădezvoltareaăpatrimoniuluiăistoricăşiăcultural 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi:ă 

▪ Restaurarea,ăprotejarea,ăpromovareaă群iăvalorificarea monumentelor istorice incluse în:  

• patrimoniulăculturalăna郡ionalădinămediulărural;ă 

• patrimoniul cultural local din mediul rural; 

▪ Construireaădeădrumuriănoi,ăextinderea,ăreabilitarea,ămodernizareaăre郡eleiădeădrumuriădeăinteresă

localăcareăfacăleg<turaăcu zoneleăurbaneă群iăperiurbane, pentru îmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăaerului;ă 

▪ Construc郡ia,ăreabilitareaă群iăconsolidareaăre郡eleiădeăpoduriă群iăpode郡e;ă 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

43 
 

▪ Asigurareaă accesibilit<Yiiă rutiereă înă zoneleă rurale/montane,ă pentruă aă îmbun<t<Yiă condiYiileă deă

viaY<ăînămediulăruralăşiădeămunteăşiăpentruăaăsusYineăactivit<Yileăeconomiceă(inclusivăactivit<Yileă

turistice) în acele zonele;  

▪ Reabilitarea, modernizarea, extinderea aleilor/trotuarelor/ rigolelor pentru scurgerea apelor 

pluvialeădinălocalit<郡ileărurale;ă 

▪ Dezvoltarea,ă modernizarea,ă îmbun<t<郡irea,ă extindereaă deă noiă sistemeă de transport în comun, 

inclusiv dotarea cu mijloace ecologice (troleibuze, autobuze etc.), careă facă leg<turaă cuă zoneleă

urbaneă群iăperiurbane;ă 

▪ Construc郡ia/ăreabilitarea/ăextindereaăcl<dirilorăpublice;ă 

▪ Construc郡iaălocuin郡elor;  

▪ Reabilitareaăunit<郡ilorădeăcult;ă 

▪ Construc郡ia/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiădeăgazeănaturale;ă 

▪ Construc郡ia/reabilitarea/modernizarea/extindereaăinfrastructuriiădeăenergieăelectric<;ă 

▪ Dot<riă群iălucr<riăspecificeăpentruăasigurareaăprotecYieiăcivileăşiăcreştereaăniveluluiădeăsiguranY<ăală

cet<Yenilor;ă 

▪ Crearea,ăextinderea,ămodernizareaăre郡elelorăinternetădeăînalt<ăvitez<ă(band<ălarg<);ă 

▪ Achizi郡ionareaăsauădezvoltareaădeăsoftwareă群iăachizi郡ionareaădeăbrevete,ăpatente,ălicen郡e,ădrepturi 

de autor;  

▪ Sprijinăpentruăcreareaădeăgrupuriălocaleăp<str<toareădeătradi郡iiă(me群te群ugari,ăforma郡iiădeădansuriă

群iămuzic<,ăsatulătradi郡ional,ăsatulăpesc<rescăetc.);ă 

▪ Investi郡iiă pentruă producereaă 群iă utilizareaă durabil<ă aă energieiă dină surseă regenerabileă înă cadrul 

fermelor agricole.  

 

 Prioritateaă 9.ă Îmbun<t<Yireaă resurseloră umaneă laă nivelulă regional,ă înă contextulă
specializ<riiăregionale inteligente  

Domeniu de intervenție 1: Investi郡iiăînăinfrastructuraăserviciilorădeăocupareă 

Obiectivul specific 1: Îmbun<t<郡irea performan郡eiă resurseloră umaneă prină investi郡iiă înă

infrastructur< 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Înfiin郡area/ădezvoltareaăcentrelorădeăinstruireă群iăperfec郡ionareăpentruăresurseleăumaneă(salaria郡i,ă

etc.);  

▪ Dotareaăcentrelorădeăinstruireă群iăperfec郡ionare pentru resursele umane;  

▪ Înfiin郡area/ădezvoltareaăcentrelorădeăformareăprofesional<ălaătoateănivelurile;ă 

▪ Dotareaăinfrastructuriiădeăformareăprofesional<ălaătoateănivelurile. 
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Domeniu de intervenție 2: Investi郡iiăînădezvoltareaăresurselorăumaneăinclusivădinăadministra郡iaă

public< 

Obiectivul specific 2: Îmbun<t<Yireaă serviciiloră publice,ă promovareaă parteneriateloră laă nivelă

regional/ă locală 群iă creareaă uneiă pie郡eă aă for郡eiă deă munc<ă regionaleă moderne,ă flexibile,ă inclusivă înă

vedereaăsatisfaceriiănevoilorăpie郡ei 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Instruireăprofesional<ăselectiv<,ăorientat<ăc<treăsectoareăcuăpoten郡ialăridicatădeădezvoltare;ă 

▪ Realizareaă deă ac郡iuniă deă consultan郡<ă 群iă asisten郡<ă pentruă începereaă uneiă activit<郡iă independenteă

sauăpentruăini郡iereaăuneiăafaceri;  

▪ Dezvoltareaădeăac郡iuni inovativeădeăcre群tereăaăinser郡ieiăpeăpia郡aămuncii;ă 

▪ Dezvoltareaăparteneriateloră群iăîncurajareaăini郡iativelorăpartenerilorăsociali;ă 

▪ Monitorizareaăinser郡iei/ăreinser郡ieiăpeăpia郡aămunciiăaăbeneficiarilorădeăm<suriăactiveădeăocupare a 

for郡eiădeămunc<;ă 

▪ Promovarea metodelor non-formaleă deă instruireă 群iă aă programeloră deă mentorată înă industriileă

creative;  

▪ Facilit<郡iăpentruăadaptareaătinerilorălaăocupareaăprimuluiălocădeămunc<;ă 

▪ Îmbun<t<Yireaă capacit<Yiiă administrativeă pentruă aă sprijiniă utilizareaă raYional<ă aă resurselor 

financiareădisponibile,ăinclusivăasistenYaăfinanciar<ănerambursabil<;ă 

▪ Implementarea proiectelor de e-guvernareăpentruăeficientizareaăactivit<郡iiăadministra郡ieiăpublice;ă 

▪ Formareaăprofesional<ăaăpersonaluluiădinăadministra郡ie;ă 

▪ Dezvoltarea capitaluluiăumanădinăinstitu郡iileăcareăofer<ăserviciiăpeăpia郡aămuncii;ă 

▪ Îmbun<t<Yireaă capacit<Yiiă deă managementă pentruă elaborarea/actualizareaă strategiiloră şiă aă

serviciiloră publiceă deă interesă regional,ă înămodă eficace,ă eficientă şiă transparent într-un cadru de 

parteneriat larg;  

▪ Îmbun<t<郡ireaăcapacit<郡iiăadministrativeăprinărealizareaăfi群elorăcadastrale;ă 

▪ Dezvoltareaăre郡elelorăpentruăcooperareaăinter-regional<ă群iătrans-na郡ional<;ă 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor public-public, public-privată群iăcu mediul academic.  

 

 Prioritateaă10.ăPromovareaăcooper<riiătransfrontaliereă群iăinterregionaleă 

Domeniu de intervenție 1: Îmbun<t<Yireaă cooper<riiă transfrontaliereă 群iă interregionaleă pentruă

cre群tereaăoportunit<郡ilorădeăafaceriă 

Obiectivul specific 1: Sprijinireaădezvolt<riiăfirmelor pentru a implementa proiecte în domeniul 

cooper<riiă transfrontaliereă 群iă interregionaleă înă vedereaă cre群teriiă competitivit<郡iiă 群iă creareaă deă noiă

locuriădeămunc< 
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OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Sprijinireaădezvolt<riiăinfrastructuriiădeăafaceriăşiăpromovareaăcooper<rii;ă 

▪ Construc郡ia/ă modernizarea/ă extinderea/ă reabilitareaă infrastructuriiă turisticeă cuă poten郡ială

transfrontalier, inclusiv a zonelor de agrement;  

▪ Promovareaă reYeleloră turisticeă şiă diversificareaă serviciiloră turisticeă transfrontaliereă şiă

interregionale existente;  

▪ Marketingulăşiăpromovareaăînăcomunăaăproduselorătransfrontaliere;ă 

▪ Dezvoltareaăleg<turilorăşiăaăschimburilorătransfrontaliereădintreăcentreleădeăeducaYie/ăinstruire.ă 

Domeniu de intervenție 2: Îmbun<t<Yireaă cooper<riiă transfrontaliereă înă zoneleă deă protec郡ieă aă

mediuluiăpentruăaăfaceăfa郡<ămaiăbineăriscuriloră 

Obiectivul specific 2: Reducereaă risculuiă înăzonaă transfrontalier<ăprină identificarea,ăevaluarea,ă

monitorizareaă群iăabordareaăriscurilorădeădezastreă群iăconsolidarea de avertizare timpurie 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Integrareaăstandardeloră群iăaăsistemelorăarmonizateăpentruăoămaiăbun<ăprognozareă群iădeăgestionareă

aăriscurilorănaturaleă群iăantropiceăînăzonaăCBC;ă 

▪ Sprijinireaăac郡iunilorăcareăvorăconduceălaăoădefini郡ieăcomun<ă群iăevaluareăaăsitua郡iilorădeăurgen郡<;ă 

▪ Sprijinireaăunămanagementădeăcoast<ăintegratălaăMareaăNeagr<; 

▪ Îmbun<t<Yireaă niveluluiă deă conştientizareă aă publiculuiă înă ceeaă ceă privesteă managementulă şiă

protejarea mediului;  

▪ Activit<郡iăcomuneădeăavertizareăşiăr<spunsălaăsituaYiiădeăurgenY<ă(dotareaăcuăechipamente).ă 

Domeniu de intervenție 3: Investi郡iiăînăcapacitateaăinstitu郡ional<ădinăzoneleădeăfrontier<ăpentruăaă

împ<rt<群iăexperien郡eă群iăpracticiăcomuneă 

Obiectivul specific 3: Îmbun<t<郡ireaă capacit<郡ii deă cooperareă 群iă aă eficien郡eiă administra郡iiloră

publice în contextul CBC 

OperaМiuniăorientative/Activit<Мi: 

▪ Consolidareaăre郡elorădeăcooperareătransfrontalier<ălocale/ăregionale;ă 

▪ Elaborareaăstrategiilorădeăimplementare,ădezvoltareaă群iătransferulămodeluluiădeăbuneăpracticiă群iă

solu郡iiă (inclusivă buneă practiciă pentruă asigurareaă serviciilor publice prin instrumente de e-

guvernare);  

▪ Asigurareaădeăechipamenteă群iăinfrastructur<ăpentruăaăspijini modernizarea serviciilor publice în 

domeniile:ăpolitic<ăsocial<,ăvam<,ăeduca郡ie,ăs<n<tateă群iăocupare;ă 

▪ Coordonareaă politiciloră 群iă investi郡iiloră înă zonaă CBCă - dezvoltareaă unoră abord<riă comuneă laă

probleme comune – înădomeniiăcumăarăfi:ăpolitic<ăsocial<,ăvam<,ăeduca郡ie,ăs<n<tateă群iăocupare;ă 

▪ Dezvoltarea unor structuri comune, sistemeă群iăinstrumenteăceăducălaăconsolidareaăCBC;ă 
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▪ Cre群tereaă capacit<郡iiă administra郡ieiă publiceădeă aă implementaă reformeă 群iă programeădeă investi郡iiă

publice în contextul CBC;  

▪ Îmbun<t<郡ireaăcapacit<郡iiăadministrativeăpubliceădeăaăimplementaăproiecteăeuropene;ă 

▪ Ac郡iuniădeăpromovareăaăreduceriiăbirocra郡ieiăpentruăcet<郡eni;ă 

▪ Cre群tereaăgraduluiădeăcon群tientizareăcuăprivireălaăzonaăCBC 

 

3.2. Strategiaădeădezvoltareăaăjude郡uluiăVrancea 

Avândă înă vedereă c<ă laă momentulă realiz<riiă strategieiă deă dezvoltareă local<ă aă comunei Vidra, 

strategiaă deă dezvoltareă aă jude郡uluiă Vrancea 2021-2027ă nuă esteă înc<ă finalizat<,ă neă vomă referiă laă

obiectiveleă strategice,ăobiectiveleă specificeă 群iăm<surileăaferenteăacestora,ă a群aăcumăauă fostă stabiliteă

pentruăperioadaădeăfinan郡areă2014-2020. 

Jude郡ulăVrancea areăînăvedereăoăserieădeăm<suriădeăîmbun<t<郡ireăaămediuluiăde afaceri, precum: 

sporireaă eficien郡eiă administra郡ieiă locale,ă îmbun<t<郡ireaă rela郡ieiă întreă mediulă public 群i cel privat, 

dezvoltareaă spa郡iuluiă deă afaceriă prină asigurareaă condi郡iiloră optimeă în zonele industrial 群i crearea 

unor incubatoare de afaceri, corelarea obiectivelor strategice de dezvoltare asumate de autorit<郡ileă

publiceăcuănevoileă群iăviziuneaădeădezvoltareăa mediului privat, diversificarea activit<郡ilorăeconomiceă

prin crearea unei conceptădeăpromovareăaă jude郡uluiăcaăzon<ăcuăactivit<郡i culturale,ădeăagrementă群iă

turism. 

Obiectivul strategic I. Crearea cadrului pentru identificarea, planificarea, gestionarea, 

monitorizareaă şiă evaluareaă direcYiiloră deă dezvoltareă laă nivelulă administraYieiă publice locale în 

conformitateăcuăpriorit<Yileădinăteritoriu 

Obiectivul specific I.1. DefinireaădirecYiilorădeădezvoltareăaăjude郡uluiăVranceaăprin garantarea 

unei dezvolt<riăinteligenteăşiăfavorabileăincluziunii 

M<suri: 
I.1.1. Dezvoltarea parteneriatelor strategiceăpentruăcre群tereaăresponsabilit<郡iiăcomunitare; 

I.1.2. ÎnfiinYareaă pactuluiă teritorială întreă autorit<郡ileă publiceă locale,ămediulă privat 群i societatea 

civil<,ă identificareaă mecanismeloră deă colaborareă şiă definireaă responsabilit<Yilor fiec<reiă p<rYiă

implicate; 

I.1.3. Monitorizareaăperiodic</evaluareaăperformant<ăînăimplementareaăplanurilor strategice. 

Obiectivul specific I.2. Consolidareaăcapacit<郡iiăadministra郡iei publice locale pentru oferirea de 

servicii de calitate 

M<suri: 
I.2.1. Formarea personaluluiă institu郡ieiă publiceă 群iă implementareaă unoră instrumenteă de 

managementăinteligenteăpentruăcreştereaăeficienYei; 
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I.2.2. Dezvoltarea programului de modernizare a infrastructurii TIC, integrat noului Plan 

GeneralădeăDezvoltareăalăjude郡ului. 

Obiectivul specific I.3. Combatereaă s<r<cieiă prină sus郡inereaă dezvolt<riiă economiei socialeă 群iă

promovarea parteneriatului 

M<suri: 
I.3.1. Realizareaăstrategieiăjude郡eneăantis<r<cie; 

I.3.2. Crereaă uneiă infrastructuriă multifuncYionaleă înă zoneleă defavorizateă pentruă categoriile de 

persoaneă vulnerabileă careă auă abandonată şcoalaă sauă nuă auă urmată alteă studii/cursuriă dup< 

terminareaăşcoliiă– în PPP/PPA; 

I.3.3. Creştereaă gradului deă accesă ală persoaneloră cuă handicapă laă locuriă deă munc<ă adecvate 

abilit<Yiloră loră fiziceă şiă intelectualeă şiă crearea unui mediu de lucru protejat care s<ă permit< 

dezvoltareaăabilit<Yilorăacestorăpersoane; 

I.3.4. Încurajarea spiritului anteprenorială 群iă aă activit<Yiloră economiceă înă rândulă grupurilor 

vulnerabile; 

I.3.5. DezvoltareaămicroîntreprinderilorăşiăaăartizanatuluiăpentruăsusYinereaăeconomieiădin zonele 

cuăinfrastructur<ăeconomic<ăsc<zut<. 

 

Obiectivul strategic II.  Asigurarea durabilit<郡iiăsiăcre群teriiăeconomiceăaăîntreprinderilorălocaleă

prinăsprijinireaăacestoraă群iăcoordonareaăeforturilorăpentruăatragereaădeănoi investitori 

Obiectivul specific II.1. Inovareaă群iăeficientizareaăserviciilorăpubliceăoferiteămediului privat 

M<suri: 

II.1.1. Îmbun<t<Yireaă serviciiloră publiceă oferiteă mediuluiă privată prină creştereaă num<ruluiă de 

mecanismeăcareăasigur<ăsuportăIMM-urilor din teritoriu; 

II.1.2. Introducereaă 群iă dezvoltareaă sistemeloră inteligenteă pentruă afaceriă 群iă managmentul 

infoma郡iei; 

Obiectivul specific II.2. Generareaălocurilorădeămunc<ăpentruăasigurareaăprogresului economic 

群iăsocial 

M<suri: 
II.2.1. Creareaăoportunit<Yilorădeăpreg<tire/specializareăpentruăpersoaneleăapteădeămunc<; 

II.2.2. Realizareaă cadruluiă necesară implement<riiă unoră proiecte/programe pentru integrarea 

durabil<ăpeăpia郡aăfor郡eiădeămunc<ăaătineriloră– Ini郡iativaă"Locuriădeămunc<ăpentruătineri"; 

II.2.3. ExtindereaăinfrastructuriiăpentruăsusYinereaăprocesuluiădeăcreareăaăunuiămediu economic 

localămodernăşiăinovator; 
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II.2.4. Creştereaă vizibilit<Yiiă şiă atractivit<Yiiă judeYuluiă pentruă intensificareaă interesului 

investiYionalăautohtonăşiăstr<in; 

II.2.5. Dezvoltareaă cercet<riiă înă sectoareleă economiceă prioritare,ă pentruă susYinereaă viziunii de 

dezvoltare a mediului economic local. 

 

Obiectivul strategic III.  Utilizareaă inteligent<ă şiă durabil<ă aă potenYialuluiă jude郡uluiă pentruă

îmbun<t<郡ireaăcompetivit<郡iiăsectoruluiăagricol 

Obiectivul specific III.1. Modernizareaă infrastructuriiă deă producYie,ă colectare,ă depozitare şiă

procesare prin promovarea unor proiecte integrate 

M<suri: 

III.1.1. Desemnarea/alegereaă spaYiiloră favorabileă dină regiuneă pentruă implementareaă unor 

proiecte integrateă deă agricultur<ă (furnizare,ă producYie,ă procesare,ă comerY,ă promovare,ă

standardizare etc.); 

III.1.2. Îmbun<t<Yireaăinfrastructuriiăexistente/actualeădinăzoneleăfavorabileăimplement<rii unor 

proiecteăintegrateădeăagricultur<; 

III.1.3. Combaterea eroziunii solului din zonele afectate prin aplicarea unor forme specifice de 

agricultur<ă(culturiăînăfâ群iiăsauăcuăbenziăînierbate). 

Obiectivul specific III.2. Furnizareaă suportuluiă pentruă susYinereaă spirituluiă antreprenorial în 

sectorul agricol 

M<suri: 
III.2.1. Furnizareaă modalit<Yiloră deă informareă privindă beneficiileă înfiinY<riiă asociaYiiloră de 

produc<tori; 

III.2.2. Creştereaăcompetitivit<YiiăsectoruluiăagricolăprinăînfiinYareaăşiăsusYinerea asociaYiilorădeă

produc<tori; 

III.2.3. Asigurarea suportului, simplificareaăproceduriloră administrative,ă preg<tirea specific<ă aă

responsabililorădinăinstituYiileăpublice; 

III.2.4. Încurajareaăspirituluiăantreprenorial,ăprinădescriereaăoportunit<Yilorădeă finanYare pentru 

susYinereaătinerilorăfermieri. 

Obiectivul specific III.3. Promovareaăşiăîmbun<t<Yireaăcapacit<YiiădeăproducYieăşiăa standardelor 

privind produsele agricole locale 

M<suri: 

III.3.1. Creareaă uneiă identit<Yiă aă produsuluiă locală (brand)ă şiă stabilireaă standardeloră comune 

pentru produsele agricole din regiune; 

III.3.2. Sus郡inereaă群iăpromovareaăpracticilorăagricoleăecologiceăînărândulăproduc<torilor locali; 
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III.3.3. GarantareaăinitiaYivelorădeăcreareăaănoiăpieYeădeădesfacere. 

 

Obiectivul strategic IV. Modernizarea infrastructurii serviciilor comunitare de utilitate public<ă

群iăcorelareaăacesteiaăcuădezvoltareaăspaYial<ăintegrat<,ăînăvedereaăstimul<riiăşiăsprijinirii dezvolt<rii 

durabile a economiei locale 

Obiectivul specific IV.1. Armonizareaă cadruluiă deă dezvoltareă teritorial<ă 群iă urbanistic<ă cu 

planurile de urbanism la nivelăteritorial,ăregionalăşiănaYional 

M<suri: 

IV.1.1. Îmbun<t<郡ireaăfunc郡ieiădeăplanificareăstrategic<ăaăautorit<郡ilorăpubliceălocale; 

IV.1.2. Realizareaă unuiă plană deă dezvoltareă spa郡ial<ă pentruă zoneleă dină regiuneă cuă valori 

particulareăistoriceă群iăculturale; 

IV.1.3. Atragereaăparticip<riiălocuitorilorăînăcadrulăprocesuluiădeăregenerareăteritorial<. 

Obiectivul specific IV.2. Furnizareaă serviciiloră publiceă deă calitateă şiă îmbunat<Yirea 

infrastructurii conform standardelor europene 

M<suri: 

IV.2.1. Modernizareaă 群iă îmbun<t<郡ireaă capacit<郡iiă institu郡iiloră publiceă 群iă aă întreprinderilor 

contractate pentru cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilorăfurnizate; 

IV.2.2. Realizarea infrastructurii necesare pentru transportul durabil, fluidizarea traficului şiă

îmbun<t<YireaăsiguranYeiăcirculaYieiăşiătraficuluiăpeătoate modurile de transport; 

IV.2.3. Realizareaădeăamenaj<riăpentruăprotec郡iaăîmpotrivaăinunda郡iilor; 

IV.2.4. Identificareaăterenurilorădeăriscă群iărealizareaăh<r郡ilorădetaliate; 

IV.2.5. Desfa群urareaăactivit<郡iiădeăîmp<durire; 

IV .2.6. Modernizareaă 群iă îmbun<t<郡ireaă capacit<郡iiă institu郡iiloră publiceă 群iă aă întreprinderilor de 

ac郡iuneăînăcazădeăcalamit<郡iănaturaleă(inunda郡ii,ăriscăseismic,ăsecet<,ăalunec<riădeăteren); 

IV.2.7. Modernizareaăre郡eleiădeăalimentareăcuăap<ă群iăaăsistemuluiăde canalizare din teritoriu; 

IV.2.8. Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electric<ă 群iă valorificareaă resurselor 

energetice regenerabile; 

IV.2.9. Extindereaă群iăreabilitareaăsistemuluiădeăalimentareăcuăgazeănaturaleă群iăde termoficare; 

IV.2.10. Realizareaăunuiăsistemădeămanagementăintegratăalădeşeurilor. 

Obiectivul specific IV.3. Dobândirea standardelor optime de mediu 

M<suri: 

IV.3.1. ManagementulămediuluiăprinăcooperareaăinstituYional<ăşiădezvoltareaăresursei umaneăşiăaă

logisticii; 

IV.3.2. Participareaăactiv<ăaăsociet<Yiiăcivileăînăîncercareaădeăaărezolvaăproblemeleăde mediu; 
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IV.3.3. P<strarea,ăconservareaăşiăamenajareaăzonelorăverziăexistente,ăprecumăşi identificareaăşiă

amenajareaădeănoiăzoneăverzi,ăinterzicereaădistrugeriiăspaYiilorăverzi; 

IV.3.4. Protec郡iaă群iăconservareaăcantit<郡iiă群iăcalit<郡iiăresurselorădeăap<ăînăcontextual schimb<riloră

climatice. 

 

Obiectivul strategic V. Creştereaăniveluluiădeătraiăşiăcalit<YiiăvieYiiăpentruăcet<Yeniiădinăteritoriuă

prinăîmbun<t<Yireaăaccesuluiălaăeduca郡ie,ăs<n<tate,ăcultur<ă群iăagrement 

Obiectivul specific V.1. Elaborareaă deă planuriă 群iă evalu<riă ale nevoilor pentru îmbun<t<郡ireaă

capacit<郡iiăadministrativeădeăfurnizareăaăserviciilorăsociale 

M<suri: 

V.1.1. Elaborareaădeăplanuriă群iăprogrameăcaăsuportăpentruădezvoltarea sistemului educa郡ional,ădeă

s<n<tateă群iăsocial; 

V.1.2. Coordonarea eforturiloră群iădefinireaăscopuluiăresponsabilit<郡iiămembrilorăfondatori pentru 

asigurareaăserviciilorăsocialeă群iădeăs<n<tate,ălaăaceleaşiăstandardeă群iăcondi郡iiăpentruăto郡i cet<郡enii; 

V.1.3. Promovareaăunuiăstilădeăvia郡<ăs<n<tos,ăînăspecialăînărândulăpersoanelor vulnerabile. 

Obiectivul specific V.2. Modernizareaă 群iă inovareaă serviciiloră socialeă 群iă deă s<n<tateă prin 

utilizarea unor mecanisme inovatoare aplicate teritoriului 

M<suri: 
V.2.1. Modernizarea infrastructurii sociale; 

V.2.2.ăÎmbun<t<郡ireaăinfrastructurii medicale; 

V.2.3. Implementareaăunuiăsistemăintegratăsocialăşiădeăs<n<tateă– IT; 

V.2.4. Îmbun<t<Yireaăinfrastructuriiăpromovândăconceptulăintegratăşiăprincipiulăpartenerial; 

V.2.5. Elaborarea unui plan la nivelul teritoriului pentru facilitarea accesuluiă laăob郡inerea unor 

locuin郡eă群iăgarantareaămobilit<郡iiăînăteritoriuăaăspeciali群tiloră群iăcadrelorădicactice; 

V.2.6. Îmbun<t<郡ireaăinfrastructuriiăspecificeăpersoanelorăapar郡inândăgrupurilor vulnerabile. 

Obiectivul specific V.3. Asigurarea accesului la educa郡ieă 群iă cultur<ă înă condi郡iiă de egalitate, 

inovatoareă群iăadresabileăfiec<ruiăcet<郡ean 

M<suri: 
V.3.1. Ini郡iereaă demersuriloră pentruă corelareaă programeloră privindă sus郡inereaă financiar<ă a 

dezvolt<riiăinfrastructuriiă群iăaăbazeiămaterialeădinăînv<郡<mântulăpreuniversitar; 

V.3.2. Promovareaă 群iă încurajareaă dezvolt<riiă diverseloră tipuriă deă programeă deă educa郡ie 

alternativ<,ăaplicativeăfiec<ruiăcopil; 

V.3.3. Promovareaă inov<riiă 群iă aă TICă înă educa郡ie,ă pentruă aă facilitaă înv<郡area,ă transformarea 

群colilorătradi郡ionaleăîn centreădeăeduca郡ieădigitale; 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

51 
 

V.3.4. Sus郡inereaă unuiă sistemă educa郡ională orientată spreă excelen郡<ă prină promovarea metodelor 

moderneă群iăprogramelorădeăschimbădeăexperienY<ăpentruăîmbun<t<郡ireaăabilit<郡ilor profesionale 

de instruire. 

Obiectivul specific V.4. Promovareaă activit<郡iloră instructiv-educative în rândul 

copiiilor/tineriloră群iăimplicareaăadul郡ilorăînăactivit<郡ileăextra群colare 

M<suri: 

V.4.1. Creştereaă graduluiă deă implicareă aă comunit<郡iiă înă activit<郡iă deă diminuareă aă efectelor 

distructive în rândul copiilor/tineriloră determinateă deă lipsaă deă activit<郡iă extra群colareă 群i 

infrastructuraăaferent<; 

V.4.2. Dezvoltareaă infrastructuriiă 群iă diversificareaă deă programe/acYiuniă deă prevenireă şi 

combatere a factorilorădeărisc,ăînăvedereaăreduceriiănum<ruluiădeăcopiiă群iătineriăaflaYiăînăsituaYiiă

de risc; 

V.4.3. Stimulareaă poten郡ialuluiă creativă ală tinerilor,ă prină încurajareaă particip<riiă înă procesul 

decizional privind dezvoltarea teritoriului. 

Obiectivul specific V.5. Încurajareaă practic<riiă activit<Yiloră sportiveă deă c<treă cet<Yeni, într-un 

mediuăcuratăşiăsigur,ăînăscopulăsocializ<rii,ădes<vârşiriiăeducaYieiăşiăocrotiriiăs<n<t<Yii 

M<suri: 

V.5.1. Îmbun<t<郡ireaă calit<郡iiă 群iă eficien郡eiă sistemeloră deă sus郡inereă aă activit<郡iloră sportiveă 群i de 

agrementăpentruăcopiiă群iătineret; 

V.5.2. Creştereaă graduluiă deă interesă aă cet<郡eniloră prină asigurareaă unoră condi郡iiă moderneă de 

practicareăaăactivit<郡ilorădeăagrementă群iăsport; 

V.5.3. Asigurareaăunuiăcadruăpropiceădezvolt<riiăşiăsusYineriiăsportuluiădeăperformanY<. 

 

Obiectivul strategic VI. Dezvoltareaă turismuluiă 群iă relansareaă produseloră tradi郡ionale prin 

valorificareaădurabil<ăaăresurseloră群iăpromovareaătradi郡iilorălocaleăistorice,ăartisticeă群iăculturale 

Obiectivul specific VI.1. Creareaă unuiă mediuă favorabilă dezvolt<riiă turismuluiă prin 

implementareaăunorăproiecteăcomuneă(integrate),ăavândălaăbaz<ăprincipiulăpartenerial 

M<suri: 
VI.1.1. Adaptareaă serviciiloră publiceă conformă noiloră cerin郡eă privindă infrastructuraă TICă în 

domeniul turistic; 

VI .1.2. Realizarea de surse suplimentare de venit laănivelălocalăşiăcreareaădeănoiălocuriăde munc<ă

prinădezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăşiărelansareaăproduselorătradiYionale; 

VI.1.3. Sus郡inereaădezvolt<riiăturismuluiăprinăpromovareaădezvolt<riiădurabile. 

Obiectivul specific VI.2. Promovarea teritoriuluiăcaădestina郡ieăturistic< 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

52 
 

M<suri: 
VI.2.1. Îmbun<t<Yireaăcalit<YiiăinformaYiilorăprivindăpotenYialulăturisticăalăteritoriuluiăatâtăpe plan 

local,ăcâtă群iăinternational; 

VI.2.2. Punerea în valoare în opinia public<ăaăconserv<riiăpatrimoniuluiăarhitectural,ăca element 

alăidentit<Yiiăculturaleă群iăcaăsurs<ădeăinspiraYieăşiăcreativitate; 

VI.2.3. Administrareaă群iăpromovareaăpatrimoniuluiănaturală群iăculturalăspecific. 

Obiectivul specific VI.3. Îmbun<t<Yireaăinfrastructuriiădeăturismăpentruăcreşterea num<ruluiădeă

turi群tiăşiăprotejareaăpatrimoniuluiăturistic 

M<suri: 
VI.3.1. Îmbun<t<Yireaă infrastructuriiă pentruă protejareaă şiă valorificareaă obiectiveloră turistice 

publiceăşiăprivate; 

VI.3.2. Reabilitareaăc<ilorădeăaccesăc<treăobiectivele turistice importante; 

VI.3.3. Îmbun<ta郡ireaă imaginiiă 群iă diminuareaă elementeloră careă afecteaz<ă arhitecturaă urban< si 

rural<,ăpentruăcreştereaăatractivit<Yiiăturistice. 

VI.3.4. Creştereaăcalit<Yiiăserviciilorăturisticeăşiăasigurareaăcompetitivit<Yiiăacestora. 

Obiectivul specific VI.4. Promovareaă valoriloră culturaleă identitareă jude郡uluiă Vranceaă 群i 

valorificarea acestora 

M<suri: 
VI.4.1.ă Elaborareaă unuiă plană detaliată pentruă conservarea,ă îmbog<Yireaă şiă valorificarea 

patrimoniului existent; 

VI.4.2. Dezvoltarea unor parteneriateăpentruădezvoltareaăculturiiă群iăaăinfrastructurii aferente. 

VI.4.3. Promovareaăactivit<郡ilorăculturaleăpentruăgarantareaăcre群teriiăeduca郡ionale. 

Obiectivul specific VI.5. Dezvoltareaăturismuluiăculturală laănivelulăpotenYialuluiăcultural local 

(patrimoniu materialăşiăimaterial,ătradiYiiăetc.) 

M<suri: 

VI .5.1. Conservareaă 群iă valorificareaă monumenteloră istoriceă incluseă înă patrimoniulă cultural 

na郡ional; 

VI .5.2. Reabilitarea,ărestaurareaăşiărealizareaădeălucr<riăconexeădeăamenajareăaăobiectivelor care 

aparYinăpatrimoniuluiăistoricăşiăcultural; 

VI .5.3. Extindereaă infrastructuriiă pentruă stimulareaă particip<riiă 群iă garantareaă accesului egal la 

cultur<ă aă tuturoră cet<郡enilor,ă inclusivă aă grupuriloră minoritare,ă asigurându-se astfel coeziunea, 

comunicareaăşiăcolaborareaăînăcadrulăspaYiuluiăcomunitar. 
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4. Programe 群i surse deăfinan郡areădisponibile în perioada 2021-2027 

4.1.Programeăopera郡ionale 

Ministerulă Fonduriloră Europeneă enumer<ă 8ă programeă deă fonduriă europene,ă prină careă seă voră

finan郡aăproiecte de investi郡ii,ă inclusivăpentruă anreprenori,ă înăRomânia,ă înă perioadaădeăprogramareă

2021-2027. 

7 programe vor fi gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 ProgramulăOpera郡ionalăCre群tereăInteligent<,ăDigitalizareă群iăInstrumenteăFinanciare; 

 Programul Opera郡ionalăDezvoltareăDurabil<; 

 ProgramulăOpera郡ionalăEduca郡ieă群iăOcupare; 

 ProgramulăOpera郡ionalăIncluziuneă群iăDemnitateăSocial<; 

 ProgramulăOpera郡ionalăS<n<tate; 

 ProgramulăOpera郡ionalăAsisten郡<ăTehnic<; 

 ProgramulăOpera郡ionalăTranzi郡ieăJust<. 

Programul Opera郡ională Regională este împ<r郡ită înă 8ă POR-uri mai mici, fiecare gestionat de 

Agen郡iileădeăDezvoltareăRegional<,ăcaăautorit<郡iădeămanagement,ădeălaănivelăregional.ă 

 

ProgramulăOpera郡ionalăRegionalăSud-Est 2021-2027 

 

Obiectivul general al POR SE 2021-2027 esteă reprezentată deă cre群tereaă competitivit<郡iiă

economiceă群iăîmbun<t<郡ireaăcondi郡iilorădeăvia郡<ăaleăcomunit<郡ilorălocaleă群iăregionale,ăprinăsprijinireaă

dezvolt<riiă mediuluiă deă afaceri,ă aă condi郡iiloră infrastructuraleă 群iă aă serviciilor,ă careă s<ă asigure o 

dezvoltareăsustenabil<ăaăregiunii. 

 

Obiective strategice regionale: 

OSR1: Sus郡inereaăinov<rii,ăprinăstimulareaădezvolt<riiămediuluiăantreprenorial,ăaăsectoruluiăCDIă

群iă aă colabor<riiă dintreă acestea,ă înă vedereaă utiliz<riiă deă produseă 群iă proceseă inovative, în contextul 

specializ<riiăinteligente 

OSR2: Sus郡inereaăadopt<riiădeăsolu郡iiădeătipăSMARTăCITYălaănivelulăregiunii 

OSR3: Oăregiuneămaiăecologic<,ăcuăemisiiăsc<zuteădeăcarbonăprinăpromovareaătranzi郡ieiăc<treăoă

energieănepoluant<ă群iăechitabil<,ăaăinvesti郡iilorăverziă群i aăadapt<riiălaăschimb<rileăclimatice 

OSR4: Îmbun<t<郡ireaă accesibilit<郡ii,ă mobilit<郡iiă 群iă conectivit<郡iiă înă regiune,ă prină investi郡iiă înă

infrastructuraărutier<ădeătransportăregionalăcaăfactorădeterminantăalădezvolt<riiăeconomice,ărezilienteă

în fa郡aăschimb<rilor climatice,ăsigur<ă群iăopera郡ional<,ăcapabil<ăs<ăasigureăleg<turiărapideă群iăeficienteă
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laăre郡eleleădeătransportăinterna郡ional,ăinterregională群iăintraregional,ăpredcumă群iăfluidizareaăcircula郡ieiă

bunuriloră 群iă persoanelor,ă asigurândă ună standard european al infrastructurii,ă valorificândă astfelă 群iă

pozi郡iaăgeo-strategic<ăaăregiunii 

OSR5: Îmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiă înv<郡<mântuluiă 群iăcre群tereaă accesuluiăpopula郡ieiă laăeduca郡ieăprină

dezvoltarea infrastructurii aferente 

OSR6: Cre群tereaă atractivit<郡iiă Regiunii Sud-Est prină valorificareaă poten郡ialuluiă turistică 群iă ală

patrimoniuluiăculturală群iănatural 

OSR7: Înt<rireaă capacit<郡iiă administrativeă laă nivelulă AMPORă 群iă beneficiariă pentruă oă bun<ă

implementare a POR 

 

Priorit<郡i: 
Prioritatea 1 – Oăregiuneăcompetitiv<ăprin inovare, digitalizareă群iăîntreprinderiădinamice 

Obiective specifice: 

• OS a (i):ă Dezvoltareaă capacit<郡iloră deă cercetareă 群iă inovareă 群iă adoptareaă tehnologiiloră

avansate 

• OSăaă(ii):ăFructificareaăavantajelorădigitaliz<rii,ăînăbeneficiulăcet<郡enilor,ăalăcompaniiloră

群iăalăguvernelor 

• OSăaă(iii):ăImpulsionareaăcre群teriiă群iăcompetitivit<郡iiăIMM-urilor 

 

Prioritatea 2 – Oăregiuneăcuăora群eăSmart 

Obiective specifice: 

• OSăaă(ii):ăFructificareaăavantajelorădigitaliz<rii,ăînăbeneficiulăcet<郡enilor,ăalăcompaniiloră

群iăalăguvernelor 

 

Prioritatea 3 – Oăregiuneăcuăora群eăpartenereăcuămediul 
Obiective specifice: 

• OS b (i):ăPromovareaăeficien郡eiăenergeticeă群iăreducereaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăser< 

• OSăbă (vii):ă Îmbun<t<郡ireaăprotec郡ieiănaturiiă 群iă aăbiodiversit<郡ii,ă aă infrastructuriiăverziă înă

specialăînămediulăurbană群iăreducereaăpolu<rii 

• OSăbă(viii):ăPromovareaămobilit<郡iiăurbaneămultimodale 

 

Prioritatea 4 – Oăregiuneăaccesibil< 

Obiective specifice: 
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• OSăcă(iii):ăDezvoltareaăuneiămobilit<郡iăna郡ionale,ăregionaleă群iălocaleădurabile,ărezilienteăînă

fa郡aăschimb<rilorăclimatice,ă inteligenteă群iă intermodale,ă inclusivă îmbun<t<郡ireaă accesuluiă

la TEN-Tă群iăaămobilit<郡iiătransfrontaliere 

 

Prioritatea 5 – Oăregiuneăeducat< 

Obiective specifice: 

• OS d (ii): Îmbun<t<郡ireaă accesuluiă laă serviciiă deă calitateă 群iă favorabile incluziunii în 

educa郡ie,ăformareă群iăînv<郡areaăpeătot parcursulăvie郡iiăprinădezvoltareaăinfrastructurii 

 

Prioritatea 6 – Oăregiuneăatractiv< 

Obiective specifice: 

• OSăeă(i):ăFavorizareaădezvolt<rii integrateăsociale,ăeconomiceă群iădeămediuălaănivelălocală

群iăaăpatrimoniuluiăcultural,ăturismuluiă群iăsecurit<郡iiăîn zonele urbane 

• OSăeă(ii):ăFavorizareaădezvolt<riiăintegrateăsociale,ăeconomiceă群iădeămediuălaănivelălocală

群iăaăpatrimoniuluiăcultural,ăturismuluiă群iăsecurit<郡iiăînăafaraăzonelorăurbane 

 

Prioritatea 7 – Asisten郡aătehnic< 

 

 

4.2.PoliticaăAgricol<ăComun<ăpost-2020 

Principalele elemente ale PAC 

▪ Simplificareaă群iămodernizareaăpoliticii; 

▪ Reechilibrareaăresponsabilit<郡ilorăîntreăCOMă群iăstateleămembre; 

▪ Sprijinămaiăbineăorientat,ăbazatăpeărezultateă群iăpeăperforman郡<; 

▪ Distribuireaămaiăechitabil<ăaăpl<郡ilorădirecte; 

▪ Cre群tereaăa群tept<rilorăînămaterieădeămediuă群iăclim<.ă 

Bugetul PAC 2021-2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multiannual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 

include 365 de miliarde EUR pentru PAC (înă pre郡uriă curente).ă Acestă cuantumă corespundeă uneiă

propor郡iiămediiădeă28,5șădinăbugetulăgeneralăalăUEăpentruăperioadaă2021-2027. 

PentruăRomâniaăesteăpropus<ăsumaădeă20,5ămiliardeăEURădinăcare: 

▪ 13,5ămiliardeăesteădestinat<ăpl<郡ilorădirecte 

▪ 363 mil EUR allocateăc<treăm<surileădeăsprijinireăaăpie郡eiă(FEGA) 

▪ 6,7ămiliardeăEURăalocateăpentruădezvoltareaărural<ă(FEADR).ă 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

56 
 

Tipuriădeăinterven郡iiăsprijiniteădinăFEGA: 
1)ăPl<郡ileădirecteă(caă群iăînăactualulăexerci郡iuăbugetarăvorăfiădecuplateă群iăcuplate). 

Pl<郡ileădirecteădecuplate:  

• sprijinulădeăbaz<ăpentruăvenităînăscopulăsustenabilit<郡iiă(BISS); 

• sprijinulăredistributivăcomplementarăpentruăvenităînăscopulăsustenabilit<郡iiă(PR); 

• sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri; 

• schemeleăpentruăclim<ă群iămediu(ecoscheme) 

Plataădirect<ăcuplat<: 

• sprijinul cuplat pentru venit; 

2)ăInterven郡iiăsectorialeă(sectorulăfructeloră群iălegumelor,ăsectorulăapiculturii,ăsectorulăvitivinicol). 

 

 

Figura nr. 4 – Obiectivele Politicii Agricole Comune 

 

Planurile strategice pot cuprinde urm<toareleă tipuriă deă interven郡iiă înă ceeaă ceă prive群teă

FEADR:  

▪ angajamenteăînămaterieădeămediuă群iăclim<ă群iăalteăangajamente; 

▪ pl<郡iăpentruăconstrângeriănaturalăsauăalteăconstrângeriăspecifice anumitor zone; 

▪ pl<郡iăpentruădezavantajeăspecificeăanumitorăzone,ăgenerateădeăanumiteăcerin郡eăobligatorii; 
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▪ investi郡ii; 

▪ instalareaătinerilorăfermieriă群iăîntreprinderiăruraleănoiăînfiin郡ate; 

▪ instrumente de gestionare a riscurilor; 

▪ cooperare; 

▪ schimb de cuno群tin郡eă群iăinformare. 

 

4.3.ăProgrameă群iăsurseădeăfinan郡areă2021-2027 

Finan郡areaăproiectelorăcareăpotăcontribuiălaădezvoltareaăeconomic<ăaălocalit<郡iiăpoateăaveaădreptă

surs<ă bugetulă propriu,ă fondurileă nerambursabileă guvernamentaleă şi/sauă europeneă sauă fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor).  

La aceste surse de finan郡areă seă adaug<ă posibilitateaă dezvolt<riiă parteneriateloră deă tipă public-

privat, care s-auădovedită aă fiă solu郡iaăpotrivit<ăpentruă rezolvareaă anumitorăproblemeăcomunitareă înă

multe dintre statele europene dezvoltate.  

Fiecareă dintreă acesteă posibileămodalit<郡iă deă sus郡inereă aă proiecteloră localeă prezint<ă avantajeă şiă

dezavantaje.ă Alegereaă uneiă surseă deă finan郡areă optimeă necesit<ă oă bun<ă cunoa群tereă aă legisla郡ieiă

na郡ionaleăînăvigoare,ăaăprogramelorădeăfinan郡areădisponibileă群i,ămaiăales,ăaănevoilor/problemelorăcuă

care se confrunt<ăcomunitateaălocal<.ă 

 

4.3.1. Bugetul local 

Actulănormativăprinăcareăesteăreglementat<ăconstituireaăbugetului la nivel local esteăOrdonan郡aă

deă urgen郡<ă aăGuvernuluiă nr.ă 57/2019ă privindăCodulă administrativ,ă cuămodific<rileă 群iă complet<rileă

ulterioare. Astfel, conform art. 129 alin. (4), consiliul local aprob<,ă laă propunereaă primarului,ă

bugetulăunit<Yiiăadministrativ-teritoriale, vir<rileădeăcredite,ămodulădeăutilizareăaărezerveiăbugetareăşiă

contulădeăîncheiereăaăexerciYiuluiăbugetar. 

Potrivit legii, Consiliulălocalăpoateăaprobaăfinan郡areaăunorăinvesti郡iiădeăinteresălocalădinăbugetulă

propriuă 群iă poateă dispuneă alocareaă sumeloră necesareă pentruă cofinan郡areaă proiecteloră proveniteă dină

alteă fonduri.ăAtribu郡iileă consiliuluiă locală presupună 群iă aprobarea documenta郡ieiă tehnico-economice 

pentruă lucr<rileă deă investi郡iiă deă interesă local,ă aă strategieiă deă dezvoltareă economic<,ă social<ă 群iă deă

mediuă pentruă localitate,ă precumă 群iă asigurareaă unuiă mediuă favorabilă înfiinY<riiă şi/sauă dezvolt<riiă

afacerilor, inclusiv prin valorificareaă patrimoniuluiă existent,ă precumă şiă prină realizareaă deă noiă

investiYiiăcareăs<ăcontribuieălaăîndeplinireaăprogramelorădeădezvoltareăeconomic<ăregional<ăşiălocal<.ă

Totodat<,ă Consiliulă locală asigur<ă realizareaă lucr<riloră şiă iaă m<surileă necesare implement<riiă şiă

conform<riiă cuă prevederileă angajamenteloră asumateă deă Româniaă înă calitateă deă stată membruă ală
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UniuniiăEuropeneăînădomeniulăprotecYieiămediuluiăşiăgospod<ririiăapelorăpentruăserviciileăfurnizateă

cet<Yenilor. 

Oăpondereăimportant<ăînăveniturile proprii aleăbugetelorălocaleăoăreprezint<ăcoteleădefalcateădină

impozitul pe venit.  

 

4.3.2.ăBugetulăjude郡ean 

Oă alt<ă surs<ă deă finan郡areă laă nivelă locală esteă reprezentat<ă deă bugetulă jude郡ean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 

273/2006ăprivindăfinan郡eleăpubliceălocale,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare.ă 

 

4.3.3. Programele guvernamentale  

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat c<treăbugeteleălocaleăseăacord<ăpentruăinvesti郡iiă

finan郡ateă dină împrumuturiă externe,ă laă aă c<roră realizareă contribuieă şiăGuvernul,ă potrivită legii,ă şiă seă

aprob<ăanual,ăînăpozi郡ieăglobal<,ăprinălegeaăbugetuluiădeăstat.ăDinăbugetulădeăstat,ăprinăbugeteleăunoră

ordonatori principali de credite ai acestuia (ministereleăşiă agen郡iile),ăprecumăşiădinăalteăbugete,ăseă

potă acordaă transferuriă c<treă bugeteleă localeă pentruă finan郡areaă unoră programeă deă dezvoltareă sauă

socialeădeăinteresăna郡ional,ăjude郡eanăoriălocal.ă 

Spre exemplu:  

• Ministerulă Munciiă 群iă Protec郡iei Sociale ofer< finan郡<riă pentruă acordareaă deă facilit<郡iă

persoaneloră cuăhandicap,ă acordareaă ajutoruluiăpentruă înc<lzireaă locuin郡ei,ă programeăpentruă

ocupareaătemporar<ăaăfor郡eiădeămunc<ăetc.;ă 

• Ministerulă Dezvolt<rii,ă Lucr<riloră Publiceă 群iă Administra郡iei finan郡eaz<ă programe de 

reabilitare aă re郡eleiă rutiere,ă ac郡iuniă privindă reducereaă risculuiă seismică ală construc郡iiloră

existenteăcuădestina郡ieădeălocuin郡<,ăreabilitareaătermic<ăaăcl<dirilorădeălocuităetc.;ă 

• Ministerulă Mediului,ă Apeloră 群iă P<durilor ofer<ă finan郡<ri pentru programe multianuale 

prioritareădeămediuăşiăgospod<rireăaăapelor;ă 

• MinisterulăS<n<t<郡ii finan郡eaz<ăinvesti郡iileăpentruămodernizareaăunit<郡ilorămedicale;ă 

• Ministerul Culturii acord<ă fonduriă pentruă finalizareaă lucr<riloră deă construc郡ieă aă

a群ez<mintelor culturale. 

Programulă NaYională deă Dezvoltareă Local<,ă coordonată deă Ministerulă Lucr<riloră Publice,ă

Dezvolt<riiă şiă AdministraYiei,ă stabileşteă cadrulă legală pentruă implementareaă unoră proiecteă deă

importanY<ănaYional<,ăcareăsusYinădezvoltareaăregional<ăprinărealizarea unor lucr<riădeăinfrastructur<ă

rutier<,ătehnico-edilitar<ăşiăsocio-educativ<. 
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Obiectiveleă deă investiYiiă careă potă fiă finanYateă înă cadrulă programuluiă trebuieă s<ă vizezeă lucr<riă

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

urm<toareleădomeniiăspecifice: 

• sistemeădeăalimentareăcuăap<ăşiăstaYiiădeătratareăaăapei; 

• sistemeădeăcanalizareăşiăstaYiiădeăepurareăaăapelorăuzate; 

• unit<Yiă deă înv<Y<mântă preuniversitar,ă respectiv:ă gr<diniYe,ă şcoliă generaleă primareă şiă

gimnaziale, licee, grupuriă şcolare,ă colegiiă naYionale,ă şcoliă profesionale,ă şcoliă postliceale,ă

unit<Yiădeăînv<Y<mântăspecialădeăstat; 

• unit<Yiăsanitare; 

• drumuriăpubliceăclasificateăşiăîncadrate,ăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoare, ca 

drumuriă judeYene,ă drumuriă deă interesă local,ă drumuriă comunaleă şi/sau drumuri publice din 

interiorulălocalit<Yilor; 

• poduri,ăpodeYeăsauăpunYiăpietonale; 

• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncYionale, teatre; 

• platforme de gunoi; 

• pieYeăpublice, comerciale, târguri, oboare; 

• modernizarea bazelor sportive; 

• sediileă instituYiiloră publiceă aleă autorit<Yiloră administraYieiă publiceă locale,ă precumă şiă aă

instituYiilorăpubliceădinăsubordineaăacestora; 

• infrastructura turistic<ă dezvoltat<ă deă autorit<Yile publice locale ca instrument de punere în 

valoareă aă potenYialuluiă turistică local,ă pentruă obiectiveleă deă investiYiiă aflateă înă proprietateaă

public<ăsauăprivat<ăaăunit<Yilorăadministrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Subprogrameăşiăbeneficiari eligibili 

 Subprogramulă „Modernizareaă satuluiă românesc”: beneficiariiă eligibiliă suntă unit<Yileă

administrativ-teritorialeăreprezentateădeăautorit<YileăadministraYieiăpubliceălocaleăaleăcomunelor,ă

precumă şiă unit<Yileă administrativ-teritoriale membre ale asociaYiiloră deă dezvoltareă

intercomunitar<,ă constituiteă înă condiYiileă legii,ă pentruă investiYiileă realizateă prină asociaYiileă deă

dezvoltareă intercomunitar<,ă reprezentateă deă autorit<Yileă administraYieiă publiceă localeă aleă

comunelor; 

 Subprogramulă„Regenerareaăurban<ăaămunicipiiloră şiă oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt 

unit<Yileă administrativ-teritorialeă reprezentateă deă autorit<Yileă administraYieiă publiceă localeă aleă

municipiiloră şiă oraşelor,ă inclusivă pentruă sateleă componenteă aleă acestora,ă precumă şiă unit<Yileă

administrativ-teritoriale membre ale asociaYiiloră deă dezvoltareă intercomunitar<,ă constituiteă înă
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condiYiileă legii,ă pentruă investiYiileă realizateă prină asociaYiileă deă dezvoltareă intercomunitar<,ă

reprezentateă deă autorit<Yileă administraYieiă publiceă localeă aleă municipiilor, inclusiv ale 

subdiviziunilor administrativ-teritorialeă aleă acestora,ă aleă oraşelor,ă inclusivă pentruă sateleă

componente ale acestora; 

 Subprogramulă „Infrastructur<ă laă nivelă judeYean”: beneficiarii eligibili sunt unit<Yileă

administrativ-teritoriale reprezentateă deă autorit<Yileă administraYieiă publiceă localeă judeYene,ă

precumă şiă unit<Yileă administrativ-teritorialeă membreă aleă asociaYiiloră deă dezvoltareă

intercomunitar<,ă constituiteă înă condiYiileă legii,ă pentruă investiYiileă realizateă prină asociaYiileă deă

dezvoltareăintercomunitar<,ăreprezentateădeăautorit<YileăadministraYieiăpubliceălocaleăjudeYene. 

ProgramulăseăfinanYeaz<ădinătransferuriădeălaăbugetulădeăstat,ăînălimitaăfondurilorăaprobateăanuală

înăbugetulăMinisteruluiăLucr<rilorăPublice,ăDezvolt<riiăşiăAdministraYiei,ădinăfonduriăaprobateăanuală

cuăaceast<ădestinaYieăînăbugeteleălocaleăaleăunit<Yilorăadministrativ-teritorialeăbeneficiareăşiădinăalteă

surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne de 

specialitateă aăpropunerilorădeă finan郡areă aleă autorit<郡iloră locale,ă seăaprob<ăprinăordină alăministruluiă

lucr<riloră publice,ă dezvolt<riiă şiă administraYieiă listaă final<ă cuă obiectiveleă deă investiYiiă careă seă

finanYeaz<,ă list<ă careă seă public<ă peă site-ul Ministeruluiă Lucr<riloră Publice,ă Dezvolt<riiă şiă

AdministraYiei. 

  

4.3.4. Programeleăeuropeneădeăfinan郡areănerambursabil<ă 
Fondurileăstructuraleăşiădeăinvesti郡iiăeuropeneă(ESI)ă 

Fondurileă ESIă suntă instrumenteă financiareă prină careă Uniuneaă European<ă ac郡ioneaz<ă pentruă

realizareaăobiectivelorăPoliticiiădeăCoeziuneăprinăimplementareaăProgramelorăOpera郡ionale, pentru 

eliminareaădisparit<郡ilorăeconomiceăşiăsocialeăîntreăregiuni,ăînăscopulărealiz<riiăcoeziuniiăeconomiceă

şiăsociale.ă 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europeneă auă rolulă deă aă stimulaă creştereaă economic<ă aă

stateloră membreă aleă Uniuniiă şiă deă aă conduceă laă reducereaă disparit<郡iloră dintreă regiuni.ă Eleă nuă

ac郡ioneaz<ăîns<ăsingure, necesitândăasigurareaăuneiăcontribu郡iiădinăparteaăstatelorămembreăimplicate.ă

Ele sunt co-finan郡ate,ăînăprincipal,ădinăresurseleăpubliceăaleăstatuluiămembru,ăîns<ăînămulteădomenii 

esteănecesar<ăşiăcontribu郡iaăfinanciar<ăprivat<,ăaceastaăfiindăîncurajat<ăîn cele mai multe cazuri.  

FondurileăStructuraleă群iădeăInvesti郡iiăEuropeneă(fondurileăESI)ăsunt: 

• Fondulăeuropeanădeădezvoltareăregional<ă(FEDR) 

• Fondul social european (FSE) 

• Fondul de coeziune (FC) 
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• Fondulăeuropeanăagricolăpentruădezvoltareărural<ă(FEADR) 

• Fondulăeuropeanăpentruăpescuită群iăafaceriămaritimeă(FEPAM) 

Fondul European de Dezvoltare Regional<ă (FEDR) urm<reşteă consolidareaă coeziuniiă

economiceă şiă socialeă înă cadrulă Uniuniiă Europeneă prină corectareaă dezechilibreloră existenteă întreă

regiunile acesteia.  

FEDR îşiăconcentreaz<ăinvesti郡iileăasupraămaiămultorădomeniiăprioritareăcheie.ăAceast<ăabordare 

esteăcunoscut<ăsubădenumireaădeă„concentrareătematic<”:ă 

•ăInovareăşiăcercetare;ă 

•ăAgendaădigital<;ă 

•ăSprijinăpentruăîntreprinderileămiciăşiămijlociiă(IMM-uri);  

•ăEconomieăcuăemisiiăreduseădeăcarbon.ă 

Fondul Social European (FSE) este principalul instrumentăprinăcareăEuropaăsus郡ineăcreareaădeă

locuriă deă munc<,ă ajut<ă oameniiă s<ă ob郡in<ă locuriă deă munc<ă maiă buneă 群iă asigur<ă oportunit<郡iă

profesionaleămaiăechitabileăpentruăto郡iăcet<郡eniiăUE.ăFondulăfunc郡ioneaz<ăprinăinvesti郡iiăînăcapitalul 

uman al Europei – angaja郡ii,ătineriiă群iăto郡iăceiăafla郡iăînăc<utareaăunuiălocădeămunc<.ăAstfel,ăfinan郡areaă

FSEă îmbun<t<郡e群teă perspectiveleă deă angajareă pentruă milioaneă deă europeni,ă înă specială pentruă ceiă

c<roraăleăesteădificilăs<ăî群iăg<seasc<ădeălucru.ă 

FSE finan郡eaz<ăurm<toareleăpriorit<郡i:ă 

•ăadaptabilitateaăangaja郡ilor,ăprinăformareaădeăcompeten郡eănoi,ă 群iăaă întreprinderilor,ăprinăadoptareaă

unor metode noi de lucru;  

•ăsporireaăaccesuluiălaălocuriădeămunc<:ăajutândătineriiăînătranzi郡iaădeălaă群coal<ăpeăpia郡aămunciiăsauă

asigurându-leăformareăprofesional<ăcelorăafla郡iăînăc<utareaăunuiălocădeămunc<,ăpentruăaăleăîmbun<t<郡iă

perspectivele de angajare;  

•ăformareaăvoca郡ional<ă群iăînv<郡areaăpeătotăparcursulăvie郡iiăînăvedereaădobândiriiădeănoiăcompeten郡e;ă 

•ăsprijinireaăpersoanelorădinăgrupurileădefavorizateăpentruăob郡inereaăunuiălocădeămunc<. 

Fondul de Coeziune (FC) ajut<ă stateleămembreă cuăunăprodusăna郡ională brută (PNB)ăpeă capădeă

locuitoră deămaiă pu郡ină deă 90șă dinămediaă comunitar<ă s<-şiă reduc<ă diferen郡eleă dintreă nivelurileă deă

dezvoltare economic<ă şiă social<ă şiă s<-şiă stabilizezeă economiile.ă Acestaă sus郡ineă ac郡iuniă înă cadrulă

obiectivuluiă„Convergen郡<”ăşiăseăafl<ăsubăinciden郡aăacelora群iăreguliădeăprogramare,ădeăgestionareăşiă

deăcontrolăcaăînăcazulăFSEăşiăFEDR.ă 

FondulădeăCoeziuneăfinan郡eaz<ăac郡iuniăcareăfacăparteădinăurm<toareleădomenii:  

• re郡eleătranseuropeneădeătransport,ăînăspecialăproiecteleăprioritareădeăinteresăeuropeanădefiniteă

de UniuneaăEuropean<;ă 

• mediu.  
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În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energieiă sauă ală transporturilor,ă atâtaă vremeă ceă acesteaă prezint<ă avantajeă clareă pentruă mediu:ă

eficacitateăenergetic<,ăutilizareaădeăsurse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinireaăintermodalit<郡ii,ăconsolidareaătransporturilor publice etc.  

Fondulă Europeană Agricolă pentruă Dezvoltareă Rural<ă (FEADR) reprezint<ă oă surs<ă deă

finan郡areădinăparteaăUE,ăutilizat<ădeăstateleămembreăpentruăaărealizaăoăgam<ălarg<ădeăobiectiveăaleă

politiciiă deă dezvoltareă rurale,ă cumă ară fi:ă îmbun<t<郡ireaă competitivit<郡iiă întreprinderiloră agricole,ă

forestiereă 群iă agroalimentare;ă sus郡inereaă protec郡ieiămediuluiă natural;ă sus郡inereaă economiiloră rurale; 

asigurareaăcalit<郡iiăvie郡iiăînăzoneleărurale.ă 

FondulăEuropeanădeăGarantareăAgricol<ă (FEGA) este un fond creatădeăUniuneaăEuropean<ă

înăvedereaădezvolt<riiăagriculturiiăstatelorămembreăaleăacesteia,ăprinăgestiuneăpartajat<ăîntreăUniuneă

群iăstateleămembre. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agen郡iaă deă Pl<郡iă 群iă Interven郡ieă pentru Agricultur<ă

(APIA) deruleaz<ă fondurileă europeneă pentruă implementareaă m<suriloră deă sprijină finan郡ateă dină

Fondul European pentru Garantare în Agricultur<ă(FEGA). 

FEGAăfinan郡eaz<ăurm<toareleăcheltuieliăînăcontextulăgestion<riiăcomuneăîntreăstateleămembreăşi 

Comunitate, în conformitate cu dreptul Uniunii: 

• m<surileădeăreglementareăsauăsprijinireăaăpie郡elorăagricole; 

• pl<郡ileădirecteăc<treăagricultoriăîn contextul politicii agricole comune; 

• contribu郡iaăfinanciar<ăaăUniuniiălaăm<surileădeăinformareă群iăpromovareăa produselor agricole 

peă pia郡aă intern<ă aă Uniuniiă 群iă înă 郡<rileă ter郡e,ă întreprinse de statele membre pe baza unor 

programe selectate de Comisia European<; 

• contribu郡iaăfinanciar<ăaăUniuniiălaăprogramulădeăîncurajareăaăconsumuluiădeăfructeă群iălegumeă

înă 群coli,ă men郡ionată înă art.ă 23ă dină R.ă (UE)ă nr.ă 1308/2013ă 群iă laă m<surileă privindă bolileă

animaleloră群iăpierdereaăîncrederii consumatorilor, astfel cum sunt men郡ionateăînăart.ă155ădină

R (UE) nr. 1308/2013.  

FEGAăfinan郡eaz<ăurm<toareleăcheltuieliăînămodădirectă群iăînăconformitate cu dreptul Uniunii: 

• promovareaăproduseloră agricole,ăefectuateă fieădirectădeăc<treăComisie,ă fieăprină intermediulă

unor organiza郡iiăinterna郡ionale; 

• m<suriă luateă înă conformitateă cuă legisla郡iaă comunitar<ă pentruă aă asiguraă conservarea,ă

caracterizarea, colectareaăşiăutilizareaăresurselorăgeneticeăînăagricultur<;  

• creareaă群iăîntre郡inereaăsistemelorăinformaticeădeăcontabilitateăpentruăagricultur<; 

• sistemeleă deă investigareă agricol<,ă inclusivă investiga郡iileă privindă structuraă exploata郡iiloră

agricole. 

http://www.apia.org.ro/ro/
http://www.apia.org.ro/ro/
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Fondul europeană pentruă pescuită 群iă afaceriă maritime (FEPAM) este fondul UE destinat 

politicilor europene în domeniul pescuituluiă群iăalăafacerilorămaritime.ăAcestaăesteăunulădintreăceleă

cinciăfonduriăstructuraleă群iădeăinvesti郡iiăeuropeneă(fondurileăESI),ăcareăseăcompleteaz<ăreciprocă群iăî群iă

propună s<ă creezeă condi郡iileă necesareă redres<riiă economiceă aă UE,ă generândă cre群tereă 群i locuri de 

munc<. 

Fondul 

• sprijin<ăoperatoriiăînătranzi郡iaăc<treăunăpescuitădurabil 

• ajut<ăcomunit<郡ileădinăzoneleădeăcoast<ăs<ăî群iădiversificeăeconomiile 

• finan郡eaz<ă proiecteă careă creeaz<ă noiă locuriă deă munc<ă 群iă îmbun<t<郡escă calitateaă vie郡iiă înă

regiunile de coast<ăaleăEuropei 

• faciliteaz<ăaccesulălaăfinan郡are. 

Mod de funcționare 

Fondulăesteăutilizatăpentruăaăcofinan郡aăproiecte,ăcompletândăresurseleădinăbugetulăna郡ional. 

• Fiec<ruiă stată membruă iă seă aloc<ă oă parteă dină bugetulă FEPAM,ă înă func郡ieă deă importan郡aă

industrieiăpescuituluiădină郡araărespectiv<. 

• Ulterior,ă autorit<郡ileă na郡ionaleă întocmescă un programă opera郡ional înă careă precizeaz<ă cumă

inten郡ioneaz<ăs<ăcheltuiasc<ăbaniiăaloca郡i. 

• Dup<ăceăComisiaăaprob<ăprogramul,ăautorit<郡ileăna郡ionaleădecidăceăproiecteăvorăfiăfinan郡ate. 

• Autorit<郡ileăna郡ionaleă群iăComisiaăr<spundăîmpreun<ădeăimplementareaăprogramului. 

Conform Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, programele 

群iăfondurileăaferenteăobiectivelorădeăpolitic<ăsuntăurm<toarele: 

 

Tabelul nr. 1. – Obiectiveleăpoliticii,ăprogrameă群iăfonduriă2021-2027 

 

Obiectiv Program Fond 
 

ObiectivulădeăPolitic<ă1ă- O 
Europ<ămaiăinteligent<ă群iă
maiăcompetitiv<,ăprin 
promovareaăuneiătransform<riă
economiceăinovatoareă群iă
inteligente  
 

ProgramulăOpera郡ională
Cre群tereăInteligent<,ă
Digitalizareă群iăInstrumenteă
Financiare (POCIDIF) 

FEDR 

ProgramulăOpera郡ională
S<n<tateă(POS) 

FEDR 

Programeleă opera郡ionaleă
regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivulă deă Politic<ă 2ă - O 
Europ<ă maiă ecologic<,ă cu 
emisiiă sc<zuteă deă carbon,ă înă
tranzi郡ieă spreă oă economieă f<r<ă
emisiiă 群iă rezilient<,ă prină

ProgramulăOpera郡ională
DezvoltareăDurabil<ă(PODD) 

FEDR 
FC 

ProgramulăOpera郡ională
Transport (POT) 

FEDR 
FC 

Programeleă opera郡ionaleă FEDR 
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promovareaă tranzi郡ieiă c<treă oă
energieă nepoluant<ă 群iă just<,ă aă
investi郡iilorăverziă 群iă albastre, a 
economiei circulare, a 
reducerii impactului asupra 
schimb<riloră climaticeă 群iă aă
adapt<riiă laă schimb<rileă
climaticeă 群iă aă preveniriiă 群iă
gestion<riiăriscuriloră 
 

regionale (POR) 
Programă Acvacultur<ă 群iă
Pescuit (PAP) 

FEPAM 

ObiectivulădeăPolitic<ă3ă- O 
Europ<ămaiăconectat<ăprin 
dezvoltareaămobilit<郡iiă群iăaă
conectivit<郡iiăTICăregionaleă 
 

ProgramulăOpera郡ională
Transport (POT) 

FEDR 
FC 

Programeleăopera郡ionaleă
regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 4 – O 
Europ<ămaiăsocial<ă群iămaiă
incluziv< prin implementarea 
Pilonului european al 
drepturilor sociale  
 

ProgramulăOpera郡ională
Educa郡ieă群iăOcupareă(POEO) 

FSE 

ProgramulăOpera郡ională
Incluziune 群i Demnitate 
Social<ă(POIDS) 

FSE 
FEDR 

ProgramulăOpera郡ională
S<n<tateă(POS) 

FSE 
FEDR 

Programeleăopera郡ionaleă
regionale (POR) 

FEDR 

Obiectivul de Politica 5 – O 
Europ<ămaiăaproapeădeă
cet<郡eniăprin promovarea 
dezvolt<riiădurabileă群iăintegrateă
a tuturor tipurilorădeăteritoriiă群iă
aăini郡iativelorălocaleă 
 

Programeleăopera郡ionaleă
regionale (POR) 

FEDR 

ProgramulăOpera郡ională
Incluziuneă群iăDemnitateă
Social<ă(POIDS) 

FEDR 

Programă Acvacultur<ă 群iă
Pescuit (PAP) 

FEPAM 

 

4.3.5. Programeleădeăcooperareăteritorial< 

România poateăparticipaălaătreiătipuriădeăprogrameădeăcooperareăteritorial<:ă 

➢ Cooperare teritorială transfrontalieră - presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuniă dină stateleă vecine.ă Programeleă deă cooperareă transfrontalier<ă finan郡eaz<ă proiecteă de 

accesibilitateă transportă 群iă tehnologiaă informa郡iei,ă mediuă şiă prevenireaă riscurilor,ă dezvoltareă

economic<ăşiăsocial<,ăprecumăşiăac郡iuniă„peopleătoăpeople”; 

➢ Cooperare teritorială transnațională - presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spa郡iuă geografic.ă Cooperareaă transna郡ional<ă finan郡eaz<ă dezvoltareaă deă re郡eleă careă s<ă duc<ă laă

dezvoltareă teritorial<ă integrat<ă înă domeniiă precumă inova郡ia,ă mediulă 群iă accesibilitateaă 群iă

dezvoltareaăurban<; 

➢ Cooperare teritorială interregională - presupune colaborarea cu regiuni din orice stat membru 

ală Uniuniiă Europene,ă prină intermediulă unoră proiecteă gestionateă 群iă administrateă înă comună deă
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parteneriiă dină stateleă participante.ă Seă promoveaz<ă cooperareaă întreă autorit<郡ileă publiceă (localeă

sauăregionale),ăprecumă群iăîntreăcercet<toriiăUE, pe probleme de interes comun prin transferul de 

experien郡<ăşiăbuneăpracticiăîntreăregiuniăşiăprinăconstituireaădeăre郡eleăîntreăora群eleăUE.ă 

Caă regul<ă general<,ă rataă deă cofinan郡areă pentruă programeleă finan郡ateă dină Fondulă Europeană deă

DezvoltareăRegional<ă (FEDR) este 85% din fonduriăcomunitareă şiă15șădină fonduriăna郡ionale,ă iară

pentruă programeleă finan郡ateă dină Instrumentulă Europeană deă Vecin<tateă şiă Parteneriată (ENPI)ă esteă

90șădinăfonduriăcomunitareăşiă10șădinăfonduriăna郡ionale.ă 

Beneficiarii eligibili:ă autorit<郡i publice centrale, autorit<郡iă publiceă locale,ă organiza郡iiă deă dreptă

public,ă organismeă deă dreptă privat,ă organiza郡iiă interna郡ionale.ă Beneficiariiă priva郡iă potă participaă caă

parteneri în proiecte sau în calitate de subcontractori.  

 

4.3.6. Granturile SEE / Granturi norvegiene  

Prină Acordulă pentruă Spa郡iulă Economică Europeană (SEE),ă treiă dintreă 郡<rileă AELSă (Asocia郡iaă

European<ă aă Liberuluiă Schimb)ă - Norvegia,ă Islandaă şiă Liechtenstein,ă facă parteă dină pia郡aă intern<ă

european<ă şiă contribuieă laă dezvoltareaă social<ă şiă economic<ă prin intermediul granturilor SEEă şiă

norvegiene,ă deă careă beneficiaz<ă 15ă stateă membreă dină estul,ă centrulă 群iă sudulă Uniuniiă Europene.ă

Obiectiveleă majoreă aleă Mecanismuluiă Financiară SEEă şiă Mecanismuluiă Financiară Norvegiană suntă

reducerea disparit<郡iloră socialeă 群iă economiceă înă Spa郡iulă Economică European,ă respectivă înt<rireaă

rela郡iilorăbilateraleădintreăstateleădonatoareăşiăceleăbeneficiare.ă 

Granturileă SEEă 群iă celeă norvegieneă auă fostă instituiteă înă 2004,ă dup<ă ceă Uniuneaă European<ă aă

primit zece noi state membre. Granturileă reprezint<ă ună acordă întreă stateleă Spa郡iuluiă Economică

European (SEE – Norvegia,ă Islanda,ă Liechtenstein)ă 群iăUniuneaăEuropean<,ă înă bazaă c<ruiaă stateleă

SEEăauăaccesăpeăpia郡aăunic<ăeuropean<.ă 

FondulăBilateralăNa郡ional este un instrumentămenităs<ăfaciliteze contactulă群iăcooperareaăîntre 

entit<郡iădinăRomâniaă群iăceleădinăstateleădonatoareă(Islanda,ăPrincipatulăLiechtensteină群iăNorvegia),ă

dimensiuneaă bilateral<ă fiindă obligatorieă înă oriceă ini郡iativ<.ă Cooperareaă bilateral<ă cuă Consiliulă

Europei este, de asemenea, posibil<. 

 

4.3.7. Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privată suntă oă solu郡ieă generală recomandat<ă şiă promovat<ă pentruă

rezolvareaă problemeloră sauă eficientizareaă serviciiloră publice.ă Apari郡iaă Ordonan郡eiă deă urgen郡<ă aă

Guvernului nr. 39/2018,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,ăcareăreglementeaz<ăparteneriatulă

public-privatăesteăprivit<ădreptăoăoportunitateăreal<ădeăaăimplementaăproiecteleăpropuse.ă 
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Laănivelulăadministra郡iilorăpubliceăexist<ăposibilitateaădezvolt<riiăparteneriatelorăde tip public-

privat în diverseă domenii.ă Înă urmaă adopt<riiă actuluiă normativă careă reglementeaz<ă parteneriatulă

public-privat s-arăputeaăexternalizaăoăserieădeăserviciiăşiăactivit<郡iăpublice,ăparteneriiălocaliăputândăfiă

atât mediul deăafaceri,ăcâtăşiăsectorul non-profit.  

 

4.3.8. Creditarea  

Dină punctă deă vedereă procedural,ă creditareaă esteă oă modalitateă relativă simpl<ă deă ob郡inereă aă

finan郡<riiăpentruăproiecteleădeăinvesti郡ii.ă 

B<ncileă localeă suntă institu郡iiă financiareă careă auă înă portofoliuă programeă deă finan郡are/creditare 

pentru proiectele care implic<ăfonduriăeuropene.ăSeăpotăacordaăastfelăcrediteădeăinvesti郡iiăatâtăpentruă

prefinan郡areaă fonduriloră nerambursabile,ă câtă 群iă pentruă cofinan郡areaă cheltuieliloră eligibileă 群iă

neeligibile din cadrul unui proiect, urmând o serie de reglement<riă interne.ă Costurileă aferenteă

creditelorăsuntămariăşiă implic<ăşiăunăanumităgradădeăriscăvis-à-vis de posibilitatea de rambursare a 

datoriilor, mai ales într-oăsitua郡ieădeăincertitudineăcumăesteăceaăgenerat<ădeăcrizaăfinanciar<.ăÎnăplus,ă

un grad ridicat de îndatorare poate reprezentaăoăblocareăaăposibilit<郡ilorădeăinvesti郡iiăpeătermenăscurtă

şiă mediu,ă cuă atâtă maiă multă cuă câtă oă organiza郡ieă cuă datoriiă mariă devineă neeligibil<ă atâtă pentruă

accesareaăaltorăcredite,ăcâtăşiăpentru atragerea de fonduri nerambursabile.  

Guvernulă Românieiă stabileşteă anuală limiteleă pentruă finan郡<rileă rambursabileă careă potă fiă

contractateă deă administra郡iileă locale,ă pentruă încadrareaă înă nivelulă deficituluiă bugetuluiă generală

consolidat.  

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesaăşiăprogrameădeăfinan郡areăinterna郡ionaleăceăauă

caă surseă institu郡iiă financiareă interna郡ionale:ă BERDă (Bancaă European<ă pentruă Reconstruc郡ieă şiă

Dezvoltare),ă BEIă (Bancaă European<ă deă Investi郡ii),ă FMIă (FondulăMonetară Interna郡ional)ă şiă Bancaă

Mondial<.ă 

Banca European<ă deă Investi郡iiă (BEI)ă finan郡eaz<ă proiecteă careă auă caă obiectivă promovareaă

politiciloră UEă 群iă implementareaă Agendeiă Lisabona,ă aă Ini郡iativeiă Inovareă 2010ă deă creareă 群iă

promovareă aăuneiăeconomiiăbazateăpeăcunoa群tere.ăBEIă împrumut<ăpân<ă laă50șădinăvaloarea unui 

proiectă群iăcofinan郡eaz<ăinvesti郡iileăîmpreun<ăcuăalteăb<nciă(BancaăEuropean<ăpentruăReconstruc郡ieă群iă

Dezvoltare).ă Înă prezent,ă BEIă aă devenită ceaă maiă important<ă surs<ă deă finan郡areă interna郡ional<ă aă

proiectelor din noile state membreăaleăUE,ădarăşiăpentru cele din regiunea Balcanilor.  

Bancaă Mondial<ă sauă Bancaă Interna郡ional<ă deă Reconstruc郡ieă 群iă Dezvoltareă (BIRD) s-a 

dedicatăexclusivăajutor<riiăpeă termenălungăaă 郡<riloră întârziate.ăBIRDăofer<ă împrumuturiă群iăajutoareă

dezvolt<riiă 郡<rilor cu venituri mijlocii 群iămici.ăBancaăMondial<ă seăofer<ă caăunămijlocădeă finan郡areă

independentăpentruăcompletareaăfinan郡<rilorănecesareă群iănuăpentruăsubstituireaăfinan郡<rilorăna郡ionale.ă 
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PARTEA A II-A 

 

ANALIZA SOCIO- ECONOMIC;ăAăCOMUNEI VIDRA 

 

 

1. Prezentareăgeneral< 
 

1.1.Delimitarea teritoriului 

Comunaă Vidraă esteă situat<ă înă parteaă central-nordic<ă aă judeYuluiă Vrancea,ă peă malurileă râuluiă

Putna,ăînăzonaăundeăacestaăprime群teăapeleărâuluiăViz<u郡i.ă 

Delimitarea teritorial<ăaăcomuneiăVidraăesteădeterminat<ădeăurm<toareleăvecin<t<Yi: 

• Nord - comuna Vizantea- Livezi;  

• Sud - comunaăBoloteşti;ă 

• Est - comunaăXifeşti;ă 

• Vest - comunaăValeaăS<rii.ă 

Comunaă Vidraă cuprindeă nou<ă sate,ă

amplasateă înă jurulă satuluiă deă reşedinY<,ă şiă

anume:ă Vidra,ă Voloşcani,ă Ireşti,ă Şerbeşti,ă

Burca,ăScafari,ăTichiriş,ăRugetăşi Viişoara.ă 

Coordonatele geografice sunt: la nordul 

comunei Vidra trece paralela de 46 grade, iar 

la sudă ceaă deă 45ă gradeă şiă 50ță latitudineă

nordic<.ă Prină mijlocă esteă traversat<ă deă

meridianulă deă 26ă gradeă şiă 30ță longitudineă

estic<.ă       Figura nr. 5 – ComunaăVidra,ăjudeМulăVrancea 

Potrivităaşez<riiăsaleăînăpunctulădeăintrareăînăzonaăVrancei,ăcomunaăVidraăesteăstr<b<tut<ădeămaiă

multeă drumuri:ă principalulă drumă naYională careă faceă leg<turaă întreă Focşaniă – Târgu Secuiesc – 

Braşov,ă respectivăDNă2D,ă careă traverseaz<ă comunaădeă laă ună cap<tă laă altul;ă deă asemenea,ă drumulă

judeYeană careă faceă leg<turaă dintreăVidraă – Xifeşti – Bizigheştiă (directă laăE85)ă şiă drumulă judeYeană

între Vidra – Vizantea Livezi – Câmpuri,ăprecumăşiăoă reYeaă foarteădens<ădeădrumuriăcomunaleă şiă

vicinale. 
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1.2. Scurt istoric 

Potrivit izvoarelor istorice, din punct de vedere administrativ, comuna Vidra a luat fiin郡<ădup<ă

anulă 1400,ă respectivă dup<ă organizareaă administrativ-teritorial<ă f<cut<ă deă Domnulă Moldovei,ă

Alexandru cel Bun din dinastia Mu群atinilor.ăDup<ăanul 1859, a Uniriiă軍<riiăRomâne群tiăcuăMoldova,ă

înă timpulădomnieiă luiăAlexandruă IoanăCuza,ăVidraă aădevenită "plas<",ă fiindă condus<ădeăunăpretor,ă

situa郡ieăceăs-aămen郡inutăpân<ălaă5ăseptembrieă1951,ăcândă郡araăaăfostăîmp<r郡it<ădup<ămodelulărusesc, 

în regiuniă群i raioane, zonaăprimindădenumireaădeă"RaionulăVrancea",ăcuăsediulăini郡ialălaăNaruja,ăapoiă

laăVidraă群iăapoiălaăFoc群ani.ăLaămareaăîmp<r郡ireăadministrativ-teritorial<ădină19ăfebruarieă1968,ăVidraă

aădevenităcomun<ăînăcadrulăactualuluiăjude郡ăVrancea,ăsitua郡ieăce seămen郡ineă群iăînămomentulădeăfa郡<.ă

Subăaspectăistoricăgeneral,ăcomunaăVidra,ăintegrat<ăincontestabilă"軍<riiăVrancei"ă,ăt<râmădeălegend<,ă

careă î群iă areă obâr群iaă înă "neguraă vremii"ă ,ă fiindă consemnat<ă înămajoritateaă izvoareloră istoriceă careă

amintesc de marii domnitori moldoveni, inclusivăpotrivităunorădaniiăf<cuteădeădomniiăAlexandruăcel 

Bun,ă訓tefanăcelăMare,ăPetruăRare群,ăPetruăMovil<,ăDimitrieăCantemiră 群iăal郡iădomnitori,ăunorăboieriă

locali,ăclerului,ăunorădemnitariăsauăslujitoriădomne群tiă群iăchiar localnicilor pentruăfapteăirepro群abile.ă

Deă regul<ă înă lupteleă cuă invadatoriiă str<ini,ă ultimulă astfelă deă documentă 群iă celămaiă desă pomenită deă

localniciăfiindă"Uriculădomnescăaăluiă訓tefanăcelăMare"ădeăînzestrareăaăvrâncenilorăcuămun郡i,ăprintreă

beneficiari fiindă群iăcomunaăVidra, cu o parte din satele componente.1 

Laăsfâr群itulăsecoluluiăalăXIX-lea,ăcomunaăf<ceaăparteădinăplasaăVranceaăa jude郡uluiăPutna 群iăeraă

format<ădinăsatele Burca,ăC<limanu, Vidraă群iăVolo群cani,ăcuă1729ădeălocuitori.ăÎnăcomun<ăerauăpatruă

biserici,ăoă 群coal<ămixt<ă 群iăunăspitală cuă68ădeăpaturiă înfiin郡ată înă1887. La acea vreme, pe teritoriul 

actualăalăcomuneiămaiăfunc郡ionauă群iăcomuneleăTichiri群ă(înăaceea群iăplas<)ă群iăIre群tiă(înăplasa Gârlele). 

Comunaă Tichiri群ă eraă compus<ă dină sateleă P<rosu,ă Rugetuă 群iă Tichiri群,ă avândă 1013ă locuitori,ă treiă

bisericiă群iăoă群coal<ădeămeseriiădeschis<ăînă1883. ComunaăIre群tiăaveaă1543ădeălocuitoriăceătr<iauăînă

400ădeăcaseăînăsateleăCucue郡i,ăIre群tiă群iă訓erb<ne群ti. Aici existau dou<ăbisericiăînăsatulăIre群tiă群iăoă群coal<ă

mixt<ăcuă24ădeăelevi.ă 

AnuarulăSocecădină1925ăconsemneaz<ăcomunaăVidraădreptăre群edin郡<ăaăpl<群iiăVidraădinăacela群iă

jude郡ă Putna.ă Comunaă aveaă 1570ă deă locuitoriă înă sateleă Burca,ă C<limanu, Scafari, Vidraă 群iă

Volo群cani. ComuneleăTichiri群ă 群iă Ire群tiă f<ceauăparteădină aceast<ăplas<ăVidra.ăTichiri群ă aveaă aceea群iă

compunereă群iă985ădeălocuitori. ComunaăIre群tiăaveaă群iăea,ăînăacelea群iăsate,ă1542ădeălocuitori.ă 

În 1950, cele trei comune au fost arondateă raionuluiă Foc群ani din regiunea Putna,ă apoiă (dup<ă

1952) din regiunea Bârlad 群iă (dup<ă1956) din regiuneaăGala郡i.ăSatulăP<rosuădinăcomunaăTichiri群ăaă

luat în 1964 denumirea de ViiКoara. În 1968, comunele au fost transferate la jude郡ulăVrancea, iar 

 
1 http://www.primariavidravn.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Putna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Putna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_B%C3%A2rlad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Gala%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea
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comuneleăIre群tiă群iăTichiri群ăauăfostădesfiin郡ate,ăsateleălorăfiindătransferateăcomuneiăVidra.ăTotăatunci,ă

sateleăC<limană群iăCucuie郡iăauăfostădesfiin郡ate,ăfiindăcomasateărespectiv cu satele Vidra 群iă訓erbe群ti. 

IstoriculăindividualăalăsatelorăcomuneiăVidraăpoateăfiădescrisăa群a: 

• Satul Vidra – atestatădocumentarăînăanulă1400ă群i-a dobândit numele, potrivit legendei, de la 

acelaăalăunuiănumeădeăvân<toră群iănegustorădeăbl<nuriădeăvidre,ăanimaleăexistenteă înănum<ră

foarte mare pe aceste meleaguri. De altfel asupra acestui nume au existat mai multe 

variante, dar toate converg;  

• Satulă C<liman – corpă comună cuă Vidraă aă fostă sată componentă ală comuneiă pân<ă înă 1968.ă

Potrivit documentelor istorice, este atestat documentar din anul 1423, ca urmare a unei danii 

f<cuteă deă domnulăMoldovei,ăAlexandruăcelăBun,ă c<treă ună boieră localnic,ăC<limanescu, 群iă

satului “C<liman”ăpentruăanumiteăservicii aduse domniei; 

• SatulăVolo群cani - seăpareăc<ăaăajunsăs<ăpoarteăacestănumeăgenericătot din timpul domniei lui 

Alexandru cel Bun (1400-1432),ă totă caă urmareă aă unoră daniiă deă p<mânturiă localeă c<treă

boierulă“Volo群ca”.ăDeăasemenea,ăcuăprivireălaănumeleăsatului,ăauămaiăexistată群iăalteăvariante,ă

darăprimaăaăr<masăceaămaiăplauzibil<ă群iăacceptat<; 

• SatulăIre群ti – seăpareăc<ănumeleăderiv<ătotădeălaăunăanumeăboierălocală“Ira群cu”, r<spl<titădeă

domnulăMoldovei,ăPetruăRare群,ăînăperioadaăprimei sale domnii (1517-1527), sau în cea de-a 

doua (1531-1534),ăcuăuneleăpropriet<郡i,ă(terenăarabilă群iăp<dure)ăpentruăunele servicii aduse 

domniei.ăDeălaăacestăboier,ăurma群iiăi-auădatădenumireaădeă“satulăIra群cului”, redus ulterior la 

celăactual,ăIre群ti. 訓iăacestăsatăaăfostăre群edin郡<ădeăcomun<ă(fostaăcomun<ăIre群ti)ăpân<ăînăanulă

1968ăcândăaăfostădesfiin郡at<ă群iăalipit< comunei Vidra; 

• SatulăTichiri群 – aă c<reiă denumireă s-ară p<reaă c<ă esteă deă origineămaghiar<ă 群iă care,ă potrivită

unor izvoare istorice, s-ar datora unorăemigran郡iăpersecuta郡iădeăbisericaăcatolic<ădinăUngariaă

群iăfostaăprovincieăTransilvaniaădinărândulăreforma郡ilorăcalviniă群iăluteraniăcareăauăfostănevoi郡iă

s<ăp<r<seasc<ă locurileănatale,ă parteădintreă eiă stabilindu-se pe vatra actualului sat prin sec. 

XVI.ăA群ezareaălorăaăfostădenumit<ă“Tokeles” (str<ini)ă,ădevenităulterioră“Tichiri群”.ă訓iăacestă

satăaăfostăre群edin郡<ădeăcomun<ăpân<ăîn 1968;  

• Satul Burca – atestată documentară înă timpulă domnieiă Voievoduluiă Moldovei,ă 訓tefană cel 

Mare,ăalăc<ruiănumeăarăproveniădeă la acelaăalăunuiăboieră“Burca”,ăremarcatăprinăfapteleădeă

vitejieă înă oasteaă domnului,ă fiindă r<spl<tită cuă p<mântă 群iă p<duriă înă zon<ă printr-o carte 

domneasc<.ă A群ezareaă format<ă deă urma群iiă boierului s-aă numită “Burca”ă (ceă seă men郡ineă 群iă

ast<zi)ă 群iă fostulă sată “Cucuie郡i”,ă corpă comună ală c<ruiă numeă ară proveniă deă laă faptulă c<ă

locuitoriiă acestuiaă î群iă întemeiauă gospod<riileă peă locurileă maiă înalte, pe crestele colinelor 

locale, care ar justifica astfel denumirea fostului sat; 
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• Satul Scafari – de群iănuăs-a identificat o atestare documentar<ăcert<,ăposibilăap<rut prin sec. 

XVII-XVIII, a primit denumirea probabil de la o veche îndeletnicire a localnicilor timpului, 

careă erauă confec郡ioneriă 群iă vânz<toriă deă linguriă dină lemn,ă careă înă vecheaă slav<ă seă numeauă

“scafa”. 

• Satul Ruget – aăc<reiăatestareădocumentar<ăesteădiferit<ăînăfunc郡ieădeăoameniiăistorici.ăUniiă

l-au considerat ca fiind cel mai vechi sat al comunei, probabil anterior anului 1400, deci ar 

puteaădataătotădinătimpulădomnieiăluiăAlexandruăcelăBun.ăA群adarăvarianta acceptat<ăarăfiăc<ă

esteă atestată documentară dup<ă anulă 1400,ă iară denumireaă aă fostă l<sat<ă unanim pe seama 

existen郡eiăînăzon<ăaănumero群iărugi de mure ca o particularitate a locului în acele timpuri; 

• Satulă Vii群oara – avândă ini郡ială denumireaă deă “Scaturaă Parosului”,ă ulterioră “Sec<turaă

Parosului”, careă areă ună întelesă aparteă caă arhaiculă “secatur<”ă 群iă înseamn<ă oă t<iereă ras<ă deă

arbori unde s-a putut înfiin郡aăoăa群ezare,ăunăc<tun,ăunăsat.ăAstfelăc<ăa群ezareaăînfiin郡at<ăpeăoă

asemeneaă sec<tur<ă aă fostă probabil a unuia Parosu, de群iă nuă exist< o justificare, dar nici o 

contrazicereăulterioar<.ăCertăesteăc<ădenumireaăsatuluiăaădevenitădinăanulă l968ă“Vii群oara“, 

careăseăp<streaz<ă群iăast<zi. 

Situat<ăpeăunăplatou,ăînconjurat<ădeădealuriămolcomeă群iădominat<ădeăM<guraăOdobe群tiă群i Mun郡iiă

Vrancei,ăudat<ădeărîulăPutnaă群iăViz<u郡i,ăVidraăseăafl<ăîntr-unăpeisajăgeneros,ăcuăunăaerăcurat,ăs<n<tosă

群iănepoluat. 

 

 

 

Foto nr. 1 – IntrareăînăcomunaăVidra,ăjudeМulăVrancea 
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1.3. Suprafa郡aăcomuneiăVidra 

Suprafa郡aă teritoriuluiă administrativă ală comuneiă esteă deă 12.217 ha, din care 5.471 ha teren 

agricol,ăreprezentândăădinătotalulăsuprafe郡ei. 

 

Tabelul nr. 2 – Categoriileădeăfolosin郡<ăaleăterenurilor în comuna Vidra 

 

Suprafa郡a total< 
ha 

Din care 
Intravilan 

ha 

Suprafa郡a 
neagricol< 

ha 

Din care 
preponderent 

ha 

Suprafa郡a 
agricol< 

ha 

Din care  
preponderent 

 ha 
12.217 896 6.746   Forestier – 5.598 5.471 Arabil – 2.356 

 

  

1.4. Cadrul natural 

1.4.1. Relieful 

ComunaăVidraă(cuătoateăsateleăcomponente)ăesteăsituat<ăînăzonaădeădeală(colinar),ă laăcontactulă

dintreădou<ăunit<Yiă fizico-geografice - MunYiiăCarpaYiiădeăCurbur<,ădealurileăsubcarpaticeăşiăValeaă

Putnei, deschizând, în depresiunea Vrancei, intrarea în zona depresionar<ă şiă deămunteă aă judeYuluiă

Vrancea,ădenumit<ăsimbolică„Poarta Vrancei”.  

ComunaăVidraăesteăsituat<ălaăoădistanY<ădeă35ăkmădeăreşedinYaăjudeYuluiăVrancea,ăFocşani.ăZonaă

Vidra,ă fiindă situat<ă într-oă depresiuneă intracolinar<ă aă judeYuluiăVrancea, se învecineaz<ă cuă dealuriă

careăauăaltitudiniăcuprinseăîntreă350ămăşiă1001ămă(M<guraăOdobeştiului). 

 

 

Foto nr. 2 – Relief Vidra, Vrancea2 

 
 

2 Surs<ăfoto:ăhttp://serbestivrancea.blogspot.com 
 

http://serbestivrancea.blogspot.com/
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1.4.2. Solurile 

Terenurile sunt acoperite cu soluri brune în diferite stadii de eroziune, brun-g<lbuiă tipiceă şiă

brun-g<lbuiăcrudeăsuperficiale.ăPeăsuprafeYeăîntinseăapar:ărocaădeăbaz<ăşiămaterialeleădeăpant<.ă 

Regiuneaăseismicãăceaămaiăactiv< din România se afl< în zona Vrancea, cu epicentrul în comuna 

Vrâncioaia,ăundeăfuncYioneaz<ăoămodern<ăstaYieăseismic<.ăPotrivit statisticilor, aici se produc zilnic 

dou<ăcutremureădeăp<mânt,ăceleămaiămulteă imperceptibileăsimYurilorăomului.ăDeăaltfel,ă activitateaă

seismic<ă înăVranceaă aă fostă constantă înregistrat<,ămulteă cutremureă fiindămenYionateă înă documente 

înc<ădinăsecolulăXIX (v. Cherciu C., 1995)ăşiăchiarădinătimpulăluiăŞtefanăcelăMare,ăînăsec.ăXVă(v.ă

Cotea V., 2003). 

 

1.4.3. Clima  

Prinăăaşezareaăsaăîntreăparalelele de 45 - 50 şi 46 latitudine nordic<,ălocalitateaăăseăăg<seşteăăînăă

întregime în zona deăclim< temperat<.ăTemperatura medieăanual<ăaăaeruluiăesteădeă8,5 grade, cele  

maiă ridicateă şiă celeă maiă sc<zuteă temperaturi,ă înă valoareă absolut<ă fiind înregistrate în anul 1951 

+37,5Căşi în  anul 1954 – 25,2C . 

 

1.4.4. Rețeaua hidrografică 

Principalaă ap<ă curg<toareă aă comunei Vidra este râul Putna, cu afluentul cel mai apropiat, 

Viz<uYi.ăRâulăPutnaăizvor<şteădinămunYiiăVranceiăşiăareăoălungimeădeă153ăkmăşiăoăsuprafaY<ădeă2.480ă

kmp,ăfiindăşiăcelămaiăimportantăcursădeăap<ădinăjudeY.ă 

Putna izvor<群teădeăpeăversantulănordicăalăculmiiăL<c<u郡i,ădeălaăoăaltitudineădeăcca.ă1500ămă群iăseă

vars<ăînăSiret,ăînăavalădeăBârlad,ădrenândăoămareăparteăaănorduluiăCarpa郡ilorăCurburii.ăEsteăalătreileaă

caăbazinădinăSubcarpa郡iiădeălaăCurbur<.ă 

Afluen郡iiă Putneiă ceiă maiă importan郡iă suntă

Z<bala,ă Milcov 群iă Râmna. Cu ajutorul acestora, 

Putnaă îşiă adun<ă apeleă dină zonaă Curburiiă

CarpaYilor,ăprinăintermediulăZ<baleiă(cuăoălungimeă

deă64ăkm),ăMilcovuluiă (68ăkm)ă şiă aăRâmneiă (56ă

km).ă Eaă maiă primeşteă directă ună num<ră deă 15ă

afluenYi,ăaăc<rorălungimeăvariaz<ăîntreă5ăşi 25 km.  

        Foto nr. 3 – Râul Putna, la Vidra 
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Problemele cauzate de viiturile puternice formate în bazinul hidrografic Vrancea, care au distrus 

drumuri,ăpoduri,ăpodeYe,ăgospod<rii,ălocuinYe,ăauădeterminatăluareaăunorăm<suriădeăc<treălocuitoriăşiă

autorit<Yileălocale.ăCeaămaiămareăparteăaăjude郡uluiăseăsuprapuneăpesteăbazinulăhidrograficăalărâuluiă

Putnaă(51,1ș,ăadic<ă2.480ăkm2). 

 

1.4.5. Vegetația 

VegetaYiaănatural<ăconst<ăînăp<duriăşiăp<şuniăînăproporYieădeă50șădinăsuprafaYaăcomunei,ărestulă

fiind ocupat deă culturiă agricoleă şiă vetreleă satelor.ă Înă privinYaă florei,ă înă regiuneaă dealuriloră

subcarpatice,ă p<dureaă s-aă p<strată peă culmileă plateă şiă înă porYiuneaă superioar<ă aă versanYilor,ă fiindă

constituit<ăînăspecialădinăspeciiădeăfoioase,ăca:ăfag,ăgorun,ăstejar,ăcarpen,ătei,ăfrasin,ăarYar,ăpaltin,ăiară

înăzoneleădeălunc<ămaiăcrescăsalcia,ăarinul,ăplopul;ămolidulăşiăbradulăapar mai rar.  

 

1.4.6. Fauna 

PoziYiaă geografic<,ă particularit<Yileă reliefuluiă şiă compoziYiaă învelişuluiă vegetală şi-au pus 

amprentaăşiăasupraăcompoziYieiăşiăr<spândiriiăfaunei. 

Vranceaă deYineă ună importantă fondă cinegetică renumită nuă numaiă înă Yaraă noastr<,ă dară şiă departeă

peste hotarele ei. În zona montan<ă seă întâlneşteă cerbul,ă careă uneoriă coboar<ă pân<ă înă zonaă

depresionar<. Ursulăapareăcamăînăaceleaşiăzone montane,ădarăcuăprec<dereăînăZboinaăNeagr<.ăAriaă

luiădeăr<spândireăseăîntindeăpân<ăînăM<guraăOdobeşti.ăC<prioaraătr<ieşteăpeăunăspaYiuăfoarteăîntins 

dinăzonaămontan<ăpân<ăînăceaădeăsilvostep<,ălaăfelăşiăpisicaăs<lbatic<.ă 

Între mamifere mai pot fi citate urm<toareleăspecii:ămistreYul,ăjderul,ăveveriYa,ănev<stuica,ăiarăînă

zonaădeădealuriăşiăcâmpieăiepureleăşiăariciulă(conf.ăEnciclopedieiăRomâniei).ă 

Înă lacurileă 群iă râurileă Vranceiă g<sim: p<str<vul, molanul, boi群teanul, miholtul etc., cele 20 de 

fonduri de pescuit în apele de munte însumând aproximativ 250 km. 

 

 

2.ăProtec郡iaămediuluiăînconjur<tor 
 

2.1.Factorii de mediu 
 

Mediulă înă careă tr<ieşteăomulă esteădefinită înăprimulă rândădeă calitateaă aerului,ă aă apei,ă aă solului, 

locuinYelor,ăalimenteleăpeăcareăleăconsum<,ăprecumăşiămediulă înăcareămunceşte.ăFactoriiădeămediuă

influenYeaz<ăînămodădirectăşiăindirectăstareaădeăs<n<tateăaăpopulaYiei.ăÎnăacestăsens,ăpentruăp<strareaă

sauăîmbun<t<Yireaăst<riiădeăs<n<tate,ădefinit<ăcaăintegritateaăsauăbunaăstareăfizic<,ăpsihic<ăşiăsocial<ăaă

individuluiăşiăcolectivit<Yilor,ăsuntăabsolutănecesareăcunoaştereaăşi determinarea unor factori de risc. 

https://www.wikiwand.com/ro/P%C4%83str%C4%83v
https://www.wikiwand.com/ro/Molan
https://www.wikiwand.com/ro/Boi%C8%99tean
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Nivelul de poluare înregistrat pe raza comunei Vidra are valori minime, neexistând obiective 

industrialeămariăsauăunătraficăautoăintens,ăcareăs<ăaib<ăunăimpactănegativăasupraăfactorilorădeămediu. 

 
2.1.1. Calitatea aerului  

Supraveghereaă calit<郡iiă aeruluiă înă jude郡ulă Vranceaă seă realizeaz<ă printr-oă sta郡ieă automat<ă deă

monitorizare,ădeăfondărural,ăamplasat<ăînăzon<ăcuădensitateăaăpopula郡ieiămic<,ădeparteădeăariaăurban<ă

群iădeăsurseleălocaleădeăemisie,ăînăincintaăUzineiădeăap<ăCUP, pe drumulăjude郡eanăFoc群aniă- Suraia, 

careăfaceăparteădinăRe郡eauaăNa郡ional<ădeăMonitorizareăaăCalit<郡iiăAerului.ă 

Dateleăcuăprivireă laăcalitateaăaeruluiăconsemnateădeăsta郡iaămaiăsusăamintit<ăsuntă transmiseăon-

line pe site-ul www.calitateaer.ro. Ulterior, dateleăvalidateădeăc<treăAgen郡iaădeăProtec郡ieăaăMediuluiă

Vranceaă suntă certificateă deă c<treă Centrulă deă Evaluareă aă Calit<郡iiă Aeruluiă dină cadrulă Agen郡ieiă

Na郡ionaleăpentruăProtec郡iaăMediului.ă 

 

Informa郡iiă
despreăsta郡iaă

VN-1  
Numeăsta郡ie 

Tip  
sta郡ie 

Adresa 
sta郡ie 

Cod 
na郡ional 

Coordonate 
geograficeă群iă
altitudinea 

Parametrii 
monitoriza郡i 

VN-1 Fond rural Str.ă訓oseauaă
Suraia, FN 

(incinta 
sta郡ieiădeă
ap<) 

020601 Latitudine 
45°41’49,3” 
longitudine 
27°12’48,1” 

altitudine 45 m 

SO2, NO2, 
NOx, CO, O3, 
C6H6, PM10, 

parametrii 
meteorologici 

 
 

Comuna Vidraăesteăsituat<ăînăapropiereaăunorălocalit<Yiăconsiderateăaăaveaăcelămaiăpurăşiăozonată

aerădinăYar<ă(G<l<ciuc,ăLepşa). 

Neavândăactivitateăindustrial<ăpropriu-zis<ăcareăs<ăgenerezeăpoluareaăaerului,ăcomuna Vidra nu 

esteă supus<ă vreuneiă monitoriz<riă cuă caracteră special sau vreunui program de conformare în 

domeniu.ăTotuşi,ăînăsatulăBurca,ăexist<ăuniiăîntreprinz<toriăparticulariăcareăseăocup<ăcuăproducereaă

c<rbunilor,ăceeaăceăreprezint<ăoăsurs<ădeăpoluareăaăaeruluiăînăanumiteăperioade.ă 

 

2.1.2. Calitatea apei  

Pentruătoateălucr<rileăşiăconstrucYiileărealizateăsauăînăcursădeărealizareăpentruăalimentareaăcuăap<,ă

tehnologiaă folosit<ă aă fostă conceput<ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă deă calitateă şiă deămediuă înă

vigoare,ă înă vedereaă asigur<riiă uneiă calit<Yiă superioareă aă apeiă potabile,ă peă deă oă parte,ă ocrotiriiă şiă

conserv<riiănaturiiăpeădeăalt<ăparte,ăpentruăp<strarea unui echilibru ecologic. 

Calitateaă apeiă esteă influen郡at<ă deă epurareaă inadecvat<ă aă apeloră uzateă menajere,ă controlulă

inadecvată ală evacu<riloră deă apeă uzateă industriale,ă pierdereaă 群iă distrugereaă zoneloră deă captare,ă
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amplasareaă necorespunz<toareă aă obiectiveloră industriale,ă defri群areaă 群iă modificareaă necontrolat<ă aă

tipurilor de culturi agricole. 

Pentru realizarea unui serviciu de calitate, apa captat<ă 群iă distribuit<ă (surseleă deă suprafa郡<ă 群iă

subteran)ăesteăsupus<ăprocesuluiădeătratareăpentruăaăfiăcaracterizat<ăcaăsanogen<ă群iăcurat<. 

În anul 2019,ă înă cadrulă procesuluiă deă monitorizareă aă calit<郡iiă apeiă distribuiteă popula郡ieiă prină

sisteme centrale, în zonele de aprovizionare mici, s-auăob郡inutăurm<toareleărezultateăpentruăzoneleă

deă alimentareă cuă ap<ă (ZAA) administrate de Serviciul public de alimentareă cuă ap<ă dină cadrul 

Prim<rieiăVidra (Vidra,ăTichiri群,ăIre群ti)ăă群iădeăOb群teaădeămo群neniă(Burcaă群iăVolo群cani): 

• ZAA Vidra administrat<ă deă c<treă Serviciulă publică deă alimentareă cuă ap<ă dină cadrulăPrim<rieiă

Vidra, dinăcareăseădistribuieăap<ăînăsatele Vidra 群i Scafari, comuna Vidra 

➢ înă cadrulămonitoriz<riiădeăaudită - toate probele prelevate pentru analiza microbiologica 群i 

fizico-chimice au fost conforme prevederilor Legii nr 458/2002,ă cuă modific<rileă 群iă

complet<rileăulterioare. 

➢ în cadrul monitoriz<riiă operaМionaleă - nu s-aă respectată frecventaă prelev<riloră stabilit<ă ină

conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004, cu modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă

realizând doar 13,8 % dină probeleă planificateă pentruă analizaă microbiologic<ă 群iă 6,9% din 

probele planificate pentru analiza fizico-chimic<,ă f<cândă imposibil<ăevaluareaăcalit<郡iiăapeiă

produseă群iădistribuite. 

• ZAA Tichiriș administrat<ădeăServiciulăpublicădeăalimentareăcuăap<ădinăcadrulăPrim<rieiăVidra,ă

dinăcareăseădistribuieăap<ăînăsateleăTichiriКă群i Ruget, comuna Vidra. 

➢ înă cadrulă monitoriz<riiă deă audită - probaă prelevat<ă pentruă analizaă microbiologicaă aă fostă

conform<ă iar probaăanalizat<ădinăpunctădeăvedereăfizico-chimic a înregistrat neconformit<郡i 

pentru parametrul indicator "clor rezidual liber ". 

➢ înă cadrulă monitoriz<riiă operaМionaleă - nu s-aă respectată frecventaă prelev<riloră stabilit<ă ină

conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă

realizând 14,8 % dinăprobeleăplanificateăpentruăanalizaămicrobiologic<ă群iă7,4% din probele 

planificate pentru analiza fizico-chimic<,ăf<cândăimposibil<ăevaluareaăcalit<郡iiăapeiăproduseă

群i distribuite. 

• ZAA Ire ști  administrat<ă deă c<treă Serviciulă publică deă alimentareă cuă ap<ă din cadrul Prim<rieiă

Vidra, dinăcareăseădistribuieăap<ăînăsateleăIreКtiă群i ЙerbeКti,ăcomuna Vidra 

➢ înă cadrulă monitoriz<riiă deă audită - probaă prelevat<ă pentruă analizaă microbiologicaă aă fostă

conform<ăiarăprobaăanalizat<ădinăpunctădeăvedereăfizico-chimic a înregistrat neconformit<郡i 

pentru parametrul indicator "clor rezidual liber ". 
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➢ înă cadrulă monitoriz<riiă operaМionaleă - nu s-aă respectată frecventaă prelev<riloră stabilit<ă ină

conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă

realizând 14,8 % dinăprobeleăplanificateăpentruăanalizaămicrobiologic<ă群iă7,4% din probele 

planificate pentru analiza fizico-chimic<,ăf<cândăimposibil<ăevaluareaăcalit<郡iiăapeiăproduseă

群i distribuite. 

• ZAA Burca  administrat<ădeăc<treăOb群tea de mo群neni Burca, dinăcareăseădistribuieăap<ăînăsatul 

Burca, comuna Vidra 

➢ înă cadrulămonitoriz<riiă deă audită - probele prelevate pentru analiza microbiologica au fost 

conforme iar probele analizate din punct de vedere fizico-chimic au înregistrat 

neconformit<郡iăpentru parametrii indicatori "clor rezidual liber " 群i "clor rezidual total ", prin 

valoriăsubălimitaăminim<ăadmis<. 

➢ înă cadrulă monitoriz<riiă operaМionaleă - nu s-aă respectată frecventaă prelev<riloră stabilit<ă ină

conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă

realizând 29,3 % din probele planificate; toate probele prelevate si analizate au fost 

conforme pentru parametrii microbiologiciă群iăfizico-chimiciăanaliza郡i. 

• ZAA Voloșcani administrat<ădeăc<treăOb群teaădeămo群neniăVolo群cani, dinăcareăseădistribuieăap<ăînă

satulăVoloКcani,ăcomuna Vidra 

➢ înă cadrulă monitoriz<riiă deă audită - toate probele prelevate pentru analize microbiologice, 

fizico-chimiceă 群iă pentruă determinareaă parametrilor de radioactivitate au fost conforme 

prevederilor Legii nr 458/2002,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 

➢ înă cadrulă monitoriz<riiă operaМionaleă - nu s-aă respectată frecventaă prelev<riloră stabilit<ă in 

conformitate cu prevederile HG. nr. 974/2004,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă

realizând 20,68 % din probele planificate; toate probele prelevate si analizate au fost 

conformeăpentruăparametriiămicrobiologiciă群iăfizico-chimiciăanaliza郡i. 

 

2.1.3. Calitatea solului 

Calitatea solurilor reprezint<ăunăindicatorărelevantăînăoperaYiaădeăapreciereăaăresurselor.ăPentruăaă

evaluaă potenYialulă naturală ală terenuriloră agricoleă înă vedereaă folosiriiă loră raYionale,ă solurileă auă fostă

împ<rYiteăînăclase,ătipuri şiăsubtipuri,ăînăfuncYieădeădiferiteăcriterii cum sunt: troficitatea, cantitatea de 

microorganisme,ăofertaăecologic<,ăcapacitateaăbioproductiv<ăşiăcapacitateaădeăprotecYie,ădeăfertilitateă

sauăproductivitateăş.a.ă 

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atâtă fertilitateaă solului,ă câtă şiă modulă deămanifestare a 

celorlalYiăfactoriădeămediuăfaY<ăde plante.ăDinăacestăpunctădeăvedere,ăterenurileăagricoleăseăgrupeaz<ă

în 5 clase de calitate,ădiferenYiateădup<ăNotaădeăbonitareămedie,ăpeăYar<ă(clasaăIă– 81-100 puncte – 
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clasa a V-a – 1-20 puncte). Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru 

folosinYeleă agricole.ă Num<rulă deă puncteă deă bonitareă seă obYineă printr-oă operaYiuneă complex<ă deă

cunoaştereăaprofundat<ăaăunuiăteren,ăexprimândăfavorabilitateaăacestuiaăpentruăcerinYeleădeăexistenY<ă

ale unorăplanteădeăcultur<ădate,ăînăcondiYiiăclimaticeănormaleăşiăînăcadrulăfolosiriiăraYionale. 

Principalele procese de degradare ale solului sunt: eroziunea, degradarea materiei organice, 

contaminarea, salinizarea,ă compactizarea,ă pierdereaă biodiversit<郡iiă solului, scoaterea din circuitul 

agricol, alunec<rileădeăterenă群iăinunda郡iile. 

ComunaăVidra,ădat<ă fiindăaşezareaăeiăpeăunăsegmentădinăzonaădeădealăaăv<iiă râuluiăPutna,ă seă

confrunt<ăcuăfenomeneădeăeroziuneăaăsolului,ăalunec<riădeăterenăşiăinundaYii, care provoac<ăperiodică

numeroaseănepl<ceriăşiăpagubeămaterialeă locuitorilor.ăNefiindăcaracterizat<ăprină lucr<riăagricoleă laă

scar<ălarg<,ăcomunaăVidraănuăfigureaz<ăprintreălocalit<Yileăundeăexist<ăsurseă(şiărespectivăpericol) de 

poluareă cuă nitraYiă (Ordinul ministrului mediuluiă şiădezvolt<riiădurabile nr. 1552/2008). De altfel, 

cet<Yeniiă apreciaz<ă calitateaă soluluiă caă fiindă bun<ă şiă foarteă bun<.ă Agriculturaă poateă contribuiă laă

poluarea mediului natural prin utilizarea volumuluiă mareă deă îngr<ş<minteă chimiceă şiă pesticide.  

Acesteă substanYeă ajung,ă prină intermediulă scurgeriloră deă peă versanYiă înă lacuriă şiă cursuriă deă ap<,ă

determinândă astfelă distrugereaă unoră nevertebrateă folositoare,ă intoxicareaă unoră p<şuniă şiă chiară

moartea animalelor.ă Înă ceeaă ceă priveşteă utilizareaă îngr<ş<minteloră chimiceă dintreă judeYeleă

componente ale Regiunii de Sud-Est, Vrancea s-aă situată printreă ultimele,ă nemulYumitoră fiindă îns<ă

faptulăc<ătendinYaădeăutilizareăaăacestorăsubstanYeăaăcrescut. 

Apreciemăoportun<ăorganizareaădeăcampaniiădeăcon群tientizareăînărândulăpopula郡ieiăcuăprivireălaă

utilizarea în modă ra郡ională aă îngr<群<minteloră chimiceă înă agricultur<,ă pentruă evitareaă situa郡iiloră deă

degradareăaăsoluriloră群iădereglareăaăechilibruluiăecologicăpeăteritoriulăcomunei. 

 

2.1.4.ăNivelulădeăzgomotăşiăvibraţiiă 

Carta verdeăaăUEăprivindăexpunereaălaăzgomoteămen郡ioneaz<ăc<ăaproapeă20șădinăpopula郡iaăUEă

sufer<ă deă peă urmaă niveluriloră crescuteă deă zgomot,ă careă producă efecteă adverseă asupraă s<n<t<郡ii.ă

Al<turiădeăpoluareaăatmosferic<ă群iămanagementulăde群eurilor,ăpoluareaăsonor<ăeste una dintre marile 

problemeăcuăcareăseăconfrunt<ăomenireaălaăoraăactual<.ăDinăacestămotiv,ămonitorizareaă群iăevaluareaă

zgomotuluiăconstituieăunăobiectivăprioritar,ăurmateădeăadoptareaăm<surilorăcare se impun  în scopul 

preveniriiă 群iă reduceriiă efecteloră d<un<toareă aleă zgomotuluiă asupraă popula郡iei,ă acoloă undeă valorile 

niveluluiădeăzgomotădep<群escămaximeleăadmise. 

Principalele surse de zgomot sunt: 

• traficul auto; 

• obiectivele economice; 
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• comportamentul inadecvat al oamenilor. 

La nivelul comunei Vidra nuă exist< surse de zgomotă careă s<ă pun<ă înă pericolă sauă disconfortă

via郡aăoamenilor. 

 

2.1.5. GestionareaădeКeurilor 

Protejareaă mediuluiă înă careă tr<imă reprezint<ă oă preocupareă major<ă aă omenirii,ă deoareceă areă

efecte importanteăasupraăvie郡ii.ăResurseleănaturaleăsuntălimitateă群iănuăseăregenereaz<ăfoarteărepede,ă

în timp ce cantitatea de de群euriă cre群teă ajungândă s<ă ocupeă suprafe郡eă mariă deă teren.ă Aproapeă

jum<tateădinăde群eurileăpeăcareăleăarunc<măpotăfiăreutilizate.ăMediulăesteăd in ce în ce mai poluat, 

prinăreciclareaăde群eurilorăîncercândăs<ăsalv<mămediulă群iăp<mântul.ă 

Dintreăavantajeleăcolect<riiăselectiveămen郡ion<m: 

• conserv<măresurseleănaturale; 

• reducem nivelul emisiilor nocive din aer – reducem poluarea; 

• diminu<măcantitateaăde群eurilor; 

• elimin<mătransformareaăunorăzoneăînăfocareădeăinfec郡ie; 

• economisim energia; 

• p<str<măunămediuămaiăcuratăpentruănoiă群iăgenera郡iileăurm<toare; 

• cre群temăcalitateaăvie郡iiă群iăs<n<tateaăcopiilor; 

• diminu<măcosturile,ăîncadrareaăînăgradulădeăsuportabilitate; 

• evit<măpenalita郡ile. 

În Vrancea a fost demarat proiectulă „Sistemă deăManagementă Integrată alăDe群euriloră Solideă înă

jude郡ulăVrancea”ă(SMID)ăcunoscutăsubănumeleădeă„SistemădeăManagementă IntegratăalăDeşeuriloră

SolideăînăJudeYulăVrancea“ă– VranceaăCurat<. Acesta este realizat în propor郡ieădeăpesteă99ș.ăÎnă

cadrul proiectuluiăVranceaăCurat<ăauăfostăconstruiteă3ăstaYiiădeătransferăşiă6ăplatformeădeăcolectare.ă

OăstaYieădeătransferăaădeşeurilorăesteăconstituit<ădinăplatform<ăbetonat<ăşiăramp<ăcuă10ărespectivă6ă

posturi, drumuri interioare deă accesă şiă împrejmuireă cuă gardă metalic.ă StaYiileă deă transferă suntă

amplasate de-aălungulădrumurilorăasfaltateăpentruăaăasiguraăaccesulăfacilăalăcamioanelorăşiăconstauă

într-oăramp<ăşiăoăzonaădeătransfer,ăfiindăprev<zuteăcuăcontainereăaăc<rorăvolumăesteădeă32 mcăşiăcareă

vor fi plasate în apropierea acestora. 

OăstaYieădeătransfer,ăcuăoăcapacitateădeă7.000ămcăpeăan,ăesteăamplasat<ăînăapropiereădeălocalitateaă

Vidra.ăAceast<ăstaYieădeserveşteăzonaădeămunteăaăjudeYului. 
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2.2. Arii protejate 

Situl de Interes Comunitar SCI RO3542236 Râul Putna (Bârseşti 5%, Negrileştiă 1ș,ă N<rujaă

Ţ1ș,ăTulniciă1ș,ăValeaăS<riiă5ș,ăVidra<1% , Vrâncioaia 2%) este localizat în partea central-vestic<ăaă

jude郡uluiăVrancea,ăînăbazinulăhidrograficămijlociuăalăPutnei,ăocupândăoăsuprafa郡<ădeă647ăha.  

Situl a fost desemnat pentru conservarea a 5 specii, dintre care una de mamifere: vidra (Lutra lutra), 

una de amfibieni:ă Buhaiă deă balt<ă cuă burtaă galben<ă (Bombina variegata),ă unaă deă reptile:ă 軍estoasaă deă ap<ă

(Emys orbicularis)ă群iădou<ădeăpe群ti:ăPetrocă(Gobio kessleri)ă群iăDun<ri郡<ă(Sabanejewia aurata). 

 

  
 

Foto nr. 4,5 – Specii protejate din situl de interes comunitar Râul Putna3 

 

M<guraăOdobeştiă(ROSPA0075) aăfostădeclarat<ăarieădeăprotecYieăspecial<ăavifaunistic<ăprină

Hot<râreaăGuvernuluiă Românieiă nr.ă 1284/2007ă privindă declarareaă ariiloră deă protecYieă special<ă caă

parteă integrant<ă aă ReYeleiă Ecologiceă Naturaă 2000,ă argumentul principal fiind identificarea unui 

num<ră deă 21ă speciiă deă p<s<riă cuprinseă înă anexaă Iă aăDirectiveiăConsiliuluiă European 79/409/CE - 

Directivaă P<s<ri.ă Suprapus<ă înă totalitate peste regiunea biogeografic<ă continental<,ă acest<ă arieă

protejat<ă ocup<ă oă suprafaY<ă de 12.753ă haă şiă esteă situat<ă întreă altitudineaă minim<ă deă 161ă mă şiă

altitudineaămaxim<ădeă996ăm.ăSitulădispuneă înăprezentădeă spa郡iiă administrativeă laă sediulăOcoluluiă

Silvic Vidraă群iădeămaiămulteăpoteciăpentruăvizitare. 

Conform Formularului Standard Natura 2000,ăsitulăaăfostăpropusăpentruăexisten郡aăînăacestăareală

aăunorăp<duriăîntinseădeăfoioaseăcareăauăsuferităunăimpactăantropicăredus.ăSeămen郡ioneaz<ătotăînăacestă

documentă c<ă înă acestă areală suntă întâlniteă efectiveă importanteă aleă popula郡iiloră deă cioc<nitoareă de 

stejar,ă ghionoaieă sur<,ă huhureză mare,ă viespară 群iă chiară acvilaă mic<.ă Înă publica郡iaă BirdLifeă

Conservations, Seria 4 - „ăImportantăbirdăareasăinăEurope”,ăDealulăM<guraăOdobe群ti este evaluat ca 

un areal important pentru Ciconia nigra, pentru Crex crex (clocitoare)ă群iăAquila pomarina (doar în 

pasaj). 

 
3Surs<ăfoto:ăhttps://www.facebook.com/OrganizatiaACDB/photos 
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2.3. Factorii de risc  

Conformă fi群eiă localit<郡iiă Vidraă nr.ă 867/31.01.2020,ă tipurileă deă riscuriă specificeă laă nivelulă

unit<郡iiăadministrativ-teritorialeăsuntăurm<toarele: 

 

A. Riscuri naturale DA NU Detalii  

• cutremur X  Tip risc: principal 

• fenomene meteorologice periculoase X  Tipărisc:ăinunda郡ieă- 
secundar 

• alunec<riădeăteren X  Tip risc: secundar 

• incendiiădeăp<dure X  Tip risc: principal 

• incendiiăînămas< X  Tip risc: principal 

• avalan群e  X  

• fenomeneădistructiveădeăorigineăgeologic<  X  

B. Riscuri tehnologice    

• accidente,ăavarii,ăincendiiă群iăexplozii  X  

• poluare ape  X  

• pr<bu群iriădeăconstruc郡ii,ăinstala郡iiăsauă
amenaj<ri 

 X  

• avarii laăutilit<郡ileăpublice  X  

• muni郡ieăneexplodat<  X  

C. Riscuri biologice    

• îmboln<viriăînămas<  X  

• epidemii X   

• epizootii/zoonoze X  Tip risc: epizootie - 
principal 

 

 

2.3.1. Cutremure de pământ  

Cutremurul reprezint<ă rupturaăbrutal<ă aă rociloră dină scoarYaă terestr<ădatorit<ămişc<riiă pl<ciloră

tectonice,ă careă genereaz<ă oă mişcareă vibratorieă aă solului,ă ceă poateă duceă laă victimeă umaneă şiă

distrugeri.  

Clasificare dupa adâncimea focarului:  

- deăsuprafaY<ă(întreă0-50 km);  

- intermediar (între 50-250 km);  
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- de adâncime (peste 250 km).  

Zone seismice  

Dină studiereaă h<r郡iiă zon<riiă seismiceă peă teritoriulăRomâniei,ă putemădefiniă 4ă zoneă seismice,ă înă

careărisculădeăproducereăaăr<nirilorăşiădeceselor,ăcaăurmareăaăac郡iuniiăviolente a cutremurelor, este 

diferit. Aceste zone sunt: 

Zona I - auăoădezvoltareăteritorial<ămaiăredus<,ăacoperindăoăpopula郡ieădeăaproximativă2ămilioaneă

de locuitori cuu un grad de urbanizare de 48%, în care se pot produce cutremure cu M max. = 9 

grade Richter,ăcuprinzândăzonaăVranceaăşiăîmprejurimele imediate.  

Zona II  - în care efectele unor cutremure cu epicentrul în Vrancea se întind pe aproximativ 14 

jude郡eăacoperindăoăpopula郡ieădeăaproximativă10ămilioaneădeălocuitoriăcuăunăgradădeăurbanizareădeă

60%, cuprinzândăoăparteădinăMoldovaăşiăMuntenia,ăîn care cutremurele cu epicentrul în Vrancea se 

manifest<ăcuăoăciclitateămaxim<ădeă40ă– 50ăaniăşiăoămagnitudineămaxim<ădeă8ăgradeăRichter.ă 

Zona III  - cuprindă oă parteă dină nordulăMoldovei,ă Transilvaniaă şiă Oltenia,ă sudulăMuntenieiă şiă

Dobrogea, întinzându-se pe aproximativă14ăjude郡eăcuăoăpopula郡ieădeă6ămilioane de locuitori cu un 

gradădeăurbanizareădeă48ș,ăînăcareăcutremureleăatingăomagnitudineămaxim<ădeă7ăgradeăRighterăşiăoă

ciclitate de 40 – 50 ani.  

Zona IV - acoper<ăaproximativă13ăjude郡e,ăcuprinzândănordulăMoldovei,ăPodişulăTransilvanieiăşiă

Banatul, înglobândăoăpopula郡ieădeă7ămilioaneădeălocuitoriăcuăunăgradădeăurbanizareădeă52ș,ăînăcareă

cutremurele pot atinge o M max. de 6 grade Richter. 

Efecte:  

Elementele expuse direct sau indirect efectelor seismelor sunt:  

• populaYia,ăprecumăşiăbunurileăsaleămobileăşiăimobile;ă 
• construcYiile:ă cl<diriă deă locuit,ă cl<diriă pentruă înv<Y<mântă şiă social-culturale,ă capacit<Yileă
productive;  

• c<ileădeăcomunicatiiărutiere,ăferoviareăşiănavale;  

• reYeleleădeăalimentareăcuăenergieăelectric<,ăgaze,ăbarajeleăşiăalteălucr<riăhidrotehnice;ă 
• surseleăşiăsistemeleădeăalimentareăcuăap<ăşiăcanalizare,ăstaYiileădeătratareăşiădeăepurare;ă 
• reYeleleădeătelecomunicaYiiăşiăalteleăasemenea;ă 
• mediulă natural:ă ecosisteme,ă p<duri,ă terenuriă dispuseă peă versanYiă sauă avândă caracteristiciă
defavorabile,ăintravilanulălocalit<Yilorăşiăaltele;ă 

• activit<Yileăsocial-economice.  

În cazul unui cutremur riscul de producere a unor dezastre complementare este mare:  

- pr<buşiriădeăconstrucYiiăşiăinstalaYii;ă 

- avariiăsauădistrugeriăaăunorălucr<riăhidrotehniceă(diguri,ăcheuri);ă 
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- accidente tehnologice;  

- incendii,ăexploziiăizolateăsauădeămariăproporYii;ă 

- accidente chimice;  

- accidente navale;  

- accidente deătransportăalăoamenilor,ăm<rfurilorăobişnuiteăsau periculoase;  

- alunec<riădeăteren. 

 

2.3.2. Inundații  

Inundaţiaă reprezint<ăacoperireaă terenuluiăcuăunăstratădeăap<ă înă stagnareă sauă înămişcareăcare,ă

prină m<rimeaă şiă durataă sa,ă provoac<ă victimeă umaneă şiă distrugeri materialeă ceă deregleaz<ă bunaă

desf<şurareăaăactivit<Yilorăsocial-economiceădinăzonaăafectat<.ă 

Clasificare dup<ăgenez<:ă 

- inunda郡iiăprovocateădeăfenomeneănaturale;ă 

- inunda郡iiăprovocateădeăfenomeneăaccidentale;ă 

- inunda郡iiăprovocateădeăactivit<郡iăumane. 

Efecte: pagube în economie:  

• pagube directe (distrugeriă sauă deterior<ri):ă localit<Yi,ă obiectiveă industrialeă agricoleă şiă

zootehnice,ă c<iă deă comunicaYiiă şiă telecomunicaYii,ă reYeleă deă transport,ă construcYiiă

hidrotehnice,ăpoduriăşiăpodeYe,ăanimaleăşiăp<s<ri;ă 

• pagube indirecte: întreruperea proceselor de producYie,ă întarzieriă înă livrareaă produselor,ă

cheltuieliă pentruă ap<rareă înă timpulă inundaYiilor,ă cheltuieliă pentruă normalizareaă vieYiiă dup<ă

inundaYie,ăplataăasigur<riiăbunurilor.ă 

Efecte sociale negative:ă victimeă umane,ă evacuareaă populaYiei, provocarea panicii, pericol de 

epidemii,ă întrerupereaă înv<Y<mântului,ă diminuareaă venituriloră populaYiei,ă distrugeriă deă bunuri,ă

reducerea ritmului de dezvoltare a zonelor afectate.  

Efecte ecologice negative: degradarea mediului ambiant, poluarea apelor de suprafaY<ă sauă

subterane, poluarea solurilor,ă excesă deă umiditate,ă degradareaă versanYilor,ă degradareaă peisajului,ă

distrugereaăfauneiăşiăflorei. 

 

2.3.3. Incendii de pădure  

Incendiulă deă p<dureă esteă foculă ap<rută spontan,ă necontrolat,ă dină neglijenY<,ă intenYionat,ă peă

terenuriă cuă vegetaYieă forestier<,ă careă aduceă prejudiciiă incalculabileă arborilor,ă seminYişului,ă litierei,ă

plantaYiilorăerbacee,ăanimalelor.ăPoateăfiădeterminatădeămulteăcauzeănaturaleăsauăumaneă(piromaniă

sauăcioburiădeăsticl<ăcareăacYioneaz<ăcaăoălup<,ăconcentrând lumina pe vegetaYiaămoart<).ă 
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Cauze:  

- folosireaăneglijent<ăaăfoculuiădeăc<treăoameniăpentruăpreparareaăhraneiăsauăpentruăînc<lzit;ă 

- Yig<riăaruncateălaăîntâmplare;ă 

- ardereaăr<m<şiYelorălemnoaseărezultateădinăparcheteleădeăexploatare;ă 

- creareaădeăsuprafeYeăagricole prin arderea sau îmbun<t<Yireaăp<şunilor;ă 

- folosireaăarmelorădeăvân<toareăsauăaăartilerieiăînăpoligoaneleăvân<torilorădeămunte;ă 

- scânteiăşiăcenuş<ădeălaălocomotiveleăfolositeăînăexploatareaăforestier<;ă 

- tr<snetul;ă 

- incendieri premeditate.  

ApariYiaă incendiiloră deă p<dureă esteă favorizat<ă deă seceteleă prelungiteă şiă insolaYiaă puternic<,ă iară

vitezaădeăînaintareăaăfoculuiădepindeădeăvitezaăvântului,ăcompoziYiaăşiăvârstaăp<durii. 

 

2.3.4 Incendii în masă 

Incendiul înămas< este acel incendiu de mari propor郡iiă careă poateă generaă consecin郡eă negativeă

majoreă asupraă desf<群ur<riiă normaleă aă activit<郡iloră social-economice,ă precumă 群iă asupraă mediuluiă

înconjur<toră群iăcareănuăpoateăfiăcontrolată群iă lichidatănumaiăprinăinterven郡iaăserviciilorăde pompieri, 

constituite potrivită legii.ă Ac郡iunileă 群iă m<surileă deă ap<rareă împotrivaă incendiiloră înă mas<ă seă

organizeaz<ă群iăseădesf<群oar<ăînăscopulăap<r<riiăvie郡iiă群iăalăasigur<riiăprotec郡ieiăpopula郡iei,ăbunuriloră

materiale,ăvalorilorăculturaleă群iăaăfactorilor de mediu împotriva efectelor negative ale acestui tip de 

dezastru. 

For郡eleăspecializateăseăconstituieădinămarileăunit<郡i,ăunit<郡ileă群iăsubunit<郡ileădeăpompieriămilitari,ă

serviciile publice de pompieri civili, serviciile private de pompieri civili constituiteă laă agen郡iiă

economiciă群iălaăinstitu郡iileăpublice,ăprecumă群iăserviciileăprivateădeăpompieriăciviliăconstituiteăpeăplană

localăcaăsociet<郡iăcomerciale.ăAcesteăfor郡eăsuntăspecializateăpeăactivit<郡iă群iămisiuniădeăsineăst<t<toareă

群iăac郡ioneaz<ăpentru: 

a) prevenireaă 群iă stingereaă incendiilor, coordonarea, controlulă 群iă acordareaă asisten郡eiă tehniceă înă

acestădomeniu,ăînăcondi郡iileălegii; 

b) salvareaă群i/sauăprotejareaăoamenilor,ăanimaleloră群iăbunurilorăaflateăînăpericol; 

c) acordareaă primuluiă ajutoră medicală 群iă participarea,ă înă limiteleă for郡eloră 群iă mijloaceloră

disponibile,ălaăevacuareaăpopula郡iei,ăinstitu郡iilorăpubliceă群iăagen郡ilorăeconomici. 

ParametriiăprincipaliăКiănivelurileăminimeădeăgravitate*)ăceăcaracterizeaz<ăsituaМiaădeăurgenМ<ă

public<ăgenerat<ădeăincendiiăînămas< 

1. Consecin郡eăproduse sau iminente ale incendiilorăînămas<: 

a) persoane decedate - 20; 
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b) persoane traumatizate**) - 200; 

c) persoane periclitate - 1.000; 

d) animale moarte - 50ătone;ăamenin郡ateă- 250 tone; 

e) locuin郡eăindividualeăsauăapartamente distruse - 100;ăamenin郡ateă- 500; 

f) suprafa郡<ăcvartalădeălocuin郡eăafectat<ă- mai mare de 5 km2;ăamenin郡at<ă- 50 km2; 

g) suprafa郡<ă fondă forestieră afectat<ă - 100ă ha;ă amenin郡at<ă - 1.000 ha sau front continuu de 

propagareăaăfl<c<riiă- 2 km; 

h) suprafa郡<ăculturiăafectat<ă- 200ăha;ăamenin郡at<ă- 2.000 ha sau front continuu de propagare 

aăfl<c<riiă- 4 km. 

2. Risculăaprinderiiăsauăproduceriiăexplozieiăunorăconcentr<riă(sarciniătermiceădeăincendiu)ăridicateă

deăsubstan郡eăsauămaterialeăcombustibileăpericuloase 

3. For郡eădeăinterven郡ieăconcentrateă- 200ăpersoane,ădinăcareăcelăpu郡in 100 specializate. 

*)  Când s-aă ajunsă laă unulă dintreă nivelurileă deă gravitateă precizateă sauă exist<ă pericolulă atingeriiă

acestuiaă seă activeaz<ă comisiaă deă ap<rareă împotrivaă dezastreloră deă laă autoritateaă public<ă local<ă peă

raza c<reiaă s-aă produsă incendiulă înămas<ă 群iă seă pune înă aplicareă planulă deă ap<rareă specific.ă Dac<ă

posibilit<郡ileăacesteiăcomisiiăpentruăgestionareaăsitua郡ieiă createă suntădep<群ite,ă seăactiveaz<ăcomisiaă

jude郡ean<ădeăap<rare împotriva dezastrelor. 

Comisiaă central<ă pentru incendii în mas<ă seă activeaz<ă cândă posibilit<郡ileă comisieiă jude郡eneă deă

ap<rareă împotrivaă dezastreloră auă fostă dep<群iteă oriă exist<ă premiseleă s<ă fieă dep<群iteă sauă cândă suntă

afectateăcelăpu郡inădou<ăjude郡e. 

**)  Prină persoaneă traumatizateă seă în郡elegeă aceleăpersoane care au suferit un traumatism fizic sau 

psihic. 

 

2.3.5. Alunecări de teren  

Alunecarea de teren reprezint<ă deplasareaă rociloră careă formeaz<ă versanYiiă unoră munYiă sauă

dealuri,ăpanteleăunorălucr<riădeăhidroamelioratieăsauăaltorălucr<riădeăîmbunat<Yiri funciare.  

Pr<buКireă deă teren înseamn<ă deplas<riă rapideă aleă maseloră deă rociă peă versanYiiă abrupYi,ă prină

c<dereăliber<,ăprinăsalturiăsauărostogolire.ă 

Torenţii constituieăprocesulădeădesprindereăşiătransportăalăparticulelorădeăsolăprinăac郡iuneaăapei,ă

care seăscurgeăpeăversant,ăsubăformaădeăpânz<ăsauădeă群iroaieăinstabile,ăceăî群iămodific<ămereuătraseul.  

Clasificare dupa viteza de manifestare:  

- lent<ă(cuăvitezaăŢă0,6ăm/ăan);ă 

- medie (cu viteza 0,6-3 m/ s);  

- brusc<ă(cuăvitezaă>ă3ăm/ăs).ă 
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Cauze: 

• naturale: ploiătorenYiale,ămişc<riătectonice,ăeroziuni,ăpr<buşiriădeăgroteăetc;ă 

• artificiale:ăexplozii,ăexcava郡ii,ălucr<riăhidrotehniceăsauădeăhidroameliora郡ii,ăconstruireădeăcl<diriă

lâng<ăversanYiiăinstabili.ă 

Efecte: 

• distrugereaăsauăavariereaăconstrucYiilor de orice fel;  

• blocareaă parYial<ă sauă total<ă aă albieiă uneiă apeă curg<toareă şiă creareaă uneiă acumulariă deă ap<ă cuă

pericolădeăinundaYie;ă 

• distrugereaăsauăavariereaăreYelelorăedilitareăcomunaleă(ap<,ăgaze,ăcanalizare);ă 

• blocareaăparYial<ăsauătotal<ăaăunorăc<i de comunicaYiiă(rutiere,ăferoviareăetc). 

Elementeleăexpuseădirectăsauăindirectăefectelorăalunec<rilorădeăterenăsunt:ă 

• populaYia,ăprecumăşiăbunurileăsaleămobileă群iăimobile;ă 

• construcYiile:ă cl<diriă deă locuit,ă cladiriă pentruă înv<Y<mântă şiă social-culturale, capacit<Yile 

productive;  

• mediulă natural:ă ecosisteme,ă p<duri,ă terenuriă dispuseă peă versanYiă sauă avândă caracteristiciă

defavorabile,ăintravilanulălocalit<Yilorăşiăaltele;ă 

• activit<Yileăsocial-economice. 

 
 
 
2.4. Sistemulădeăprevenireă群iăgestionareăaăsitua郡iilorădeăurgen郡<ălaănivelul comunei Vidra 

 

Constituireaăcomitetuluiălocalăpentruăsitua郡iiădeă
urgen郡< 

C.L.S.U.ă func郡ioneaz<ă înă bazaă Hot<râriiă nr.ă
24/2005ă 群iăeste reorganizat prin Dispozi郡iaă nr.ă
116/31.01.2017. 

Regulamentul privind structura organizatoric<,ă
atribu郡iunileă func郡ionaleă 群iă dotareaă comitetuluiă
local pentruăsitua郡iiădeăurgen郡< 

C.L.S.U.ă Vidraă esteă organizată 群iă func郡ioneaz<ă
conformă Regulamentuluiă deă organizareă 群iă
func郡ionareăînăbazaăHot<râriiănr.ă53/06.12.2019. 

Organizareaăpreg<tirii pentruăinterven郡ie Preg<tireaă pentruă interven郡ieăa S.V.S.U. are la 
baz<ă planulă deă preg<tireă peă liniaă situa郡iiloră deă
urgen郡<ăpeăanulă2020. 

Nivelulădeăpreg<tireăaăpersonalului Bun 
Asigurareaăîn群tiin郡<riiă群iăalarm<rii Alarmareaăseăexecut<ăcu: • o siren<ăelectric<ădeă5,5ăkwăinstalat<ăpeă

cl<direa Consumcoop Vidra; • 13 clopote, asigurând 60% din raza de 
audibilitateăaălocalit<郡ii; • În群tiin郡areaă seă realizeaz<ă prină
intermediulă radioreceptoruluiă ZEFIRă 群iă
a circuitelor telefonice. 
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Asigurareaăprotec郡ieiăprinăad<postire Ad<postireaă popula郡ieiă esteă asigurat<ă înă
propor郡ieădeă14ș. 

Num<rulăsubsoluriloră群iăalăbeciurilor • Unăsubsolălaăsediulăprim<riei • 75 de beciuri 
Suprafa郡a • 937 mp. 
Asigurareaăprotec郡ieiăN.B.C. Dină punctă deă vedereă ală protec郡ieiă N.B.C., la 

nivelulăcomuneiănuăsuntăasigurateăm<群tiăcontraă
gazelor. 

Asigurareaăsanitar<ă群iăsanitar-veterinar<: • Nr. dispensare medicale • Nr. cadre medii • Nr. medici • Nr. dispensare sanitar-veterinare • Nr. medici veterinari • Nr. tehnicieni • Nr. spitale • Nr. medici • Nr. asisten郡i 

 
1 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
8 
30 

Asigurareaăac郡iunilorădeăevacuare Evacuareaă popula郡iei,ă institu郡iiloră publice,ă
operatorilorăeconomiciăesteăorganizat<ăconformă
planuluiă deă evacuareă înă situa郡iiă deă urgen郡<ă nr.ă
5055/01.07.2013. 

Logisticaăac郡iunilorădeăinterven郡ie Comunaă Vidraă esteă deservit<ă înă cazulă
producerii unor situa郡iiă deă urgen郡<ă de c<treă
echipeleă specializateă dină cadrulă SVSUă 群iă deă
c<treă Sta郡iaă deă Pompieriă Vidraă dină cadrulă
Inspectoratuluiă pentruă Situa郡iiă deă Urgen郡<ă
Anghel Saligny alăjude郡uluiăVrancea. 

ElaborareaăplanurilorăpentruăSitua郡iiădeăUrgen郡< Pre群edinteleăC.S.L.U. este în m<sur<ăs<ăpun<ăînă
aplicareă planurileă deă interven郡ie,ă cunoscândă
bineă zonaă deă responsabilitateă aă localit<郡iiă 群iă
con郡inutulăplanurilorăacestora. 

 

 
C<iădeăacces 
 

Localizare Situa郡iaăexisten郡< 
 

DNă2Dăcareătranziteaz<ăcomunaăVidraăpeăoă
lungime de circa 12 km 

Grad de practicabilitate ridicat 

DJă205ăcareătranziteaz<ăsatulăIre群ti,ăf<cândă
leg<turaăcuăEă85,ăprinălocalitateaă軍ife群ti 

Grad de practicabilitate ridicat 

DCă63ăcareătranziteaz<ăsateleăTichiri群,ăRuget,ă
Vii群oara 

Grad de practicabilitate ridicat 

DCă77ăcareătranziteaz<ăsateleăIre群ti,ăVolo群cani Grad de practicabilitate ridicat 
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Serviciulăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡< 
 
Categoria 
 

SVSUă(codă6)ăăf<r<ăautospecial< 

Personal angajat 
 

Unăangajată(群efăSVSU) 

Personal voluntar 
 

18 voluntari 

Num<rulă speciali群tiloră pentruă activitatea de 
prevenire 

6ăspeciali群ti 

 
 
Mijloaceădeăprotec郡ieăcivil<ăexistente 

 
Mijlocul 
 

Cantitatea 

Mijloculădeăinterven郡ieă(tractorăcuălam<ă群iăcup<) Buldoexcavator-1 
Tractor cu remorc<-1 
Autoturism -1 
Autocamion savien-1 
Microbuz-3 

Unelte genisticeă(lope郡i,ătârnacope,ăetc.) Drujb<,ălope郡i,ătârn<coape etc. 
 

 
 
Loca郡iiăînăcareăpotăfiăad<posti郡iăsinistra郡i 
 
Loca郡ia Num<rădeăpersoaneăceăpotăfiăad<postite 

F<r<ă
posibilit<郡iădeă

asigurare 
cazareă群iămas< 

Cuăposibilit<郡iă
de cazare 
(num<rădeă

paturi) 

Cuăposibilit<郡iă
de servire a 
meseiă(num<ră
de persoane) 

S.C.S;LCIOARA-Vidra  15 15 
LiceulăteoreticăSimionăMehedin郡i-Vidra  200 80 
Sala de sport-Vidra  80 - 
訓coalaăgeneral<-Vidra  270 - 
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3.ăPopula郡iaă群iăfor郡aădeămunc< 

 
3.1.Popula郡iaăcomunei Vidra 

Conformă dateloră furnizateă deă ultimulă recens<mânt4 ală popula郡ieiă Românieiă dină anulă 2011,ă

popula郡iaă comuneiăVidra era de 6.295 locuitori, din care 3.099 deă sexămasculină 群iă3.196 de sex 

feminin. 

Analizândă evolu郡iaă popula郡ieiă înă perioada 2012 – 2020,ă constat<mă oă sc<dereă aă num<ruluiă deă

locuitori ai comunei. 

 

Tabelul nr. 3 – Popula郡iaăcomuneiăVidra în perioada 2012-2020 

 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Popula郡ie 7584 7507 7449 7427 7382 7342 7295 7228 7160 

    

 

Graficul nr. 1 – Popula郡iaăcomuneiăVidra în perioada 2012-2020 

 

 
 

Comparând datele privind reparti郡iaă peă sexeă aă popula郡ieiă la nivelul comunei Vidra la 

recens<mântulă dină2011ă cuădatele înregistrate la 1 ianuarie 2020,ă observ<m un procent mai mare 

pentru popula郡iaădeăsexăfeminin. 

 

 
4Dateleăprivindăpopula郡iaăcomuneiăVidraăprezentateăînăcuprinsulăStrategiei deădezvoltareălocal<ă2021-2027, sunt preluate 
de pe website statistici.insse.ro 群iă http://www.recensamantromania.ro/ 

6900

7000

7100

7200

7300

7400

7500

7600

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Anul

2017

Anul

2018

Anul

2019

Anul

2020

Populație 7584 7507 7449 7427 7382 7342 7295 7228 7160

Evoluția populației coﾏuﾐei ヲヰヱヲ-2020 

http://www.recensamantromania.ro/
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Tabelul nr. 4 – Repartizareaăpeăsexeăaăpopula郡ieiăcomuneiăînăperioada 2015 - 2020 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Masculin 3665 3640 3620 3611 3581 3556 

Feminin 3762 3742 3722 3684 3647 3604 

 

 

Graficul nr. 2 - Reprezentareaăgrafic<ăaăpopula郡iei,ăpe sexe – perioada 2015 - 2020 

 
 

 

Conform recens<mântuluiă efectuată înă 2011,ă reparti郡iaă popula郡ieiă peă sateleă componenteă aleă

comunei Vidra eraăurm<toarea: 

 

Tabelul nr. 5 – Reparti郡iaăpopula郡ieiăpeăsateleăcomponente 

Nr. 
crt. 

 
Sate componente 

Num<ră
locuitori 

1. Burca 1430 
2. Ire群ti 780 
3. Ruget 220 
4. Scafari 371 
5. 訓erbe群ti 511 
6. Vidraă(re群edin郡a) 1452 
7. Vii群oara 687 
8. Tichiri群 510 
9. Volo群cani 334 

 
Total 

 
6295 

 

3665 
3640 

3620 3611 

3581 
3556 

3762 
3742 

3722 

3684 

3647 

3604 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

Structura populației pe sexe ヲヰヱ5-2020 

         Masculin          Feminin
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Graficul nr. 3 – Reparti郡iaăpopula郡ieiăpeăsateleăcomponente 

 

 
 

 

Înă ceeaă ceă prive群te structuraă popula郡ieiă peăgrupe de vârst< 群iă sexeă laă nivelulă comuneiăVidra, 

conformăInstitutuluiăNa郡ionalădeăStatistic<,ădateleăaferenteăanuluiă2020ăînregistrate la acest moment 

indic<ăurm<toareaăsitua郡ie: 

 

Tabelul nr. 6 – Structuraăpopula郡ieiăpeăvârsteă群i sexe 

 

Grupa 
deăvârst< 

Sub  
5 ani 

5-9  
ani 

10-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

40-44 
ani 

Masculin 167 196 192 210 226 212 265 254 325 

Feminin 145 166 192 198 213 206 262 267 288 

 

 

Grupa 
deăvârst< 

45-49 
ani 

50-54 
ani 

55-59 
ani 

60-64 
ani 

65-69 
ani 

70-74 
ani 

75-79 
ani 

80-84 
ani 

Peste 
85 ani 

Masculin 288 288 197 201 149 128 97 93 68 

Feminin 267 232 163 200 228 162 137 158 120 
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Graficul nr. 4 – Structuraăpopula郡ieiăpe grupe de vârsteă群iăsexe 

 

 

 

Seăpoateău群orăobservaăc<,ă înăcazul persoanelor cu vârste între 65 deăaniă 群iă85ădeăaniă 群iăpeste,ă

popula郡iaădeăsexăfemininăesteămajoritar<.ă 

Durataă medieă aă vie郡ii în mediul rural, pe sexe, în perioada 2014-2018,ă laă nivelă jude郡ean,ă seă

prezint<ădup<ăcumăurmeaz<: 

 

Tabelul nr. 7 - Durata medie aăvieYii,ăpeăsexeăşiămedii5 

Ani 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Ambele sexe 74,37 74,53 74,77 74,64 74,37 
Masculin 70,3 70,82 70,99 70,88 70,4 
Feminin 78,97 78,64 79,07 78,89 78,92 

 
 

Înă continuareă prezent<mă situa郡iaă privindă mi群careaă natural<ă aă popula郡ieiă comunei Vidra în 

perioada 2015-2019. 

 

Tabelul nr. 8 – Mi群careaănatural<ăaăpopula郡ieiăcomuneiăVidra 

Nr. 
crt. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

1. N<scu郡iăvii 55 64 70 60 58 
2. Deceda郡i 122 103 112 122 122 
3. Spor natural -67 -39 -42 -62 -64 

 
 

5Surs<ăinforma郡ii:ăhttps://Vrancea.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/ 
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Înă situa郡iaă prezentat<ă s-a eviden郡iată sporul natural , un indicator demografic dependent de 

natalitateă 群iă mortalitate,ă careă seă calculeaz<ă peă bazaă diferen郡eiă dintreă rataă deă natalitateă 群iă rataă deă

mortalitateăgeneral<ăîntr-oăanumit<ăperioad<ădeătimp,ăsauădiferen郡aădintreănum<rulăn<scu郡ilorăviiă群iă

celăalădeceselorăînărândulăuneiăpopula郡iiădeterminateăîntr-oăperioad<ădeătimp. 

Din punct de vedere etnic, majoritatea locuitorilor esteăreprezentat<ădeăromâni. Pentru circa 4% 

dinăpopula郡ie,ăapartenen郡aăetnic<ănuăesteăcunoscut<.ă 

 

Tabelul nr. 9 – Structuraăpopula郡ieiăînăfunc郡ieădeăetnie 

 

 

Etnie 

 

Num<rălocuitori 

Români 5982 

Romi 41 

Alt<ăetnie 10 

Informa郡ieănedisponibil< 260 

 

 

Graficul nr. 5 –Structuraăpopula郡ieiăînăfunc郡ieădeăetnie 

 

 
 

 

Înă ceeaă ceă prive群teă confesiuneaă religioas<,ă conformă dateloră oficialeă popula郡iaă comunei este 

majoritarăortodox<.ă 
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Tabelul nr. 10 – Structuraăpopula郡ieiăînăfunc郡ieădeăconfesiuneaăreligioas< 

 

 

Confesiuneaăreligioas< 

 

Num<rălocuitori 

Ortodox< 5984 

Romano-catolic< 3 

Adventist<ădeăziuaăaă群aptea 5 

Musulman< 4 

Cre群tin<ădup<ăEvanghelie 9 

Cre群tin<ădeărităvechi 20 

Informa郡ieănedisponibil< 264 

 

 

Graficul nr. 6 – Structuraăpopula郡ieiăînăfunc郡ieădeăconfesiuneaăreligioas< 

 

 
 

 

3.2.Evolu郡iaăpopula郡iei.ăProcesulădeămigrare 

Laărecens<mântulădinăanulă2011,ăîn comuna Vidra, popula郡iaăstabil<ănum<raă6.058 locuitori, 

din care 3.001 deăsexămasculină群iă3.057 de sex feminin. Tot atunci s-aăînregistratăunănum<rădeă2.533 

gospod<rii aleăpopula郡iei,ănum<rulămediuădeăpersoaneăpeăoăgospod<rieăaăpopula郡ieiăfiindădeă2,39. 

Totodat<,ăs-au înregistrat 2.927 cl<diriăcuălocuin郡e.  
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Dinătabelulădeămaiăjosărezult<ăsitua郡iaălocuin郡elorăexistenteă群iăsuprafa郡aălocuibil<ăpentruăcomunaă

Vidra în perioada 2015-2019. 

 

Tabelul nr. 11 – Situa郡iaălocuin郡elorăexistenteă群iăsuprafa郡aălocuibil< 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Locuin郡eăexistente 3245 3249 3286 3286 3286 

Suprafa郡aălocuibil<ă– m2 145266 145531 148933 149049 150030 

 

 

Conform datelor furnizateădeăInstitutulăNa郡ionalădeăStatistic<,ănum<rulăplec<rilorăcuădomiciliulă

este mai mare decât num<rulăstabilirilorăcuădomiciliulăînăcomunaăVidra. O imagine a procesului de 

migrare în perioada 2015-2019 la nivelul comunei Vidra oă putemă desprindeă urm<rindă dateleă

prezentate în tabelul de mai jos:  

 

Tabelul nr. 12 – Mi群careaămigratorie aăpopula郡ieiăcomunei Vidra în perioada 2015-2019 

 

Nr. 
crt. 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Stabiliriădeăre群edin郡a 62 63 40 58 47 

2. Plec<riăcuăre群edin郡a 61 67 59 66 71 

3. Stabiliri cu domiciliul 125 122 122 101 123 

4. Plec<riăcuădomiciliul 107 124 128 114 130 

5. Emigran郡iădefinitivi 4 2  5 2 

6. Imigran郡iădefinitivi 2 1 2 4 5 

 

Înăperspectiv<,ăevoluYiaăpopulaYieiătrebuieăproiectat<ăYinândăseamaădeămaiămulYiăfactoriădecisiviă

înăstabilireaăniveluluiădeăevoluYie. 

Oă serieă deă factoriă deă „atractivitate”ă sporit<ă pentruă creştereaă economic<ă - agricultura, mica 

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

economice.  
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3.3. For郡aădeămunc< 

PopulaYiaăactiv<ădinăpunctădeăvedereăeconomicăcuprindeătoateăpersoaneleăcareăfurnizeaz<ăforYaă

deă munc<ă disponibil<ă pentruă producYiaă deă bunuriă şiă serviciiă înă timpulă perioadeiă deă referinY<,ă

incluzândă populaYiaă ocupat<ă şiă şomerii.ă Încadrareaă populaYieiă peă categorii,ă dup<ă participareaă laă

activitateaăeconomic<,ăseăfaceăconformăprincipiuluiăpriorit<Yiiăocup<riiăfaY<ădeăşomajăşiăaăşomajuluiă

faY<ădeăinactivitate.ă 

Prezent<mămaiăjosănum<rulămediuădeăsalaria郡iădinăcomunaăVidra în perioada 2011-2019. 

 

Tabelul nr. 13 – Num<rulămediuădeăsalaria郡iădinăcomunaăVidra în perioada 2011-2019 

 

 
An 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

 
2019 

Num<ră
mediu 
salaria郡i 

 

399 

 

404 

 

405 

 

492 

 

518 

 

520 

 

520 

 

515 

 

515 

 

Conform datelor oficiale6,ă laă nivelulă jude郡uluiăVrancea,ă laă dataă deă referin郡<ă 31.12.2019, rata 

群omajului era de 3,6 % (3,9șăb<rba郡iă群iă3,3% femei).ăRataăşomajuluiăreprezint<ăpondereaăşomeriloră

înăpopulaYiaăactiv<.ă Înăceleădeămaiăjosăprezent<măsitua郡iaă群omerilorădinăcomunaăVidra în perioada 

ianuarie – septembrie 2020. 

 

Tabelul nr. 14 – Situa郡iaă群omerilorădinăcomunaăVidra în perioada 01.2020 – 09.2020 

 

 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 

T 117 113 103 104 98 109 125 134 135 

M 71 69 62 64 58 66 79 83 85 

F 46 44 41 40 40 43 46 51 50 

 

 Conform unei statistici7 realizateădeăTopFirme,ădomeniileădeăactivitateăcuăceiămaiămul郡iăangaja郡i 

dinăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVranceaăsunt:ăcomer郡ul,ăprelucrareaălemnului,ătransporturile,ăexploatareaă

forestier<. 

 
 

6 Dateă preluateă dină Buletinulă statistică lunară ală jude郡eloră nr.ă 1/2020,ă disponibilă laă adresaă
https://insse.ro/cms/ro/content/buletinul-statistic-lunar-al-jude郡elor-nr12020 
7 Surs<ădate:ăhttps://www.topfirme.com/judet/vrancea/localitate/vidra 
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4. Infrastructuraăserviciilorădeăeduca郡ieă群iăsociale 
 

4.1. Educație 

În anul 群colară2019-2020 s-aăînregistratăurm<toareaăsitua郡ieăprivindăunit<郡ile 群colareă群iănum<rulă

deăcopiiăaferentădinăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea: 

 

Tabelul nr. 15 – Situa郡iaăunit<郡iloră群colareă群iănum<rulădeăcopiiăaferent 

Total  Gradini郡e Num<r  
copii 

訓coli înv. 
primar 群i 
gimnazial 

Num<r  
copii 

Licee/  
訓c. Postliceal< 

Num<r  
copii 

16 9 160 6 538 1 690 
 

 

ÎnăcomunaăVidraăsuntădou<ăunit<郡iă群colareăcuăpersonalitateăjuridic<: 

1. Liceulă„SimionăMehedin郡i”ăVidra 

2. 訓coalaăGimnazial<ă„ValeriuăD.ăCotea”ăVidra,ăcuăurm<toareleăunit<郡iăarondate: 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalăVidra 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalăScafari 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalăVii群oara 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormală訓erbe群ti 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalăTichiri群 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalăIre群ti 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalăVolo群cani 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalănr.ă1ăBurca 

• Gr<dini郡aăcuăprogramănormalănr.ă2ăBurca 

• 訓coalaăprimar<ăIre群ti 

• 訓coalaăprimar<ănr.ă1ăBurca 

• 訓coalaăprimar<ănr.ă2ăBurca 

• 訓coalaăprimar<ăTichiri群 

• 訓coalaăprimar<ăVii群oara 

Şcoalaă Gimnazial<ă „Valeriuă D.ă Cotea”ă dină Vidra,ă înă calitateă deă beneficiar,ă înă parteneriat cu 

Şcoalaă Gimnazial<ă Tâmboeştiă şiă cuă Şcoalaă Gimnazial<ă Vulturu,ă aă începută derulareaă proiectului 

"EducaYieă f<r<ă abandonă şcolar".ă Acestaă esteă cofinanYată deăUniunea Europeana din Fondul Social 

European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectulă îşiă propuneă creareaă

premiselorăpentruăevitareaăp<r<siriiăşcoliiădeăc<treă200ăpersoane din mediul rural, prin programul "A 
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Douaă Şans<",ă prevenireaă p<r<siriiă timpuriiă aă şcoliiă deă c<treă 740ă copii/eleviă dină acelaşiă mediuă şiă

menYinereaăşiăreintegrareaăacestoraăînăsistemulădeăeducaYieăprinăprogramulă"Şcoal<ădup<ăşcoal<".ăUnă

alt indicator îl constituieăformareaăprofesional<ăiniYial<ăşiădezvoltareaăcapacit<Yiiăprofesionaleăaă260ă

de cadreădidacticeădeălaănivelălocal,ăimplicateăînămasuriădeăprevenireăşiăreducereăaăp<r<siriiăşcolii..ă

Proiectulă vaă aveaă oă durat<ă deă 36ă deă luniă şiă oă valoareă deă 9.294.152,32ă lei,ă dină careă finanYareă

nerambursabil<ădeă9.108.269,17ălei. 

 

 

 

Foto nr. 6 – ȚiceulăSimionățehedinМiăVidra 

 

Referitor la nivelul de educa郡ie al locuitorilor comunei Vidra,ărecens<mântulăpopula郡ieiădinăanulă

2011ăfurnizeaz<ăurm<toareleădate: 

 

Tabelul nr. 16 – Nivelul de educa郡ie alăpopula郡iei – anul 2011 

 

Nivel Înv<郡<mântă
superior 

Postliceal 
群i de 

mai群tri 

Liceal Profesional 
群i de 

ucenici 

Inferio r 
(gimnazial) 

Primar F<r<ă
群coal<ă

absolvit< 
Popula郡ie 304 161 841 445 2257 1366 235 

 

Dinădateleăprezentateă rezult<ăc<ă64șădină totalulăpopula郡ieiă stabileă înăvârst<ădeă10ăaniă 群iăpesteă

suntă absolven郡iă deă înv<郡<mântă primară 群iă gimnazial,ă8% - absolven郡iă înv<郡<mântă profesională 群iă deă
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ucenici, 15% - absolven郡iăînv<郡<mântăliceal,ă3% - înv<郡<mântăpostliceal,ă6% - absolven郡iăînv<郡<mânt 

superior, înregistrându-seă群iăunăprocentădeă4șăf<r<ă群coal<ăabsolvit<. 

Laărecens<mântulădinăanulă2011,ăînăcomunaăVidra s-au înregistrat 109 persoane analfabete, 45 

deăsexămasculină群iă64 de sex feminin. 

 

Graficul nr. 7 – Nivelul de educa郡ie alăpopula郡iei – anul 2011 

 
 

 

4.2. Sănătate și servicii sociale 

Ascunsă întreă dealurileă comuneiă Vidraă 群iă considerat cl<direă monumentă istoric,ă Spitalul N.N. 

S<veanu aăluatăfiin郡<ăîntreăaniiă1884-1887.ăHot<râreaădeăaăconstruiăunăspitalăînăcomunaăVidraăaăfostă

luat<ăîntr-oă群edin郡<ăaăConsiliuluiădeăMini群triădinălunaăiunieă1883,ă iarăcelă îns<rcinatăs<ăduc<ălaăbună

sfâr群ităaceast<ălucrareăaăfost arhitectul Socolescu.  

Spitalulă comunală Vidraă 群i-aă începută activitateaă laă sfâr群itulă anuluiă 1887,ă avându-l ca medic 

primar pe dr. Emilian PopoviciăSuceveanu,ăiarăal<turiădeăacestaăpeădr.ăStefanăOlkovsky,ălicen郡iatăînă

medicin<.ăÎnăanulă1901ălucrauălaăSpitalul din Vidra doctorii: dr. Raf, dr. Paulescu - medicăprimară群iă

dr. Constantin Macri - medic secundar; în 1903 – dr. N.N. Burghele, în 1906 – dr.Verescu. În 

timpulă r<zboiuluiădeă întregireă aăneamului,ăSpitalulădinăVidraă esteăpar郡ialădistrus,ă iară caămedici au 

fost în acea perioada doctorii:ăDobrescu,ăSolomonă群iăRozenberg.ă Înăanulă1937,ăasisten郡aămedical<ă

eraăasigurat<ădeădr.ă訓tefanăGardac,ăiarăînăanulă1940ădeădr.ă軍ar<lung<. 

În perioada 1952-1968, Spitalul Vidra – Sanatoriul TBC s-aăbucuratădeăprezen郡aă群iăactivitateaă

unui mare specialist, doctorulăOctavianăAbageru,ă recunoscută unanimă înă toat<ă 郡ara.ă Înă anulă 1968,ă

Spitalul din Vidra este reorganizat pe maiă multeă specialit<郡i:ă boliă interne,ă chirurgieă general<,ă

ortopedie,ăpediatrie,ăobstretic<-ginecologie, cu un total de 125 de paturi, la care se adaug<ă15ăpaturiă

Învățământ superior 

Post-…

Liceal

Profesional și de uIeniIi 

Inferior (gimnazial)

Primar

Fără școală absolvită 

304 

161 

841 

445 

2257 

1366 

235 

Nivelul de educație al populației coﾏuﾐei - 2011 
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pentruă sta郡ionarulă deăpediatrieă 群iă 10ăpaturiă aleă caseiă deăna群teri,ă directoră înă aceaăperioad<ă fiind dr. 

Nicolae Roman. 

Înăanulă2012,ăSpitalulăComunalăVidraăcap<t<ănumeleădeăSpitalulă„N.N.ăS<veanu”.ăÎnăacela群iăană

unitateaă aă fostă clasificat< înă categoriaă IVădeă competen郡<.ăDenumireaă aă fostă atribuit<ăprinăordină ală

ministruluiăs<n<t<郡ii,ăRaedăArafat.ă 

N.N.ăS<veanuăesteăoăpersonalitateămarcant<ăaăperioadeiă interbelice,ăcareăaăocupată群iăfunc郡iaădeă

prefectă ală Vranceiă 群iă deă pre群edinteă ală Camereiă Deputa郡ilor.ă Elă aă contribuită semnificativă laă

reabilitareaăspitalului,ăcareăaăfostădistrusădup<ăPrimulăR<zboiăMondial. Spitalul s-aănumităa群aă群iăînă

perioadaăinterbelic<.ă 

Înăprezentăunitateaăfunc郡ioneaz<ăcuăcinciăsec郡iiă群iăanume:ăChirurgieăgeneral<,ăATI,ăBoliă interne, 

Pediatrie,ă Obstretic<-Ginecologieă 群iă Nou-n<scu郡i,ă deservindă 12ă comuneă careă suntă arondateă

spitalului. 

SpitalulăcomunalăVidraăareăoăcapacitateătotal<ădeă52ădeăpaturi,ădistribuiteăastfel:ă 

• compartimentulămedicin<ăintern<ăareă24ăpaturi,ădinăcareă14ăsuntăpentruăpacien郡iiăcuăafec郡iuniă

acute,ăiară10ăsuntăpentruăpacien郡iiăcronici; 

• compartimentulăchirurgieăgeneral< are 12 paturi, din care 2 sunt pentruăTerapieăIntensiv<;ă 

• compartimentul  pediatrie are 8 paturi;  

• compartimentulăobstetric<-ginecologie are 8 paturi,  din care 2 sunt pentru neonantologie;  

• Cameraădeăgard<.ă 

 

Foto nr. 7 – SpitalulăN.N.ăS<veanuăVidra 
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Pentru spitalizareă deă zi,ă spitalulă Vidraă puneă laă dispozi郡ieă 4ă paturiă dină care:ă ună pată pentruă

compartimentulămedicin<ăintern<;ăunăpatăpentruăcompartimentulădeăchirurgieăgeneral<;ăunăpatăpentruă

compartimentul pediatrie; un pat pentru compartimentul obstetric<-ginecologie.  

SpitalulăVidraămaiădispuneădeăoăfarmacie,ăoăsal<ădeăopera郡ii,ăcareăarat<ămaiăbineădecâtăs<lileădeă

opera郡iiă aleăunorămariă spitale,ăoă sta郡ieădeă sterilizare,ăcompartimentăevaluareă 群iă statistic<ămedical<,ă

compartimentădeăsupraveghereă群iăcontrolăalăinfec郡iilorănosocomiale,ăcabinetădeăplanificareăfamilial<,ă

un dispensar TBC – finan郡atădeă laăbugetulădeăstatăpeăac郡iuniădeăs<n<tateă 群iăprogrameăna郡ionaleădeă

s<n<tateă– PNăsupraveghereă群iăcontrolăalătuberculozei. 

     De asemenea, spitalul Vidra are ambulatoriulă integrată cuă cabineteă înă specialit<郡ile:ă medicin<ă

intern<,ăchirurgieăgeneral<,ăobstetric<-ginecologie, pediatrie, O.R.L. În cadrul spitaluluiăfun郡ioneaz<ă

群iădou<ălaboratoare,ăunulădeăimagistic<ă群iăradiologieămedical<ă群iăunălaboratorădeăanalizeămedicale.  

Laboratoareleădeservescăatâtăpaturileăcâtă群iăambulatoriulăintegrat. 

Comunaă maiă dispuneă deă oă policlinic<,ă dou<ă cabineteă stomatologice 群iă treiă farmacii.ă Deă

asemenea,ăexist<ădoiămediciădeăfamilieăcareăauăînăeviden郡<ăcet<郡eniiăcomuneiăVidra. 

 
 
5. Infrastructura 
 
5.1.Infrastructura de transport 
 
ComunaăVidraăesteăstr<b<tut<ăde: 

• principalulă drumăna郡ională ceă faceă leg<turaădintreăFoc群aniă 群iăBra群ov - respectiv DN 2D, care 

traverseaz<ăcomunaădeălaăunăcap<t la altul pe o lungime de 12 km; 

• drumuriă jude郡eneăcuăoă lungimeădeă28ăkmă(DJă205ă tranziteaz<ăsatulă Ire群ti,ă f<cândă leg<turaăcuă

E85,ăprinălocalitateaă軍ife群ti); 

• oăre郡eaăfoarteădens<ădeădrumuriăcomunaleă群i vicinale,ăcuăoălungimeătotal<ădeă38,81ăkm. 

Faptulă c<ă Vidraă seă situeaz<ă într-oă zon<ă deă tranzită întreă dou<ă mariă regiuniă aleă Y<rii,ă aă impusă

menYinereaăîntr-oăstareăbun<ăaădrumuluiăprincipal,ădinăpunctul de vedere al covorului asfaltic precum 

şiăalăsemnaliz<rilorărutiere. 

 
 
5.2.Dotări tehnico-edilitare 

5.2.1.ăAlimentareaăcuăap<ăaălocalit<ţilorăcomuneiă 

ComunaăVidraădispuneă deă re郡eaădeă alimentareă cuă ap<ăpotabil<. Conform datelor furnizate de 

statistici.insse.ro, lungimeaă total<ă aă re郡eleiă simpleă deă distribu郡ieă aă apeiă potabileă înă comunaăVidra 

este de 30,9 km, iar capacitateaăinstala郡iilorădeăproducereăaăapeiăpotabileăesteăde 746 mc/zi. 
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Cantitateaădeăap<ăpotabil<ădistribuit<ăconsumatorilorăînăperioadaă2011ă– 2019 se prezint<ădup<ă

cumăurmeaz<: 

 

Tabelul nr. 17 – Cantitateaădeăap<ăpotabil<ădistribuit<ăconsumatorilorăînăcomunaăVidra 

 
An 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

 
2019 

Totală ap<ă
distribuit<ă
(mii m3) 

 

279 

 

283 

 

285 

 

260 

 

269 

 

224 

 

180 

 

175 

 

176 

Din care 
pentru uz 
casnic 
(mii m3) 

 

279 

 

283 

 

285 

 

260 

 

269 

 

224 

 

180 

 

175 

 

173 

 

În viitor seăinten郡ioneaz<ămodernizareaăînăvedereaăeficientiz<riiăaăsistemelorădeăap<ă群iăcanalădin 

Vidra,ăidentificareaădeănoiăsurseădeăap<ă群iăexecu郡iaăaă7ăforajeădeămareăadâncime. 

 

5.2.2.ăCanalizareaămenajer< 

Laăacestămoment,ăexist<ăre郡eaădeăcanalizareămenajer<ă în comunaăVidraăcuăoălungimeătotal<ădeă

14,2 km. Sta郡iaădeăepurareăaăapelorăuzateămenajereăseăafl<ăînăsatulăVidra. 

Sistemulă deă alimentareă cuă ap<ă 群i canalizare cu epurare ape uzate apar郡ine Consiliului Local 

Vidra, care în baza Hot<rârii nr. 41/20.12.2014 a înfiin郡at Serviciul de ap<-canal al comunei Vidra. 

Înă viitoră seă urm<re群teă extindereaă re郡eleiă deă canalizareă înă satulă Vidraă 群iă construireaă re郡eleiă deă

canalizareăînăsateleăVii群oara,ăRuget,ăTichiri群,ăBurcaă1,ăBurcaă2,ăIre群tiă群iă訓erbe群ti.ăDeăasemenea, se 

inten郡ioneaz<ăconstruireăaă3ănoiăsta郡iiădeăepurare,ăînăsateleăVidra,ăTichiri群ă群iă訓erbe群ti. 

 

5.2.3.ăAlimentareaăcuăenergieăelectric<ă 

Infrastructuraă energetic<ă aă comuneiă Vidraă poateă fiă caracterizat<ă caă fiindă într-o stare 

corespunz<toare. Pentru perioadaăurm<toareăseăurm<re群teăextindereaăacesteiaăpeăoălungimeădeăcircaă

9ăkmăînăsateleăVii群oara,ăIre群ti, Burcaă群iăCucuie郡i. 

Înă ceeaă ceă prive群teă iluminatulă public,ă seă inten郡ioneaz<ă modernizareaă acestuiaă înă toateă sateleă

comunei Vidra. 

Dintre solu郡iileătehniceărecomandateăamintim: 

Tehnologia LED 

Celeămaiăeficienteăsistemeădeăiluminatăsuntălaăoraăactual<ăceleăcu tehnologie LED. Principalele 

avantajeăaleăilumin<riiăcuăLED sunt: 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

102 
 

• Consumă deă pân<ă laă 10ă oriă maiă mică (economiiă maiă multă decâtă substanYiale la factura 

electric<) 

• Nuăemiteăultravioleteă(nuăafecteaz<ăvedereaăpeătermenălung,ănuăatrageăinsecte) 

• Nuăseăînc<lzeşte 

• DurataădeăviaY<ăfoarteămareă>ă40.000ăore 

• Rataădeădefectareă0ăţ>ăcosturiădeăînlocuireăşiămentenanY<ăzero 

• Lumin<ădeăoăcalitateămultămaiăbun< 

• PreYuriădinăceăînăceămaiăaccesibile 

• Surseă nepoluanteă deă lumin<ă (nuă conYină substanYeă careă afecteaz<ă mediul,ă aşaă cumă se 

întâmpl<ăînămodăprezentăcuăsurseleăclasiceădeăiluminat) 

 

Surseăalternativeădeăproducereăaăenergieiă(„fotovoltaic”) 

L<mpileă solareă auă capacitatea de a produce curent electric cu ajutorul soarelui, funcYionândă

perfectăşiăînăzileleăf<r<ăsoareădatorit<ăpotenYialului de înmagazinare a energiei pentru zile neînsorite. 

InvestiYiaăînăacestătipădeăl<mpiăesteămaiămult decâtăprofitabil<,ădeoareceăse amortizeaz<ărapidăşiăseă

fac în continuare economii de energie. Alte avantaje: 

• Elimin<ădependenYaăfaY<ădeăcosturileă(înăcontinu<ăcreştere),ăaleăutiliz<riiăenergiei electrice. 

• Elimin<ăcosturileăcomplexeădateădeălucr<rileădeăbranşareă(execuYieăşanYuri,ăcablare, instalarea 

deătransformatoare,ăetc.)ăşiăcosturileădeăîntreYinereăaăreYeleiăclasiceădeăiluminat stradal 

• CreşteăsiguranYaăînătrafic pentruăintersecYiileăpericuloaseă(dinăafaraălocalit<Yii),ălaătrecerile la 

nivelăpesteăcaleaăferat<,ăstaYiiădeăautobuz,ăetc. 

 

5.2.4. Telefonie, televiziune, internet  

Dină punctulă deă vedereă ală infrastructuriiă şiă oferteiă deă serviciiă corespondente domeniului 

telecomunica郡iilor,ăcomunaăVidraăareăoăsitua郡ieăfavorabil<.ăAstfel,ăpeăteritoriulăcomuneiăexist<ăatâtă

furnizori de telefonieăfix<ă(TELEKOM), câtăşiămobil<ă(ORANGE,ăVODAFONE, TELEKOM). În 

privin郡aă accesuluiă laă internetă 群iă laă serviciileă deă telecomunica郡iiă calitativă superioare,ă s-aă reu群ită deă

c<treăoperatori,ădup<ăinvesti郡iiăsemnificativeăînăre郡eaăşiăimplementareaăcelorămaiănoiătehnologii,ăs<ă

seăasigureăfurnizareaădeăserviciiădeăband<ălarg<,ăpeălâng<ăclasiculădialup. 

Pe teritoriul administrativ al comuneiăVidraăseăafl<ădou<ăanteneăVODAFONE, unaăînăVii群oaraă

群iă cealalt<ă înă Ruget. Deă asemenea,ă exist<ă ună programă wifiă gratuită în centrul civic al comunei, 

furnizat de TELEKOM. 
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5.2.5. Alimentarea cu energieătermic< 

ComunaăVidraănuăbeneficiaz<ădeăunăsistemăfunc郡ionalădeă livrareăaă energieiă termice în sistem 

centralizat,ăînc<lzireaălocuin郡elorăşiăaăcl<dirilorădeăutilitateăpublic<ăf<cându-se individual. În prezent, 

majoritateaăpopula郡ieiăcomuneiăfolose群teăsobeăpeălemneăcaămijlocădeăînc<lzire.ăUneleădintreăcl<dirile 

publice din localitate (cum sunt unit<郡ileă群colare)ăbeneficiaz<ădeăre郡eaătermic<ăproprie,ăutilizândăînă

principal centrale termice cu lemne. 

 

5.2.6. Alimentarea cu gaze naturale  

În prezent, la fel ca majoritateaă localit<郡ilorădinămediulă rurală aleă jude郡ului,ă comunaăVidraănuă

esteăracordat< laăre郡eauaădeăalimentareăcuăgaz.ăÎnăperspectiv<,ăseăinten郡ioneaz<ăînfiinYareaăre郡eleiădeă

distribuYieădeăgazeănaturaleăînăcomun<.  

 

5.2.7.ăGospod<rieăcomunal<ăКiăsalubrizare 

Înă Vranceaă seă deruleaz< proiectulă „Sistemă de Managementă Integrată ală De群euriloră Solideă înă

jude郡ulăVrancea”ă(SMID)ăcunoscutăsubănumeleădeă„SistemădeăManagementă IntegratăalăDeşeuriloră

SolideăînăJudeYulăVrancea“ă– VranceaăCurat<. Acesta este realizată înăpropor郡ieădeăpesteă99ș.ăÎnă

cadrul proiectului VranceaăCurat<ăauăfostăconstruiteă3ăstaYiiădeătransferăşiă6 platforme de colectare. 

OăstaYieădeătransferăaădeşeurilorăesteăconstituit<ădinăplatform<ăbetonat<ăşiăramp<ăcuă10ărespectivă6ă

posturi, drumuri interioareă deă accesă şiă împrejmuireă cuă gardă metalic.ă StaYiile de transfer sunt 

amplasate de-a lungul drumurilor asfaltateăpentruăaăasiguraăaccesulăfacilăalăcamioanelorăşiăconstauă

într-oăramp<ăşiăoăzonaădeătransfer,ăfiindăprev<zuteăcuăcontainereăaăc<rorăvolumăesteădeă32ămcăşiăcareă

vor fi plasate în apropierea acestora. 

OăstaYieădeătransfer,ăcuăoăcapacitateădeă7.000ămcăpeăan,ăesteăamplasat<ăînăapropiereădeălocalitateaă

Vidra.ăAceast<ăstaYieădeserveşteăzonaădeămunteăaăjudeYului. 

 

6. Activitateaăeconomic< 

Istoriaă acesteiă a群ez<riă confirm<ă statutulă eiă specială întreă localit<郡ile Vrancei, fiind nu numai o 

poart<ădeă intrare,ă ciă 群iă ună centruă rurală careă aădevenită treptatăoă atrac郡ieă economic<,ă administrativ<,ă

comercial<ă群iăspiritual<.ă 

În decursul timpului, Vidra s-aăimpusăprinăvia郡aăeconomic<,ăprecumă群iăprinăinstitu郡iileăspecifice 

unuiă mareă centruă rural.ă P<storitul,ă cre群tereaă viteloră mari,ă pomicultura, agricultura, prelucrarea 

lemnuluiăauăf<cutădinăVidraăoălocalitateăimportant<ăînăVrancea. 

În paralel cu activitatea agricol<,ă economiaă comuneiă esteă completat<ă 群iă deă alteă activit<郡iă cu 

caracterăcomercial,ăindustrială群iăprestariădeăservicii.  
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Privindă activitateaă comercial<,ă monopolizat<ă pân<ă înă 1989ă doară deă Cooperativaă deă Consum,ă

ulterior s-aădezvoltată群iăfunc郡ioneaz<ăoăgam<ăfoarteămareădeăspa郡iiăcomercialeăprivate, în majoritate 

cu activitateă comercial<ă cuă am<nuntulă 群iă alimenta郡ieă public<,ă completateă 群iă deă activit<郡iă deă

produc郡ie, cuă prec<dereă pentruă prelucrareaă lemnului,ă confec郡ii,ă panifica郡ie,ă dară 群iă activit<郡iă deă

prest<riădeăserviciiă– autoservice, vulcanizare, dulgherie, tâmplarie, etc.  

 

6.1.Ocupațiile locuitorilor comunei 

Ocupa郡iaă deă baz<ă aă locuitoriloră comuneiă Vidraă esteă agricultura,ă cuă celeă dou<ă subramuriă

importanteăaleăacesteia:ăcultivareaăplanteloră群iăcre群tereaăanimalelor. 

Înă fiecareă sată exist<ă 群iă ună num<ră restrânsă deă locuitori careă auă alteă ocupa郡iiă potrivită preg<tiriiă

profesionale specifice. 

În satul Vidra, înă afar<ă deă ocupa郡ia preponderentă agricol<, exist<ă ună num<ră apreciabilă deă alteă

profesiiă 群iă ocupa郡ii,ă determinate deă concentrareaă ceaă maiă mareă deă institu郡iiă 群iă agen郡iă economici. 

Dintreă acesteaă men郡ion<m: cadrele didactice, personal medico-farmaceutică umană 群iă veterinar,ă

func郡ionariăpubliciă群iăal郡iăsalaria郡iădinăadministra郡iaăpublic<ălocal<,ăcadreămilitareă(poli郡ie,ăpompieriă

群iăjandarmi),ăspeciali群tiăagricoliă群iăpersonalăsilvic, salaria郡iăînădomeniulăcultelor,ăculturii,ăcomer郡ă群iă

muncitori,ăace群tia,ăînăspecial,ălaăagen郡iiăeconomiciălocali. 

Celelalte sateă cumuleaz<ă pesteă 98ș dină popula郡iaă ocupat<ă înă agricultur<ă 群iă doară 2ă – 3 % în 

celelalte domenii de activitate. 

În satulă Ire群ti a existată 群iămaiă exist<ă ună procentă foarteămică dină popula郡iaă activ<ă ceă practic<ă oă

ocupa郡ieăartizanal<,ăol<ritul,ăiarăoăparteădinălocuitoriiăsatuluiăBurcaă(înăspecialăCucuie郡i)ăseăocup<ădeă

confec郡ionatăc<r<mizi. 

 

6.2. Agricultura 

Principala activitate economic<ăaăcomunei Vidra esteă reprezentat<ăde agricultur< 群iă zootehnie, 

acestea fiind practicate inclusiv de o mare parte din personalul salariat în diferite domenii de 

activitate.  

Existen郡aăsuprafe郡elorămariădeălivezi,ăprecumă群iănum<rulămareădeăpomiăr<zle郡iădauăcomunei un 

caracteră pomicolă ridicat,ă produc郡iaă deă fructeă fiindă diferit<ă deă laă ană laă an,ă înă func郡ieă deă condi郡iileă

atmosferice. Problemaă ceaă maiă dificil<ă esteă cuă valorificareaă acestoră produse,ă nefiindă asigurat<ă oă

pia郡<ă sigur<ădeădesfacere,ă fiecareăproduc<toră fiindănevoită s<-群iă cauteăposibilitateaădeăvalorificare.  

Datorit<ăa群ez<riiăcomuneiă群iăexisten郡ei deăsuprafe郡eămariădeăp<群uniă群iădeăfâne郡e,ăinclusivăînăzonaădeă

munte,ă oă pondereă substan郡ial<ă înă economiaă local<ă oă constituieă 群iă zootehnia,ă principaleleă efectiveă

fiindăceleădeăovineă群iăbovine. 
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6.3. Silvicultura 

Silvicultura este una dintre cele mai vechi activit<Yiă promovateă înă vestulă judeYuluiă Vrancea.ă

Gestionareaă raYional<ă aă fonduluiă forestieră esteă oă condiYieă absolută necesar<ă pentruă dezvoltareaă

echilibrat<ă aă aşez<riloră umaneă şiă pentruă menYinereaă echilibruluiă ecologică înă mediulă natural.ă

Activit<Yileă dină silvicultur<ă seă refer<ă laă gestionareaă fonduluiă forestier,ă laă exploatareaă lemnului,ă

colectareaădeăproduseăforestiereă(fructe,ăciuperciăetc.),ăacYiuniădeăreîmp<durire.  

Gestionareaă fonduluiă forestierăesteă realizat<ădeăRegiaăNaYional<ăaăP<duriloră sauădeă c<treăobştiă

localeă (Vidra,ă Tulnici).ă Înă ultimulă secol,ă t<ierileă abuziveă şiă insuficientaă preocupareă pentruă

reîmp<durireăauăcondusălaăreducereaădrastic<ăaăfonduluiăforestier,ăceeaăceăimpuneăluareaădeăm<suriă

cuătotulăspecialeăînăurm<toareaăperioad<.ă 

P<dureaă reprezint<ă pentruă teritoriulă studiată oă importanY<ă economic<ă şiă oă valoareă deă suportă aă

dezvolt<riiălocalit<YilorăşiăprotecYieăaăcalit<Yiiămediului.ă 

Aceast<ăvaloareăesteăamplificat<ăşiădeărolul importantăalăp<duriiăînăcombatereaăfenomenelorădeă

eroziuneă şiă deă creştereă aă stabilit<Yiiă terenuriloră dac<ă avemă înă vedereă condiYiileă fizico-geografice 

specifice.  

Referitor la activit<Yileădeăvân<toare, acestea seăbazeaz<ăpeăexistenYa unui fond cinegetic foarte 

bogatăşiădiversificatăşiăseădesf<şoar<ăconformăLegiiăfonduluiăcinegetic. Principalele specii de interes 

cinegetică înă vestulă judeYuluiăVranceaă sunt:ă cerbul,ă capraă neagr<,ă c<priorul,ămistreYul,ă ursul,ă râsul,ă

lupul,ăpisicaăs<lbatic<,ăvulpea.ăFondurileădeăvân<toareădinăvestulăjudeYuluiăVranceaăsuntăgestionateă

deăAgenYiaăJudeYean<ădeăVân<toareăşiăPescuităSportivăşiăRegiaăNaYional<ăaăP<durilor. 
 

6.4.Industria 

Industriaă esteă oă activitateă economic<ă cu oă dezvoltareă redus<ă înă parteaă vestic< aă judeYuluiă

Vrancea,ăînăciudaăexistenYeiăunorăresurseă(fructe,ăproduseălactate,ăcarne, lân<,ăpieiădeăanimale,ălemnă

etc.)ă careă ară permiteă susYinereaă unoră unit<Yiămiciă şiămijlocii.ăAstfel,ă deşiă înă profilulă funcYională ală

tuturoră localit<Yiloră esteămenYionat< celă puYină oă activitateă industrial<,ă productivitateaă acestoraă esteă

redus<.ă Deă altfel,ă majoritateaă comuneloră dină vestulă judeYuluiă Vranceaă deYină unit<Yiă deă obYinereă aă

b<uturiloră alcoolice,ă înă specială utilizândă caă materieă prim<ă fructele.ă Deă asemenea,ă fiindă oă zon<ă

forestier<,ăexploatareaăşiăprelucrareaăprimar<ăaălemnuluiăesteăoăocupaYieădesăîntâlnit<. 

 

6.5.Servicii publice 

Activit<Yileădeăservire,ădependenteădinăceăînăceămaiămultădeătraficulădeăinformaYii,ăseăpotăclasificaă

în trei categorii:  
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1. Serviciiădeăbaz<: 

▪ înv<Y<mânt;  

▪ s<n<tate;ă 

▪ comerYăşiăserviciiăpentruăpopulaYie;ă 

2. Servicii infrastructurale: 

▪ cultur<:ăbibliotec<; 

▪ sport - recreere;  

▪ transporturiăşiătelecomunicaYii; 

▪ utilit<郡iăpublice; 

3. Servicii administrative: 

▪ financiar-bancare;  

▪ prelucrareaăinformaYiilor;ă 

▪ elaborareaăşiăaplicareaăpoliticilor. 

 

6.6.Operatorii economici de pe raza comunei 

Conformă dateloră statisticeă prezentateă deă TopFirmeă luândă înă considerareă ultimeleă bilan郡uriă

depuse, la nivelul comunei Vidra seă reg<sescă299ădeă agen郡iă economici, reprezentând 1,23% din 

totalulăagen郡ilorăeconomiciădinăjude郡ulăVrancea.  

Cifra de afaceri este de 41,6 milioane lei (9,4 milioaneă euro),ă ceeaă ceă înseamn<ă0,44% din 

cifraădeăafaceriălaănivelulăjude郡uluiăVrancea. 

Profitul este de 3,3 milioane lei (749.550 euro),ăceeaăceăreprezint<ă0,41% din profitul realizat 

înăjude郡ulăVrancea. 

 

Dintre operatorii8 economiciăcuăcifr<ădeăafaceriă semnificativ<ădinăcomunaăVidra în anul 2019 

men郡ion<m: 

 

1. PANREX PRODUCT S.R.L.  

CAEN 4711 - Comer郡ă cuă am<nuntulă înămagazineănespecializate,ă cuăvânzareăpredominant<ădeă

produseăalimentare,ăb<uturiă群iătutun 

Cifra de afaceri: 8.226.836 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă22 
 
 
 

 
8 Surs<ăinforma郡ii: https://termene.ro/; https://www.topfirme.com/; https://www.listafirme.ro/ 

https://termene.ro/
https://www.topfirme.com/
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2. FILDA PRODEX SRL 

CAEN 1610 - T<iereaă群iărindeluireaălemnului 

Cifra de afaceri: 4.925.932 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă20 

 

3. SANOSFARM SRL 

CAEN 4773 - Comer郡ăcuăam<nuntulăalăproduselorăfarmaceutice, în magazine specializate 

Cifra de afaceri: 3.754.520 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă13 

 
4. FELI COMAN SRL 

CAEN 4730 - Comer郡ă cuă am<nuntulă ală carburan郡iloră pentruă autovehiculeă înă magazineă

specializate 

Cifra de afaceri: 3.604.706 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă7 

 

5. GEOXYFLORMOB SRL  

CAEN 4941 - Transporturiărutiereădeăm<rfuri 

Cifra de afaceri: 3.067.514 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă13 

 

6. EXET TOUR SRL 

CAEN 4791 - Comer郡ăcuăam<nuntulăprinăintermediulăcaselor de comenzi sau prin Internet 

Cifra de afaceri: 1.733.735 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă1 

 

7. SIMADON SRL 

CAEN 4781 - Comer郡ăcuăam<nuntulăalăproduselorăalimentare,ăb<uturiloră群iăproduselorădinătutună

efectuatăprinăstanduri,ăchio群curiă群iăpie郡e 

Cifra de afaceri: 1.675.369 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă6 

 

8. CRIS-LAURENXIUăGENERICăSRL 

CAEN 1610 - T<iereaă群iărindeluireaălemnului 
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Cifra de afaceri: 1.410.363 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă12 

 

9. ODACA ICT SRL 

CAEN 1812 - Alte activit<郡iădeătip<rireăn.c.a. 

Cifra de afaceri: 1.356.750 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă1 

 

10. PAKA JUNIOR SRL 

CAEN 220 - Exploatareăforestier< 

Cifra de afaceri: 1.212.223 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă5 

 

11. LUCMIR COMIXT SRL 

CAEN 4719 - Comer郡ăcuăam<nuntulăînămagazineănespecializate,ăcuăvânzareăpredominant<ădeă

produse nealimentare 

Cifra de afaceri: 863.182 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă1 

 

12. TOPO SYSTEM SRL  

CAEN 7112 - Activit<郡iădeăinginerieă群iăconsultan郡<ătehnic<ălegateădeăacestea 

Cifra de afaceri: 855.952 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă7 

 

13. VRANCEA TRANS SILOS SRL 

CAEN 4941.- Transporturiărutiereădeăm<rfuri 

Cifra de afaceri: 717.688 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă0 

 

14. FARMREX VET SRL 

CAEN 7500- Activit<郡iăveterinare 

Cifra de afaceri: 697.763 lei 

Num<rămediuădeăangaja郡i:ă2 
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7. Cultur<,ăsportă群iăagrement 

 

7.1.Patrimoniu cultural  

ÎnăListaămonumentelorăistorice,ăaprobat<ădeăMinisterulăCulturiiăşiăCultelor,ăcomunaăVidra este 

inclus<ăcuăurm<toareleăobiective: 

• SităarheologicăînăsatulăTichiri群,ăpeăterasaărâului Putna, datând din paleoliticul superior, cod 

LMI VN-I-s-06393; 

• 訓coalaăcuăcoloaneădinăsatulăVidra,ăcodăVN-II -m-B-06565; 

• SpitalulăcomunalăN.N.ăS<veanuădinăVidra,ăcodăVN-II -m-B-06566; 

• MonumentulăEroilorăVrânceniădinăPrimulăR<zboiăMondială(1916-1919) din satul Vidra, cod 

VN-III -m-B-06588. 

În amintirea martiriloră comuneiă 群iă aă celorlal郡iă eroiă vrânceniă

c<zu郡iă laă datorieă pentruă întregireaă patrieiă s-a ridicat în 1936 un 

monument9 laă intrareaă înă Vidra,ă dinspreă Foc群ani.ă Laă 14ă iunieă

1936 a avut loc ceremonia deă inaugurareă 群iă sfin郡ireă aă

monumentului comemorativ. Autorit<郡ileă timpuluiă s-au implicat 

înăini郡iereaă群iăorganizareaăacesteiăsolemnit<郡i.ă訓colariiădeăatunci,ă

prezen郡iă laă festivitate,ă „î群iă amintescă cuă emo郡ieă aceleă momenteă

în<l郡<toareă înă careă eleviiă îmbr<ca郡iă moc<ne群te,ă condu群iă deă

înv<郡<toriiă lor,ă auă deschisă defilareaă genera郡iilor,ă încheiat<ă deă

localnici în port vrâncenesc,ăc<l<ri,ă al<turiădeăunădeta群amentădeă

veteraniăaiăr<zboiuluiădină1916ă- 1918.”,ădup<ăcumănoteaz<ăacad.ă

Valeriuă D.ă Coteaă înă monografiaă „Vidra - Poartaă Vrancei”, 

ap<rut<ălaăEdituraăAcademieiăRomâne în anul 2003.    

Peăpl<ciăsuntăînscriseăcuvintele:  

„SȚAV;ă ЙIă SFÂNT;ă AțINTIREă  MARTIRILOR VRÂNCENI VASILE CHILIAN  TOMA 

COTEAă ЙTEFANACHEă S;C;ȚUЙă DUțITRACHEă PANTAZIC;ă  ЙIă CEȚORă 1410ă EROIă DINă

SATELE VRANCEIățORЛIăPENTRUăPATRIEăÎNăANUȚă1917  

Pe aceste locuriăînăanulă1917ăaăfostăviforulăr<zboiuluiăpentruăîntregireaăneamului.ăPeăacestădeală

alăVidreiă seăaflauăo群tileănoastre;ă înă fa郡<ăpesteăapaăPutneiăeraăarmataăgerman<.ă Înă teritoriulăocupată

r<m<seser<ă surprin群iă deăn<valaă inamic<ămiiă deăo群teniă români.ă Înă zileă 群i nop郡iă de-aă rândul,ă eiă fur<ă
 

9 Surs<ăinforma郡iiă群iăfoto:ăhttps://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/monumentele-marelui-razboi-
monumentul-eroilor-din-comuna-vidra-judetul-vrancea 
 

https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/monumentele-marelui-razboi-monumentul-eroilor-din-comuna-vidra-judetul-vrancea
https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/monumentele-marelui-razboi-monumentul-eroilor-din-comuna-vidra-judetul-vrancea
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trecu郡iădincoaceăprină locuriăascunse,ăprintreă re郡eleă 群iă tran群ee,ă subă foculăaprigădeăobuzeă群iămitralii,ă

îndemna郡iă 群iă c<l<uzi郡iă deă patruă vrânceniă locuitoriă dină acesteă sate.ă Înă iunieă 1917,ă ace群tiaă auă fostă

descoperi郡i,ăprin群i,ăjudeca郡iădeăcomandamentulăgermană群iăuci群iălaăFoc群aniăînăluna August 1917. 

訓i s-a ridicat acest monument, în anul 1936, sub glorioasa domnie a Regelui Carol al II-lea, 

întruă amintireaă acestoră martiriă 群iă aă tuturoră eroiloră vrânceniă mor郡iă înă r<zboiulă pentruă întregirea 

neamului.” 

 

 

Foto nr. 8, 9 – Monumentul Eroilor Vrânceni din satul Vidra 

 

Peă teritoriulă administrativă ală comuneiă Vidraă seă afl<ă 12ă biserici,ă careă auă fostă descriseă deă

academicianul Valeriu Cotea, originar din Vidra, în monografia „Vidra – Poarta Vrancei”: 

• Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Vidra; 

• BisericaăSfinYiiăArhangheliăMihailăşiăGavrilădinăsatulăC<liman; 

• BisericaăSfântulăIlieădinăVoloşcani; 

• Biserica Adormirea Maicii Domnului din Tichiriş; 

• Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva din satul Ruget; 

• BisericaăSfinYiiăVoievoziădinăsatulăViişoara; 

• BisericaăSfinYiiăTreiăIerarhiădinăsatulăCucuieYi; 

• Biserica Adormirea Maicii Domnului din Burca; 

• Biserica Adormirea Maicii Domnului (Biserica din Deal) dinăIreşti; 

• BisericaăSfinYiiăVoievoziă(BisericaădinăVale)ădinăIreşti; 

• BisericaăSfântulăNeculaiădinăŞerbeşti; 

• BisericaăSfinYiiăArhangheliăMihailăşiăGavrilădinăsatulăCucuieYi-Şerbeşti. 
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Foto nr. 10 (stânga) – Biserica din satul Vidra  

Foto nr. 11 (dreapta) – BisericaădinăsatulăViiКoara 

 

Deăoăincontestabil<ăvaloareăeste portul popular  din Vidra. Costumulăpopularădeăs<rb<toareăeraă

ună adev<rată spectacolă înă Vranceaă arhaic<ă ceă respectaă cuă stricte郡eă tradi郡iaă 郡inut<ă înă frâuă deă “guraă

lumii”.ăC<ma群aăîncre郡it<ăcuăstanulă(parteaădeălaăbrâuăînăjosăaăc<m<群iiădeădam<),ămânecileăadunateăînă

jurul gâtuluiă 群iă poaleleă ata群ateă obligatoriu,ă reprezentaă piesaă deă rezisten郡<ă aă portuluiă femeiesc.ă

Adesea,ă iaă vrâncean<ă aveaă oă încre郡itur<ă înă spate,ă numit<ă populară “gherdan”, cuă rolulă deă aă p<straă

cutele frumos aranjate. 

Special<ăcuăadev<ratăeraăc<ma群aăînvârtit<ăpeăbra郡ăaăc<reiămânec<ăaveaăoălungimeădeăpân<ălaădoiă

metri.ăEsteăoăpies<ădeăportăpopularăalăc<reiăîn郡elesănuăaăfostăpeădeplinădeslu群ită群iăcareăstârne群teăînc<ă

interesul etnografilor.ă Împodobireaămâneciloră deă laă alti郡<ă înă josă începeaă cuă ună gallon,ă oă broderie 

îngust<ăcuă fir,ă careă înso郡eaă încheieturaă subă form<ădeăspiral<.ăPrină simplaă rulareă înă jurul mâinii se 

ob郡ineaă ună ornamentă deosebită peă careă uniiă îlă interpreteaz<ă caă fiindă “spiralaă timpului”.ă Mânecileă

c<m<群iiăerauăatâtădeălungiăc<ăabiaăseăridicauădeăjos.ăSeăcredeăc<ăiaăeraăpurtat<ăritualădoarădeămoa群aă

satului,ă deă preoteas<ă sauă deă na群aă careă înveleaă noulă n<scută înămânecileă supradimensionateă într-un 

gestăsimbolic,ădeăprotec郡ie,ădeătransmitereăaăînv<郡<turilorăvie郡ii.ăOriginileăacesteiăc<m<群iăvin,ăpotrivită

unor cercet<tori,ă deă peă vremeaădacilor,ă înă vremeă ceă al郡iiă consider<ă c<ă aceast<ă c<ma群<ă aă ap<rută la 

cur郡ileădomne群tiădină軍<rileăRomâneădeăundeăarăfiătrecutăînăportulă郡<r<nesc. 

Deosebit<ăînăzonaăVranceiăeraă“catrin郡aăaleas<”,ăcuăvrâstu郡eădeădiferiteăculori,ădeălaăroză群iăro群u,ă

folosită pentruă catrin郡eleă fetelorănem<ritate,ă pân<ă laăverde,ămaroă 群iă albastru. Motivele ornamentale 

aleseă înă modă frecventă sunt:ă creangaă bradului,ă pe群tele-n cote郡,ă ghioceiiă peă patruă hire,ă cârligaă

ciobanului, coada rândunelii etc. 
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Catrin郡aă neagr<ă eraă purtat<ă doar deă femeileămaiă înă vârst<ă sauă înă cază deă doliu.ă Specifică dress-

code-uluiă vrânceană esteă cutaă adânc<ă dină talieă peă careă vrâncenceleă oă facă catrin郡eiă atunciă când o 

înf<群oar<ăcuăbeteleăînăjurulăcorpului.ăAcestădetaliu,ăunicăînăariaăcostumuluiăromânescăcuăfot<,ăaveaă

coresponden郡eăînăportulădacic,ădup<ăcumăsubliniaz<ăetnografii. 

 

 

 

Foto nr. 12 - Port popular din Vidra, Vrancea 

 

Câtă prive群teă portulă b<rb<tesc,ă peă lâng<ă pieseleă maiă cunoscuteă cumă ară fiă c<ciulaămoc<neasc<,ă

gluga, bunda sau sarica, în Vrancea s-aă întâlnită pân<ă laă începutulă secoluluiă trecutăunăobiectă unic,ă

i郡ariiălungiăîncre郡i郡iăcaăoăarmonic<,ăfoarteăpotrivi郡iăpentruăviataăp<storeasc<,ăpentruăc<ăerauămaiău群oră

de purtat. La un cavaler tracic provenit dintr-un monument funerar expus în Muzeul de arheologie 

din Sofia s-auăidentificatăasemeneaăi郡ariă lungiă群iă încre郡i郡iădeălaăglezneăpân<ălaăsolduri.ăSeăcredeăc<ă

origineaă acestuiă obiectă deă îmbr<c<minteă esteă unaă tracic<ă ace群tiaă ap<rândă 群iă peă basoreliefurileă

monumentuluiădeălaăAdamclisi,ădup<ăcumăsubliniaz< cercet<toareaăSaraăBendis.ăGlugaăaveaăîns<ăună

statutădiferităînăspaYiulăvrânceanădeoareceăîndeplineaăoădubl<ăfuncYionalitate:ăîiăfereaăpeăciobaniădeă

intemperiileă naturiiă dară puteaă fiă folosit<ă 群iă caă traist<ă pentruă c<ratulă merindelor.ă Ună semnă înc<ă

nedeslu群it,ă subă formaă litrreă Z,ă puteaă fiă întâlnită peă glugaă oierilor.ă Semnifica郡iaă nuă esteă peă deplină

l<murit<ăniciăînăziuaădeăazi.  
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Foto nr. 13 – MotiveăornamentaleăspecificeăportuluiăpopularădinăVidra,ăjudeМulăVrancea 

 
Informa郡iileă 群iă imaginile referitoare la portul popular sunt preluate de la Ion Cherciu – 

„Ornamentic<ă tradi郡ional<ă româneasc<”.ăEtnologulă IonăCherciuăaăscrisăceleămaiă importanteă lucr<riă

despre costumul popular vrâncean. 

Dină infrastructuraă cultural<ă aă comuneiăVidraă facă parte:ă oă bibliotec<ă comunal<ă cuăBiblionet în 

satul Vidra 群i 3 c<mineă culturale,ă înă sateleăVidra,ă Ire群tiă 群i Tichiri群.ăMuzeulă dină cadrulă 訓coliiă cuă

Coloaneănuăesteăfunc郡ionalăînăprezent. 

Dintreă personalit<郡ileă marcanteă aleă comuneiă men郡ion<m:ă academicianulă Valeriuă D.ă Cotea, 

profesorulăCezarăCherciuă群i SimionăMehedin郡i,ăîntemeietorulăgeografieiăromâneămoderne. 
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7.2.Agenda culturală a UAT 
 

DintreăevenimenteleăorganizateăînăcomunaăVidraămen郡ion<m: 

• S<rb<toareaăSatelor de pe Dealul Rugetului, eveniment organizat la începutul lunii iulie în 

satul Ruget; 

• Festivalul Iei, evenimentăorganizatăînă24ăiunieăînăsatulăIre群ti; 

• S<rb<toareaăSalcâmului,ăevenimentăorganizatăînăsatulă訓erbe群ti; 

• 9  târguriă tradiYionale deă pesteă an,ă careă seă desf<şoar<ă astfel: 23 aprilie – Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe, 21 mai – Sfin郡iiăÎmp<ra郡iăConstantină群iăElena,  20 iulie – Sfântul Ilie, 06 

august – SchimbareaălaăFa郡<, 14 septembrie – Ziua Crucii, 26 octombrie – Sfântul Dumitru, 

08 noiembrie – Sfin郡iiă Arhangheliă Mihailă 群iă Gavril, 21 noiembrie - Ovidenia şiă ă 06 

decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae; 

• Festivit<郡iă群iăserb<riă群colare,ăorganizate în sala de sport din Vidra. 

  

  
 
 

 
 
 

Foto nr. 14 – 16 – Evenimente comuna Vidra, judeМulăVrancea 
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7.3. Sport și agrement 

 
ÎnăprezentăterenurileăşiăbazeleăsportiveădinăcomunaăVidra sunt urm<toarele: 

1.ăSalaăSporturiloră„IonăSoare” Vidra; 

2. terenul de minifotbal ală訓coliiăgimnazialeădinăVidra,ădotatăcuătribun<ă群iăterenăsintetic. 

 

 

 

Foto nr. 17 – SalaăSporturiloră„IonăSoare”ăVidra,ăVrancea 

 

Exist<ădou<ăechipeădeăfotbal,ăorganizateăpeăgrupeădeăvârst<ă– Forestaă1ăVidraă群iăForestaă2ăVidra 

群iăoăechip<ădeăvolei. 

În comuna Vidra î群iă desf<群oar<ă activitatea Asocia郡iaă Sportiv<ă „Phoenixă Forestaă Vidra”,ă

înfiin郡at<ăcuăscopulădeăaăpromovaăsportulălaănivelulăcomuneiă群iădeăaăatrageălocuitoriiăc<treămi群careaă

careă aduceă s<n<tate.ăAsocia郡iaă aă organizată turneeă deăminifotbal,ă precumă 群iă turneul de volei „Oldă

Boys” în memoria profesorului Ion Soare. 

Profesorul Ion Soare10 aăfostăcunoscutăprinăexcelen郡aăsaăprofesional<,ăabnega郡ieă群iădedica郡ieă înă

promovarea sportului în rândulătineriloră群iănuănumai,ălaănivelăjude郡eană群iăna郡ional.ăAăfostăabsolventă

ală訓coliiăPedagogiceădinăBârlad,ăfostămembruăalăClubuluiă訓ahi群tilorădinăcadrulăLiceului Pedagogic, 

participândălaămaiămulteăconcursuriălaănivelăregional.ăAăfostăprofesorădeăeduca郡ieăfizic<ă群iăsportădină

anulă1964ăpân<ăînă2002,ăoăvia郡<ădeăomădedicat<ăacesteiăpasiuniă– sportul, disciplineiă群iăprincipiiloră

s<n<toase.ă 

 
10 Surs<ăinforma郡ii:ăhttps://www.realitatea.net 
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    Dup<ătransferul laăLiceulăSimionăMehedin郡iăpuneăbazeleăechipeiădeăhandbalădinăcadrulăliceuluiă群iă

lansarea elevilor înă diverseă concursuriă deă educa郡ieă fizic<:ă atletism,ă volei,ă schi,ă s<niu郡eă 群iă tenisă deă

mas<.ă Laă jum<tatea anilor 70 devine fondatorul echipei de fotbal Forestaă Vidra,ă careă realizeaz<ă

diverseărezultateăsatisf<c<toare,ăechip<ăcareăexist<ă群iăazi,ămul郡umit<ă lui. Aăavutămaximeăsatisfac郡iiă

morale cu Grupul de Dansuri Vrâncene, b<ie郡iă群iăfete,ăcuăcareăaămersăînăfinal<ă群iăauă luat locul II în 

1975 la Piatra-Neam郡.ăAăînfiin郡atăAnsamblulăArtistică„PoartaăVrancei”ăînă1980,ăcareăcuprindeaăgrupă

vocal, b<ie郡iă 群iă fete, plus dansuriăpopulareăvrâncene.ăAuăavută 群iă numeroaseădeplas<riă europeneă înă

1985 - Suedia-Jarvso, 1991 - Moldova-Edinetă 群iă 1996 - Turcia-Adana. Printre alte activit<郡i,ă aă

formată群iăgrupulăvocalădeăb<trâniă群iăaăini郡iatălec郡iiădeăvioar<.   

 

8. Turism 

Dintre obiectiveleăturisticeădeăinteresăînăcomunaăVidra,ăpotăfiămen郡ionate: 

• DealulăM<guraăOdobe群ti; 

• DealulăCerdacăVii群oara;   

• situl arheologic - vestigiileăa群ez<riiădin paleoliticul superior,ăînăcentrulăsatuluiăTichiri群; 

• 訓coala cu Coloane - muzeu, monument istoric;  

• Monumentul eroilor vrânceni din PrimulăR<zboiăMondial, ridicat în anul 1936.  

„訓coalaăcuăColoane”ăesteăunulădinăceleămaiăcunoscuteă群iămaiăvechiăa群ez<minte11 deăeduca郡ieădină

România.ă Cl<direaă aă fostă construit<ă înă perioadaă 1850-1859ă „prină subscrip郡ieă sauă cisluire”, iar 

primul dasc<lă ală 群coliiă aă fostă Aurelă Cota,ă cunoscută pentruă participareaă luiă activ<ă laă revolu郡iaă

pa群optist<ădinăMuntenia.ă 

Printre elevii 群colii de la Vidra s-aă num<rată 群iă savantulă Simionă Mehedin郡i,ă careă afirm<ă înă

memoriileă saleă c<ă laă Vidraă aă func郡ionat „…oă

群coal<ădeătipăurbanăcuămul郡iăînv<郡<tori”. 

Dup<ă construireaă Liceuluiă dină Vidra,ă

activitateaădesf<群urat<ăînăcadrulă群coliiăseămut<ăînă

incintaă cl<diriiă liceului,ă înă localulă fosteiă 群coliă

func郡ionând,ă dupaă 1945,ă ună internat,ă iară maiă

târziu un cinematografă群iăoăcantin<.ă 

Dup< seismulădină1977ăcl<direaăfosteiă群coliăaă

fostă l<sat<ă înă p<r<sire,ă de群iă construc郡iaă aă

continuatăs<ărezisteăînătimp.ă   

        Foto nr. 18 – ЙcoalaăcuăColoaneăVidra 

 
11 Surs<ăinforma郡iiă群iăfoto:ăhttps://www.tara-vrancei.ro/vidra 
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9. Administra郡iaăpublic<ălocal< 

 
9.1.Structuraăadministra郡ieiăpubliceălocale 

Administra郡iaăpublic<ălocal<ăseăorganizeaz<ăşiăfuncYioneaz<ăînătemeiulăprincipiilorăgeneraleăaleă

administraYieiăpubliceăprev<zuteălaăparteaăIătitlulăIIIăşiăalăprincipiilorăgeneraleăprev<zuteăînăLegea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,ă adoptat<ă laă Strasbourg la 15 

octombrieă1985,ăprecumăşiăaăurm<toarelorăprincipiiăspecifice: 

✓ principiulădescentraliz<rii 

✓ principiul autonomiei locale 

✓ principiulăconsult<riiăcet<YenilorăînăsoluYionareaăproblemelor de interes local deosebit  

✓ principiul eligibilit<Yiiăautorit<YilorăadministraYieiăpubliceălocale 

✓ principiulăcooper<rii 

✓ principiulăresponsabilit<Yii 

✓ principiul constrângerii bugetare. 

Autonomiaă local<ă seă exercit<ă deă c<treă autorit<Yileă administraYieiă publiceă localeă deă laă nivelul 

comunei. Acestea sunt consiliile locale,ăcaăautorit<Yiădeliberative,ăşiăprimarii,ăcaăautorit<Yiăexecutive. 

Începând cu alegerile locale din anul 2020, consiliulălocalăareăurm<toareaăcomponen郡<ăpeăpartideă

politice:  

    Partid  Consilieri Componen郡aăConsiliului 

 Partidul Social Democrat 9                   

 PartidulăNa郡ionalăLiberal 5                   

 PartidulăMi群careaăPopular< 1                   

 

ÎnăsubordineaăConsiliuluiălocalăalăcomuneiăVidraăfunc郡ioneaz<: 

• Serviciulăpublicăcomunitarălocalădeăeviden郡<ăaăpersoanelor; 

• Biblioteca comunal<; 

• Serviciul public de salubrizare; 

• Serviciulăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<. 

Prim<riaă esteă structur<ă funcYional<ă f<r<ă personalitateă juridic<ă şiă f<r<ă capacitateă procesual<,ă cuă

activitateă permanent<,ă careă duceă laă îndeplinireă hot<rârile autorit<Yiiă deliberativeă şiă dispoziYiileă

autorit<Yiiăexecutive,ăsoluYionândăproblemeleăcurenteăaleăcolectivit<Yiiălocale,ăconstituit<ădin:ăprimar,ă

viceprimar,ă consilieriiă primaruluiă sauă persoaneleă încadrateă laă cabinetulă primaruluiă şiă aparatulă deă

specialitate al primarului. 
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Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Vidra,ă aprobat<ă prinăHot<râreaă

Consiliului local nr. 9/31.03.2020, cuprinde: 

➢ în subordinea primarului:  

• Viceprimarul 

• Secretarul general 

• Consilierul primarului 

• Serviciul financiar-contabil 

• Compartimentul urbanism sistematizare 

• Compartimentul cadastru 

• Compartimentul asisten郡<ăsocial< 

• Compartimentul serviciuăpublicăpoli郡iaălocal< 

➢ înăsubordineaăviceprimaruluiăfunc郡ioneaz<: 

• Compartimentul administrativ-gospod<resc 

➢ în subordinea secretarului general al comunei: 

• Compartimentul registrul agricol 

• Compartimentul stareăcivil< 

• Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative 

În aparatul de specialitate al Primarului comunei Vidra sunt prev<zuteă posturiă deă asisten郡iă

personali ai persoanelor cu handicap grav, asistent medical comunitară群iămediatorăsanitar. 

 

 

Foto nr. 19 – SediulăPrim<rieiăcomuneiăVidra,ăjudeМulăVrancea 
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9.2.Cooperareăintercomunitar< 

 

Comuna Vidra face parte din: 

▪ Asocia郡iaă deăDezvoltareă Intercomunitar<ăVranceaăCurat<, constituit<ă înă scopulă înfiin郡<rii,ă

organiz<rii,ă reglement<rii,ă exploat<rii,ă monitoriz<riiă 群iă gestion<riiă înă comună aă serviciuluiă deă

salubrizareăaălocalit<郡ilorăpeărazaădeăcompeten郡<ăaăunit<郡ilorăadministrativ-teritoriale membre; 

▪ Asocia郡iaăComunelorădinăRomânia – ACOR, oăasociaYieădeăautorit<Yiălocale,ăavândăcaămembriă

comuneleă dinăRomânia.ăNum<rulămembrilorăACORăesteă deă 1.750ă comune,ă dină toateă judeYeleă

României.ăDintreăobiectiveleăACORăsuntădeămen郡ionat: 

•ă armonizareaă intereseloră comuneloră membreă înă vedereaă dezvolt<rii economico-sociale 

echilibrate a acestora;  

•ă promovareaă unoră formeădeă colaborareă 群iă întrajutorareă reciproc<ă aă comunelorămembreă înă

oricareădintreădomeniileăadministrativ,ăeconomic,ăfinanciar,ăsocial,ăculturală群iăinstitu郡ional;ă 

•ă creareaă 群iă între郡inereaă unuiă sistemă informa郡ională integrat,ă precumă 群iă organizarea unor 

corpuriădeăspeciali群tiăcapabiliăs<ăanalizezeă群iăs<ăofereăsolu郡iiăpentruărezolvareaăproblemeloră

comunelor;  

•ăorganizareaăunorăactivit<郡iăpropriiăpentruăformareaă群iăperfec郡ionareaăprofesional<ăa ale群iloră

locali,ăaăfunc郡ionarilorăpublici,ăprecumă群iăaăpersonaluluiăcontractualădinăadministra郡iaăpublic<ă

local<ăaăcomunelorămembre;ă 

•ă organizarea,ă laă nivelulă filialeiă jude郡ene,ă înă bazaă unuiă acordă deă cooperare,ă deă activit<郡iă

stabilite prin lege ca atribu郡iiă aleă autorit<郡iloră administra郡ieiă publiceă locale în diverse 

domenii,ăcumăarăfi:ăauditulăpublicăintern,ăurbanismul,ăamenajareaăteritoriuluiă群iăautorizareaă

execut<riiă lucr<riloră deă construc郡ii,ă serviciileă publiceă comunitareă localeă deă eviden郡<ă aă

persoanei, controlul privind comercializarea produselor 群iă aă serviciiloră deă pia郡<,ă poli郡iaă

local<,ăf<r<ăaăseălimitaălaăacestea.  

▪ GALă軍araăVrancei, format din 15 comune – Bârse群ti,ăCâmpuri,ăNaruja,ăNegrile群ti,ăNereju,ă

Nistore群ti,ăPaltin,ăPaule群ti,ăR<coasa,ăSpulber,ăTulnici,ăValeaăS<rii,ăVidra,ăVizantea-Livezi, 

Vrâncioaia. Prină strategiaă deă dezvoltareă local<ă aferent<ă teritoriuluiă GALă 軍araă Vranceiă seă

ofer<ă noiă instrumenteă pentruă oă dezvoltareă durabil<,ă asigurândă satisfacereaă nevoiloră

identificate la nivel local. 
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9.3.Investi郡iiălocale 

La nivelul comunei Vidra s-au realizatămaiămulteă investi郡iiă înă perioadaă 2016-2020, având ca 

finalitateă modernizareaă infrastructuriiă rutiereă aă comunei,ă precumă 群iă reabilitarea,ă modernizareaă 群iă

construireaădeăunit<郡iădeăînv<郡<mânt. 

 
 

Tabelul nr. 18 – Investi郡iiărealizateăînăcomunaăVidra 
 

 
Denumireaăinvesti郡iei 

Valoarea 
final< 
mii lei 

 
Anul 

începerii 

 
Anul 

finaliz<rii 
Modernizare DC 63 Tichiri群 (DN 2D) – Vii 群oara, 
comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

5.167,615 2014 2017 

Construire gr<dini郡< Burca 2 cu dou< s<li de grup< 
– parter, comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

524 2016 2018 

Reabilitare, modernizare 群i dotare gr<dini郡< cu 
program normal Scafari, comuna Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

524 2016 2018 

Reabilitare gradini郡< cu program normal 訓erbe群ti, 
comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

   524 2016 2018 

Reabilitare gradini郡< cu program normal Tichiri群, 
comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

   524 2016 2018 

Reabilitare, modernizare 群i dotare gr<dini郡< cu 
program normal Vii群oara, comuna Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

   524 2016 2018 

Reabilitare, modernizare 群i dotare 訓coala 
gimnazial< Burca 1, comuna Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

   524 2016 2018 

Reabilitare, modernizare 群i dotare 訓coala primar< 
Ire群ti, comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

   524 2016 2018 

Modernizare 訓coala primar< Tichiri群, comuna 
Vidra, jude郡ul Vrancea 

   524 2016 2018 

Reabilitare 訓coala gimnazial< Vidra, comuna 
Vidra, jude郡ul Vrancea 

   524 2016 2018 

 
 
Proiecteleădeăinvesti郡iiăpropuseăpentruăperioadaăurm<toareăsuntăprezentateăînătabelulăurm<tor: 
 
 

Tabelul nr. 19 – Proiecte de investi郡iiăpropuse 
 
 

 
Denumireaăinvesti郡iei 

 
Valoareaăestimat<ă 

mii lei 

 
Sursa de 
finan郡are 

Extindere re郡ea canalizare comuna Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

526 PNDL 
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Denumireaăinvesti郡iei 

 
Valoareaăestimat<ă 

mii lei 

 
Sursa de 
finan郡are 

Construire gradini郡< Burca 1, comuna Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

516 PNDL 

Reabilitare 群i modernizare Policlinica Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

520 PNDL 

Extindere 群i modernizare Spitalul N.N. S<veanu 
Vidra, comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

486 PNDL 

Modernizare drumuri de interes local comuna Vidra 
群i satele componente, inclusiv un pod, jude郡ul 
Vrancea 

8.780 PNDL 

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 
comuna Vidra 

5.773,59 FDI 

Înfiin郡areaăsitemuluiădeădistribu郡ieăgazeănaturaleă
comuna Vidra 

  

 
 

Proiecteleă finan郡ateă dină fonduriă europeneă derulateă înă perioadaă 2016-2020ă 群iă finalizateă suntă

urm<toarele: 

Tabelul nr. 20 – Proiecteăfinan郡ateădinăfonduriăeuropene 

 

 
Denumirea investi郡iei 

Valoarea 
final< 
mii lei 

 
Anul începerii 

 
Anul 

finaliz<rii 
Modernizare re郡ele de drumuri de interes 
local, comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

2.512,58 2016 2019 

Construire gradini郡< cu program prelungit 
comuna Vidra, jude郡ul Vrancea 

1.903,16 2017 2020 

Dotare cu utilaje, comuna Vidra, jude郡ul 
Vrancea 

912 2018 2020 

Extindereăfunc郡ional<ă群iădotareaă
ambulatoriului integrat din cadrul spitalului 
„N.N.ăS<veanuăVidra” 

  12.974,50    2018    2022 

 
 

Înăceeaăceăprive群teăsumeleăalocateă群iăsumele utilizateăpentruă investi郡ii,ă situa郡iaăseăprezint<ă înă felulă
urm<tor: 

 
Tabelul nr. 21 – Execu郡iaăbugetar< 

 
 2018 

mii lei 
2019 

mii lei 
Sume alocate       8.056       9.750 
Sume utilizate       8.056       9.750 
Dinăcareăpentruăinvesti郡ii       4.718       4.060 
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PARTEA A III-A 
 
 

ANALIZA SWOT 
 

 

1.ăDelimitareăconceptual< 

Eficien郡aăunuiăsistemăesteăinfluen郡at<ăînămareăm<sur<ădeăcapacitateaăacesteiaădeăaăîn郡elegeă群iădeăaă

seă adaptaă laă mediulă ambiant,ă iară eficien郡aă managementuluiă presupuneă planificare,ă organizare,ă

control, proceduriădeălucruă群iăoălegisla郡ieăadecvat<. 

Analiza SWOT esteă ceaă maiă important<ă tehnic<ă managerial<ă pentruă în郡elegereaă pozi郡ieiă

strategiceă aăuneiăorganiza郡ii.ăScopulăacesteiaăeste deăaă recomandaăstrategiileăcareă asigur<ă ceaămaiă

bun<ăaliniereăîntreămediulăinternă群iăextern:ăalegerea strategieiăcorecte,ăîncâtăs<ăfie adaptate punctele 

tari la oportunit<郡i,ăs<ăreduc<ălaăminimumăriscurileă群iăs<ăelimineăpuncteleăslabe. 

 
SWOT - prezentare:  
 
S - Strenght/ puncteleătariăaleăorganiza郡ieiă– definescăvalorileăpozitiveă群iăcondi郡ion<rileăinterneă

care potăconstituiăsurseăpentruăsuccesulăorganiza郡ieiăînăatingerea obiectivului managerial 

W - Weaknesses/ punctele slabe sau 

zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot 

împiedica atingerea obiectivelor 

O - Opportunities/ oportunit<郡ile sauăc<ileă

prină careă potă fiă influen郡ateă intereseleă

organiza郡iei 

T – Threats/ amenin郡<riălaăadresaăcre群teriiă

organiza郡ieiă respectiveă –  aspecte negative ce 

apar din supra-exploatareaă resurseloră organiza郡iei,ă oriă limit<rileă careă suntă impuseă organiza郡ieiă dină

partea unui mediuăexternăaflatăînăschimbare 

 

2. Analiza SWOT pe domenii 

În continuareă esteă prezentat<ă analizaă SWOTă peă principaleleă domeniiă deă interesă înă cadrulă

analizeiă noastre:ă economieă 群iă mediuă deă afaceri,ă agricultur<ă 群iă dezvoltareă rural<,ă infrastructur<ă 群i 

utilit<郡i,ăeduca郡ie,ă s<n<tateă群iăprotec郡ieăsocial<,ăturismă群iăcultur<,ămediu,ăcapacitateăadministrativ<. 
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ECONOMIEă訓IăMEDIUăDEăAFACERI 

 
 

PUNCTE TARI 
 

 
PUNCTE SLABE 

 • Pozi郡ionareaăgeografic<ăaăcomunei la numai 
35ăkmădeămunicipiulăFoc群ani; • Resursele naturaleădinăzon<; • Tradi郡iaăînădomeniulăviticolă群iăpomicol; • Disponibilitateaă terenuriloră 群iă spa郡iiloră
pentruă dezvoltareaă diferiteloră activit<郡iă
antreprenoriale; • Spirit antreprenorial relativ dezvoltat, 
reflectată înă num<rulă firmeloră active,ă <nă
domeniile: servicii, prelucrarea lemnului, 
transporturi,ăconstruc郡ii,ăcomer郡ăetc.; • Infrastructuraă rutier<ă favorabil<ă pentruă
dezvoltareaăactivit<郡ilorăeconomice; • Existen郡aă peă teritoriulă comuneiă aă unoră
operatoriă economiciă cuă cifr<ă mareă deă
afaceri, ceea ce are un impact semnificativ 
asupraă ocup<riiă for郡eiă deă munc<ă localeă 群iă
cre群terii veniturilor proprii ale comunei. 

 • Infrastructura de sprijin a afacerilor 
insuficientă dezvoltat<,ă capacitateă redus<ă deă
consultanY<; • Slaba diversificare a sectoarelor economice; • Slab interes al locuitorilor pentru domeniul 
productiv; • Lipsa infrastructuriiă deă marketingă 群iă deă
prelucrare,ăcareăconduceă laăunănivelă sc<zută
al veniturilor; • Lan郡ădeăaprovizionareăneorganizat; • Cre群tereaă ponderiiă popula郡ieiă cuă vârstaă deă
65ădeăaniă群iăpeste; • Ofertaăfor郡eiădeămunc<ănuăesteădiversificat<ă
conform nevoilor locale; • Lipsa asocia郡iilor deăproduc<tori locali; • Lipsa întâlnirilor pentru întreprinderi, lipsa 
deăinformareădespreădirec郡iileădeădezvoltareă
viitoare.  

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
 • Existen郡aăcadruluiălegislativ, a strategiilor 
guvernamentale 群iăaăprogramelor de 
finan郡areăpentruăînfiin郡areaădeăIMM-uri; • Apropiereaă deămunicipiulă Foc群ani,ă careă vaă
determinaă atragereaă investitoriloră 群iă aă
cet<郡eniloră careă voră s<-群iă duc<ă traiulă într-o 
localitateămic<; • Resursele naturale 群i culturale ale comunei 
ofer<ăposibilitateaădezvolt<riiăturismuluiăpeă
cuprinsul teritoriului, care contribuie 
implicitălaădezvoltareaăeconomic<ăaă
comunei; • Calitateaăsoluluiă群i climatul temperat-
continental; • Condi郡iiăpentruădezvoltareaăunorămiciă
afaceri familiale,ăf<r<ăinvesti郡iiămariă
(cre群tereaăp<s<rilor,ăiepurilor,ăapicultur<,ă
uscareaă群iăcomercializareaăfructelor,ă
prelucrarea lânii etc.). 

 • Legisla郡iaă na郡ional<ă 群iă comunitar<ă înă
continu<ă schimbare,ă ceă poateă determinaă
fluctua郡iiă asupraă strategiiloră deă dezvoltare 
ale operatorilor economici sau stoparea 
investi郡iilorăacestora; • Schimb<rileă climatuluiă politică ofer<ă
incertitudini asupra mediului de afaceri pe 
termenămediuă群iălung; • Oferteădeăcreditareăgreuăaccesibileă(garan郡iiă
mari); • Reducereaă ponderiiă popula郡ieiă activeă 群iă
îmb<trânireaăacesteia; • Politiciă economiceă nefavorabileă dezvolt<riiă
miciloră afaceriă 群i/sauă apari郡iaă unoră situa郡iiă
neprev<zuteă (pandemii)ă careă potă afectaă
mediul economic; • Înc<lzireaă global<ă constituieă oă amenin郡areă
pentruăagricultur<. 
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AGRICULTUR;ă訓I DEZVOLTAREăRURAL; 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 • Ponderea terenurilor valorificabile din 
punctă deă vedereă agrară esteămare,ă suprafa郡aă
agricol<ăfiindăpotrivit<ăatâtăpentruăcre群tereaă
animalelor,ă câtă 群iă pentruă cultivareaă
plantelor; • Solulă 群iă climaă favorabile viticulturii, 
pomiculturii, culturiiăcerealeloră群iăplanteloră
industriale; • Vechiă tradi郡iiă înă prelucrareaă unoră resurseă
localeă (lemnul),ă precumă 群iă înă cre群tereaă
animalelor (ovine, bovine); • Posibilitateaădeăînchiriereăaăterenurilorăc<tre 
exploata郡iiăagricoleăasigur<ăvenituriă
constante proprietarilor de terenuri; • Existen郡aăpeăteritoriulăcomuneiăaăunoră
operatoriăeconomiciăcuăcifr<ămareădeă
afaceri, ceea ce are un impact semnificativ 
asupraăocup<riiăfor郡eiădeămunc<ălocaleă群iă
cre群teriiăveniturilorăpropriiăaleăcomunei. 
 

 • Fermierii, în marea lor majoritate, nu sunt 
organiza郡iă înă entit<郡iă cuă personalitateă
juridic<,ă ceeaă ceă faceă dificil<ă accesareaă
programeloră deă finan郡areă aleă Guvernuluiă
Românieiă群iăUniuniiăEuropene; • Parteneriate public-private slab dezvoltate; • Lipsa asocia郡iilorădeăîntreprinz<toriălocali; • Cre群tereaă ponderiiă popula郡ieiă cu vârsta de 
65ădeăaniă群iăpeste; • Slabul interes al locuitorilor pentru 
domeniul productiv; • Lan郡ădeăaprovizionareăneorganizată(distan郡<ă
mareădeălaăferm<ălaăpia郡<); • Canale de marketing nepotrivite pentru 
fermele mici; • Lipsaă infrastructuriiă deă marketingă 群iă deă
prelucrareă careă conduceă laă ună nivelă sc<zută
al veniturilor. 
 
 

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
 • Avantajele oferite de programele 
guvernamentaleă群iăeuropene pentru 
înfiin郡areaădeăformeăasociative în sectorul 
agricol; • Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăsectoruluiăagricolă
prin sprijinirea tinerilor fermieri în 
dezvoltarea afacerilor; • Valorificarea resurselor naturale existente; • Interesulăridicatădeăpeăpia郡aăproduseloră
agricoleă群iăalimentareăpentruăprodusele 
ecologice; • Posibilit<郡iădeăinvesti郡iiăînăprelucrareaă
produselor locale; • Existen郡aăpie郡elorădeădesfacereălaănivelă
na郡ională群iăeuropeanăpentruăproduseleă
agricoleă群iăalimentareă群iăcerereaăcontinu<ă
pentru acestea. 
 

 • Disfunc郡ionalit<郡iă aleă pie郡eiă funciareă 群iă de 
arendare; • Reticen郡aă locuitoriloră posesoriă deă terenuriă
agricole de a se asocia; • Oferteădeăcreditareăgreuăaccesibileă(garan郡iiă
mari); • Num<rulă deă concuren郡iă înă cre群tereă pentruă
produc<toriiă deă produseă agroalimentareă deă
peăpia郡aăUniuniiăEuropene; • Condi郡iileă meteorologice nefavorabile care 
pot crea daune produc<torilorăagricoli; • Dezastreleănaturaleă(inunda郡iile,ăincendiile); • Echilibru social fragil: popula郡ia 
îmb<trânit<ăr<mas<ăf<r<ăsprijinădin 
cauzaămigra郡ieiătinerilor; • Lipsa politicilor specifice de promovare 群iă
valorificare a produselor locale; • Crizaăeconomic<ăglobal<. 
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INFRASTRUCTUR;ă訓IăUTILIT;軍I 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
 • Infrastructuraărutier< reabilitat<ă群iă
modernizat<; • Infrastructur<ădeăutilit<郡iăcuăacoperireămareă
(ap<,ăcanalizareă群iăsta郡ieădeăepurare, 
electricitate,ăiluminatăpublic,ăsta郡ieădeă
sortareăde群euri,ăplatformeăcu pubele); • Existen郡aă uneiă infrastructuriă deă
telecomunica郡iiăbineădezvoltat<; • Existen郡aătransportuluiăînăcomun; • Existen郡aă parteneriateloră cuă alteă
administra郡iiă localeă înădomeniulăgestion<riiă
de群eurilor,ăADIă群iăGALăpentruăpromovareaă
群iăderulareaădeănoiăproiecteădeăinvesti郡ii; • Interesă 群iă experien郡<ă laă nivelulă institu郡iiloră
localeă pentruă ac郡iuni/ă programeă 群iă proiecteă
localeă deă reabilitareă 群iă conservareă aă
infrastructuriiă群iăaămediului. 

 

 • Infrastructuraă deă transportă necesit<ă
reabilitareă群iămodernizare; • Slaba dezvoltare a infrastructurii pietonale, 
absen郡aătrotuarelor; • Lipsa parc<riloră pentru autoturismeă 群iă
biciclete în zonele de interes public; • Inexisten郡aă re郡eleiă deă distribu郡ieă deă gazeă
naturale; • Drumurile deă exploatareă agricol<ă nu sunt 
modernizate; • Sta郡iileă deă transportă publică înă comună
insuficient amenajate; • Infrastructuraă deă poduri,ă pode郡e,ă pun郡iă
pietonaleă 群iă 群an郡urileă pentruă scurgereaă
apeloră pluvialeă insuficientă dezvoltateă 群iă deă
slab<ăcalitate; • Educa郡ieăecologic<ăsuperficial<ăaăpopula郡iei. 

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
 • Pozi郡ionareaă comuneiă înă apropiereaă
drumului european E85, cu acces la 
coridorul IX pan-europeană群iăre郡eauaăTEN-
T; • Localizare în apropierea municipiului 
Foc群aniă(35km); • Existen郡aă fonduriloră guvernamentaleă 群iă
structuraleăpentruă realizareaădeă investi郡iiă înă
infrastructuraădeătransportă群iăceaădeăutilit<郡iă
publice; • Existen郡aă resurseloră localeă (materialeă deă
construc郡ii)ă pentruă amenajareaă
infrastructurii de transport; • Constituirea grupuriloră deă ac郡iuneă local<ă
finan郡ateădinăm<suraăLEADER; • Posibilitateaă utiliz<rii resurselor energetice 
regenerabile. 
 

 • Lipsaă fonduriloră necesareă ini郡ieriiă 群i/sauă
finaliz<riiăunorălucr<riădeăinfrastructur<; • Nefinalizareaă lucr<riloră iniYiateă dină fonduriă
europeneă sauă întârziereaă acestoră lucr<riă
poate duceă laă pierdereaă finan郡<riiă pentru 
proiectele respective; • Migrareaă for郡eiă deămunc<ă dinămediulă rurală
poateăduceălaăimposibilitateaărealiz<riiăunoră
investi郡iiă群iăproiecteădeăinfrastructur<; • Mentalitatea de indiferen郡<ăaăpopula郡ieiăfa郡<ă
deăprotec郡iaămediului; • Posibileă dificult<郡iă înă suportarea pl<郡iiă
serviciilorădeăutilit<郡i; • Dezastrele naturale (cutremure, incendii, 
inunda郡ii,ă alunec<riă deă teren)ă potă afectaă
infrastructuraă deă transportă 群iă peă ceaă deă
utilit<郡iăpublice. 
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EDUCA軍IE 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 • Existen郡aăuneiă infrastructurii deăînv<郡<mânt 
laă nivelulă comunei,ă accesibil<ă întregiiă
comunit<郡iă (gr<dini郡e,ă 群coliă primareă 群iă
gimnaziale, liceu); • Investi郡iile în reabilitarea, modernizarea, 
extinderea 群iă dotarea unit<郡ilor de 
înv<郡<mânt; • Existen郡aătransportului pentru elevi în satele 
dinăcomun<; • Existen郡aă uneiă infrastructuriă moderneă
pentruă desf<群urareaă activit<郡iloră
educa郡ionale,ăcultural-artisticeă群iăsportive; • Organizarea de evenimente culturale cu 
tradi郡ieăînăcomunitate; • Personal didactic calificat în comun<; • Rataă mareă deă promovabilitateă înă 群colileă
comuneiă laă exameneleă deă capacitateă 群iă deă
bacalaureat; • Rataă relativă sc<zut<ă deă abandonă 群colar în 
cadrulă群coliloră群iăliceuluiădinăcomun<. 

 

 • Lipsaăstimul<riiăsauăaăpoliticilor de atragere 
a speciali群tilor/ONG-urilor în vederea 
înfiin郡<rii/furniz<riiă serviciiloră socialeă 群i 
educa郡ionaleăîn mediul rural; • Lipsaă organiz<riiă unoră cursuriă deă preg<tireă
profesional</ recalificareă profesional<ă
pentru tineriă群iă群omeri; • Inexisten郡aă 群colilor profesionaleă 群iă deă
meserii,ă careă ară puteaă generaă activit<郡iă deă
tipăindustrialăînăcomun<; • Interesă relativă sc<zută ală popula郡ieiă 群colareă
pentruăînv<郡<mântulăprofesională群iătehnic; • Slaba implicare a mediului de afaceri în 
activit<郡ileăsociet<郡iiăcivile 群iăînăpromovareaă
culturii. 

 
 
 

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
 • Posibilitateaă acces<riiă deă fonduriă europeneă
structuraleă pentruă dotareaă 群colilor,ă pentruă
modernizarea bibliotecilor comunale, 
c<minelorăculturaleă群iăstructurilorăsportive; • Stabilirea de parteneriateăcareăs<ăfavorizezeă
dezvoltarea unor servicii social-educative 
noiă群iădeăcalitate; • Existen郡aă deă programeă deă formareă aă
personaluluiăînăcolaborareăcuăspeciali群tiădină
郡ar<ă群iădinăstr<in<tate; • Promovarea voluntariatului. 

 
 

 • Sc<dereaă natalit<郡iiă 群iă implicită a num<ruluiă
de elevi; • Schimb<riă deseă aleă sistemuluiă deă
înv<郡<mântă群iăaleăprogrameiă群colare; • Creştereaă rateiă deă p<r<sireă aă sistemuluiă deă
înv<Y<mântăînămediulărural; • Subfinan郡areaăsistemuluiăeduca郡ional; • Sc<dereaă num<ruluiă persoaneloră calificateă
înăînv<郡<mânt prinăie群ireaăacestoraădinăvia郡aă
activ<; • Migra郡iaă cadrelor didactice spre medii de 
via郡<ămaiăofertante; • Nivelulă deă traiă redusă limiteaz<ă şiă
oportunit<Yileă deă dezvoltareă social<ă 群iă
educa郡ional<. 
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S;N;TATEă訓IăPROTEC軍IEăSOCIAL; 
 

 
PUNCTE TARI 

 
PUNCTE SLABE 

 
 • Existen郡aăuneiăinfrastructuriădeăs<n<tate 
(spital,ăpoliclinic<,ăfarmacii) pentru 
locuitorii comunei; • Asigurareaăcelorămaiăimportanteăspecialit<郡iă
medicaleăînăcadrulăspitaluluiă群iăală
policlinicii; • Derularea de proiecte deăinvesti郡ii pentru 
extindereaă群iă modernizarea infrastructurii 
deăs<n<tateăînăcomun<; • AsistenYiăpersonaliăpentruăpersoaneleă
încadrateăînăgradădeăhandicapăbineăinstruiYi; • Buna organizare a serviciilor de consiliere 
şiăinformare în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului; • Colaborare cuăinstituYiiăpubliceăşiă
organiza郡iiănonguvernamentaleăpentruă
oferireaădeăserviciiăşiăbeneficii de asisten郡< 
social<. 

 • Migrareaăunuiănum<rătotămaiămareădeă
specialiştiădinăsistemulăpublicădeăs<n<tateă
dinăzonaărural<ăc<tre mediul urban; • Num<rulăinsuficient deăspecialiştiăînă
vedereaăînfiinY<rii/furniz<riiădeăserviciiă
sociale; • Fonduri bugetare reduse pentru dezvoltarea 
sistemului de servicii sociale din comun<; • Neefectuarea de studii profesionale pentru 
monitorizarea şiăanaliza nevoilor reale ale 
comunit<Yii; • Pasivitateaămembrilorăcomunit<郡iiăînă
problemele de interes comunitar, lipsa 
sim郡uluiăcivic; • Inexisten郡aăunuiăONGăcareăs<ăseăimpliceăînă
proiecteăeduca郡ionaleă群i/sauăsociale; • Educa郡iaăsanitar<ăînă群coliăesteăinsuficient<. 

 
 

OPORTUNIT;軍I 
 

AMENIN軍;RI 
 

 • AccesareaăprogramelorăcuăfinanYareă
european<ăşi/sauănaYional<ădestinateă
reabilit<riiăşiăextinderiiăcl<dirilor,ărespectivă
dot<riiăcuăechipamenteăaăunit<Yiloră
medicale; • Existen郡aăprogrameloră群iăfonduriloră
na郡ionaleă群iăeuropeneăaccesibile pentru 
grupuri dezavantajate: programe sociale, 
programe de incluziune, programe 
educative,ăprogrameădeămic<ăinfrastructur<; • ImplementareaăProgramuluiăopera郡ională
pentru ajutorarea persoanelor defavorizate; • Existen郡aălaănivelulăjude郡uluiădeămodeleădeă
bun<ăpractic<ăînăfurnizareaădeăservicii 
sociale; • Promovarea voluntariatului. 

 
 

 • Concentrareaăspecialiştilor,ăcaănum<răşiă
timpădeălucru,ăînăunit<Yileămedicaleădină
mediulăurbanăşiădezechilibrareaăsistemuluiă
publicădeăs<n<tate; • Subfinan郡areaăsistematic<ăaăsistemuluiă
medical; • Epuizarea din ceăînăceămaiărapid<ăaă
bugetelorăunit<YilorăsanitareăşiăCJAS,ăînă
urmaămultiplic<riiănum<ruluiăbolnavilorăceă
necesit<ăinvestigaYiiăşiătratamenteă
costisitoare; • Cre群tereaănum<ruluiădeăproblemeămedicale, 
caăurmareăaăcre群teriiăgrupuluiădeăvârst<ă
înaintat<; • Costurile ridicate ale aparaturii medicale, 
lipsaăfonduriloră群iăbirocra郡iaăconducălaă
renun郡areaălaăactulădeămodernizareă群iă
dotare. 
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TURISMă訓IăCULTUR; 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

 • A群ezareaăgeografic<ăaăcomunei; • Cadru natural atractiv; • Repere istorice 群i culturale înăzon<; • Diversitatea resurselor atractive pentru o 
palet<ăfoarteălarg<ădeăactivit<郡iăturistice,ă
pentru practicarea unor forme de turism 
variate în tot timpul anului: cultural, 
religios (monahal), ecoturism, turism de 
aventur<; • Climat temperat-continentalămoderatăf<r<ă
extremeădeosebite,ăceeaăceăfavorizeaz<ă
desf<şurareaăactivit<Yilor turistice tot timpul 
anului; • Agendaăcultural<ăaălocalit<郡ii,ăorganizareaă
periodic<ăaăunorătârguriădevenite 
tradi郡ionale; • Practicareaăunorăme群te群uguriătradi郡ionale,ă
care potăconstituiăatrac郡iiăturistice. 
 

 • Resurseăfinanciare,ăinvesti郡iiăautohtoneă群iă
str<ineăinsuficienteăpentruădezvoltareaă
spa郡iilorădeăcazare 群iăatragereaături群tilor; • Infrastructura de cazare insuficient 
dezvoltat<ăpeăteritoriulăcomunei; • Lipsa unui centru de informareăturistic<; • Obiectivele turistice din localitate nu sunt 
suficientăpuseăînăvaloareă群iăpromovate; • Obiectivele cultural-religioaseădinăcomun<ă
nu sunt integrate în circuitele turistice 
organizateăînăzon<; • Lipsa personalului calificat din domeniul 
turismului,ăfluctua郡iaăacestuia; • Lipsaăresurselorănecesareăîntre郡ineriiă
patrimoniului cultural; • Lipsa ONG-urilor aând ca obiect de 
activitate turismul. 
 

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
 • Cre群tereaăinteresuluiăna郡ională群iăeuropeană
privind valorificarea zonelor cu poten郡ială
turistic; • Dezvoltarea de parteneriate între 
administra郡iaăpublic<ălocal<,ăproduc<toriiă
locali,ăunit<郡iădeăprimireăturistic<ă群iăONG-
uriălocaleăînăscopulădezvolt<riiă群iă
diversific<riiăturismului; • Colaborarea cu comunele învecinate din 
punct de vedere al proiectelor/obiectivelor 
turistice; • Posibilitatea atragerii resurselor financiare 
pentruădezvoltareaăturismuluiădeăc<treă
operatoriiăpubliciă群i/sauăpriva郡iăprină
programeleădeăfinan郡are, crescând gradul de 
accesibilizareă群iăatractivitateaăteritoriului; • Politicaăna郡ional<ăîncurajeaz<ădezvoltarea 
de noi forme de turism (religios, rural, 
ecologic, agroturism, silvoturism etc.). 
 

 • Concuren郡aăzonelorăturisticeădinăapropiere,ă
cu oferte turistice mai bogate (spre ex. 
Lep群a); • Sc<dereaăcereriiăpentruăserviciiăturistice 
cauzat<ădeăcrizaăeconomic<ăglobal<; • Schimb<rileăclimaticeăauăefecteănegativeă
asupraăactivit<郡ilorăturistice,ăreducândă
num<rulădeături群ti; • Calamit<Yiănaturaleă(inundaYii, alunec<riădeă
terenăetc.)ăsauăsitua郡iiăexcep郡ionaleă
(epidemii, pandemii, etc); • Reac郡iaăredus<ăaămediuluiălocalălaă
schimb<rileă群iăprovoc<rileăzilelorănoastre,ă
conducândălaăsc<dereaăcompetitivit<郡iiăînă
favoareaăaltorădestina郡iiăturistice,ă
considerateămaiăinteresanteădeăc<treături群tiă
群iăinvestitoriiăînăturism. 
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MEDIU 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

• Poluareăredus<,ălipsaăunorăfactoriăpoluan郡iă
majori – comunaăseăafl<ăîntr-oăzon<ă
neafectat<ădeădezvoltareaăindustrial<ă
excesiv<; • Existen郡aăparteneriatelorăcuăalteă
administra郡iiăpubliceălocaleăînădomeniulă
gestion<riiăde群eurilor,ăADIă群iăGALăpentru 
promovareaă群iăderulareaădeănoiăproiecte; • Interesă群iăexperien郡<ălaănivelulăinstitu郡iiloră
localeăpentruăac郡iuni/programeă群iăproiecteă
localeădeăreabilitareă群iăconservareăaă
mediului; • 46șădinăsuprafa郡aăcomuneiăesteăacoperit<ă
deăp<dure;ănaturalitateaăarboretelor 
forestiere, pluriene, de tip natural-
fundamentalădinăzonaăcolinar<,ăundeă
daunele produse de factorii meteo-climatici 
群iăbiologiciăsuntărelativăreduse; • Biodiversitateăridicat<. 

• Lipsaăinvesti郡iilorăpentruăprotec郡iaămediuluiă
laăagen郡iiăeconomici; • Poluareaăapelorădeăsuprafa郡<,ăaăapeloră
freaticeă群iăaăsoluluiădinăcauzaăinexisten郡ei la 
acestămomentăaăre郡eleiădeăcanalizare pe 
întreg teritoriul comunei; • Sta郡iiădeăepurareăinsuficiente; • Situa郡iaăgeomorfologic<ăpericuloas<,ăslabaă
dezvoltareă群iăîntre郡inereăa infrastructurii de 
protec郡ieăaăre郡elelorădeătransportăfa郡<ădeă
riscurile naturale specifice zonei; • Slaba dezvoltare a surselor de energie 
alternativ<; • Lipsaămonitoriz<riiămediuluiăînconjur<tor; • Deranjareaăhabitatuluiăfauneiă群iăfloreiă
protejate prin activit<郡iăagricole 群iă
zootehnice; • Lipsaădeăeduca郡ieă群iădeăresponsabilitateăaă
popula郡ieiăînăraportăcuămediul. 
 

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
• Existen郡aăfondurilorădeăinvesti郡iiă

direc郡ionateăc<treăproiecteăînădomeniulă
salubrit<郡ii,ăcanaliz<rii,ăapelorăuzateă群iă
protec郡ieiămediului în general; • Introducerea surselor regenerabile de 
energie (panouri solare, panouri 
fotovoltaice, utilizarea energiei geotermale, 
etc.) • Existen郡aăunorăfinan郡<riăguvernamentaleă
pentruăproiecteădeămediuă(lucr<riădeă
regularizare a scurgerilor pe versan郡i,ă
îndiguiri,ăap<r<riă群iăconsolid<riădeămaluriă群iă
albii,ădecolmat<ri,ăetc.); • Existen郡aăprogramelorădeăfinan郡areă
sus郡inuteădinăFondulăpentruăMediu,ăprecum:ă
programul Rabla, programul de 
îmbun<t<郡ireăaăcalit<郡iiămediuluiăprină
împ<durireaăterenurilor agricole degradate, 
programulăna郡ionalădeăîmbun<t<郡ireăaă
calit<郡iiămediuluiăprinărealizareaădeăspa郡iiă
verziăînălocalit<郡iăetc. 

• Schimb<rileăclimaticeăreprezint<ăoă
amenin郡areăpentruăcadrulănatural:ă
temperaturileăcresc,ătipareleăprecipita郡iiloră
se schimb<; • Condi郡iile meteorologice extreme care 
conducălaăriscuriădeăgenulăinunda郡iiloră群iăaă
seceteiătindăs<ădevin<ămaiăfrecventeă群iă
intensitateaălorăs<ăsporeasc<; • Lipsa unor studii de cercetare cu planuri de 
combatereăaăefectelorăsitua郡iilorăpericuloaseă
precum: inunda郡ii,ăcutremure, alunec<riădeă
teren etc.; • Degradarea cadrului natural în cazul 
dezvolt<riiăurbanisticeănecontrolate; • Exploatareaănecontrolat<ăaăresurseloră
p<durii,ăpericlitândăechilibrulănaturală群iă
poten郡ialulăeconomicăînăperspectiv<ăală
comunei; • Poluarea aerului,ăapeiă群iăsoluluiădeăc<treă
operatoriiăeconomiciădinăzon<. 
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CAPACITATEăADMINISTRATIV; 

 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
  

 • ManagementăperformantăalăPrim<riei; • Experien郡a,ădisponibilitateaă群iădeterminareaă
personaluluiăpentruămodernizareaă群iă
eficientizarea administra郡ieiăpublice; • Adaptabilitateaăpersonaluluiălaălegisla郡iaăînă
continu<ăschimbare; • Colaborareaăeficient<ăcuăalteăinstitu郡iiăaleă
administra郡ieiăpubliceăcentraleă群iălocale; • Mediuădeălucruăorganizată群iădisciplinat; • Lucru în sistem informatizat, inclusiv 
online; • R<spunsăpromptăc<treăcet<郡ean; • Implementareaădeăproiecteădeăinvesti郡iiăcareă
auădusălaădezvoltareaăcomunit<郡iiăsubăaspectă
economic, social, cultural etc. 

 
 

 • Lipsa resurselor financiare destinate 
moderniz<riiă群iădezvolt<riiăinfrastructurii 
serviciilor publice sau chiar a celor 
destinate acoperirii cheltuielilor curente; • Personal insuficient pentru nevoile 
comunit<郡ii; • Lipsa resurselor financiare necesare 
trimiterii personalului la cursuri de 
perfec郡ionareăprofesional<; • Unăsistemădeămonitorizareă群iăevaluare a 
modului de furnizare a serviciilor publice 
neadecvat sau chiar inexistent la nivel 
na郡ional; • Implicareaăredus<ăaăsociet<郡iiăcivileăînă
stabilirea strategiilor locale pe termen 
mediuă群iălung. 

 
OPORTUNIT;軍I 

 
AMENIN軍;RI 

 
 • Existen郡aăcadruluiălegalăprivind autonomia 
financiar<ă群iăadministrativ<ălaănivelulă
autorit<郡ii administra郡ieiăpubliceălocale; • Existen郡aăunuiăprogramăopera郡ionalădedicată
dezvolt<riiăcapacit<郡iiăadministrative; • Existen郡aăuneiăsurseăalternativeăgeneratoareă
de venituri proprii, prin proiecteleăfinan郡ateă
din fonduri nerambursabile; • Existen郡aămecanismelorădeăcooperare/ 
colaborare/ parteneriat,ăcumăarăfi:ăasocia郡iiă
de dezvoltare intercomunitar<,ăgrupuriădeă
ac郡iuneălocal<,ăparteneriateăpublic-public, 
public-privat, etc.; • Extinderea serviciilor publice furnizate 
online; • Punereaălaădispozi郡iaăautorit<郡iiă
administra郡ieiăpubliceălocaleădeăinstrumenteă
de management eficiente pentru 
desf<群urareaăactivit<郡iiăînăcondi郡iiădeă
eficien郡<,ăeconomicitateă群iăeficacitate. 

 • Legisla郡ieăneclar<,ăgenerat<ădeăîntârzierea 
adopt<riiănormelorădeăaplicareăaăunor acte 
normative,ăcontradic郡iiăîntreăprevederileă
legaleă群iăsuprapuneriădeăacteănormative; • Regulileădeăfinan郡are,ăatâtăregulileăspecificeă
aleăfinan郡atoruluiăcâtă群iălegisla郡iaăna郡ional<ă
aplicabil<,ănuăsuntăcorelateă群i armonizate 
astfelăîncâtăs<ăpermit<ăoăaplicareăfacil<,ă
unitar<,ăprevizibil<ă群iăsustenabil<,ădeănatur<ă
s<ăcontribuieălaădezvoltareaăcapacit<郡iiă
beneficiariloră群iălaăeficientizareaă
activit<郡ilorăacestora; • Servicii neadaptate la nevoile sau 
a群tept<rileăcet<郡enilor; • Complexitateaăformalit<Yilor/proceduriloră
administrative care trebuie îndeplinite în 
rela郡iaăadministra郡ieă– cet<郡ean; • InfluenYaăşiăpresiunile factorului politic. 
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PARTEA A IV-A 
 
 

STRATEGIAăDEăDEZVOLTAREăLOCAL; 
 
 
 
 
1. Misiunea 

Misiunea administra郡ieiăpubliceălocaleăaăcomuneiăesteădeăaăfiăpermanentăînăslujbaăcomunit<郡iiălocale,ă

pentru a rezolva nevoile acesteia într-oă manier<ă legal<,ă transparent<,ă echitabil<,ă competent<ă 群iă

eficient<,ăasigurândăastfelăcre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiălocuitorilor comunei. 

 

2. Viziunea 

Vidra 2027 – o comună dezvoltată economic, accesibilă investitorilor și competitivă, cu o 

administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor 

săi și accesul liber și egal la servicii publice de calitate 

Viziunea de dezvoltare a comunei Vidra neăofer<ăoăimagineăasupraăaăceeaăceăseădore群teăaăfiăVidra în 

anul 2027, bazându-seăpeăurm<toareleădirec郡iiăgenerale: 

• dezvoltareaăeconomic<ăaăcomuneiăprinăvalorificareaăsuperioar<ăaăresurselorălocale,ăacordarea de 

facilit<郡iăinvestitoriloră群iăcreareaăunuiăclimatăpropriceădezvolt<riiămediuluiădeăadaceri;  

• modernizareaăinfrastructuriiădeătransportă群iăaăceleiătehnico-edilitare;  

• îmbun<t<郡ireaă condi郡iiloră deă traiă aleă locuitoriloră caă urmareă aă dezvolt<riiă economiceă 群i a 

moderniz<riiăserviciilorăpublice;ă 

• cre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiăprinăîmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăfactorilorădeămediu;ă 

• consolidareaăcapacit<郡iiăadministrative. 

 

3. Principii 

Principiul dezvoltării sustenabile  

Laăbazaăstrategieiăseăafl<ăideeaăuneiădezvolt<ri sustenabile,ăînăcadrulăc<reiaămediulănatural,ădezvoltarea 

economic<ă şiă viaYaă social<ă seă g<sescă într-oă strâns<ă interdependen郡<,ă interacYiuneaă loră contribuindă laă

creştereaăcalit<YiiăvieYiiăoamenilorăşiăaămediuluiălorănatural.ă 
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Principiul accesibilităţii  

Oăautentic<ăintegrareăînăsocietateăseăpoateăob郡ineănumaiăprinăaccesulăliberă群iăneîngr<dităalăoamenilorălaă

mediulă ambiant.ăAccesibilitateaă reprezint<ă oă condiYieă esenYial<ă pentruăoă calitateă ridicat<ă aă vieYii,ă fiindă

deosebitădeă important<ăpentruăcaăpersoanele cuădizabilit<Yiă s<ăpoat<ăparticipaă laă activit<Yileădinăcadrulă

societ<Yii.ăDatoriaăadministra郡ieiăpublice locale este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel 

încâtătoYiăcet<Yeniiăs<ăleăpoat<ăfolosiăînămodăindependent,ăsigurăşiădemn. 

 

Principiul comunicării  

Esteănecesar<ăînYelegereaănevoilor,ăideilorăşiăvalorilorăcet<Yenilorăcomunei,ăastfelăîncâtăacesteaăs<ăpoat<ăfiă

utilizate în fundamentareaă unoră deciziiă maiă bune.ă Administra郡iaă public<ă local<ă trebuieă s<ă ofereă

cet<郡eniloră posibilitateaă deă a deveniă parteă integrant<ă înă procesulă deă luareă aă deciziiloră cuă privireă laă

comun<.ă 

 

Principiul profesionalismului  

Profesionalismul este exprimat atât prină managementulă schimb<rii,ă câtă şiă prină utlizareaă unoră tehniciă

esenYialeăpentruăunămanagementăpublicăeficient.  

Pentruă caă cet<郡eniiă s<ă aib<ă încredereă înă administra郡iaă public<ă local<,ă ară trebuiă dezvoltateă înă toateă

compartimenteleăinstitu郡iei,ălaătoateănivelurile,ăcompetenYeădeăbaz<ăcumăarăfi:ămanagementulăfinanciar,ă

managementul resurselor umane, managementul informaYieiăşiăalăcomunicaYiilor,ădezvoltareaăabilit<Yiloră

deăconducere,ădezvoltareaăprofesional<ăşiăfurnizarea de servicii.  

 

Principiul transparenţei  

Transparen郡aă constituieă oă condi郡ieă esen郡ial<ă pentruă dezvoltareaă durabil<ă 群iă între郡inereaă unoră relaYiiă

strânseăcuăcomunitatea.ăProiecteleăpubliceătrebuieăs<ăfieătransparente,ărespectându-seădreptulăcet<Yenilor 

deăaăparticipaălaăîntâlniriăşiădeăaăaveaăaccesălaăînregistr<riăpublice.ă 

 

 

4. Valori 

Respect pentru lege 

În tot ceea ce întreprinde pentru atingerea obiectiveloră sale,ă administra郡iaă public<ă local<ă seă

întemeiaz<ă peă lege.ăRespectulă fa郡<ă deă legeă trebuieă s<ă steaă laă bazaă oric<reiă societ<郡i,ă reprezentând 

garan郡iaăuneiădezvolt<riădurabileăaăacesteia. 
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Respect pentru diversitatea culturală  

Diversitatea cultural<ăreprezint<ăfundamentulăp<cii,ăarmonieiăşiăalăsustenabilit<Yiiăculturiiăsociet<Yii.ă

Promovareaădiversit<郡iiăculturaleăconstituieăresponsabilitateaătuturorăsociet<Yilor.ă 

 

Respect pentru şanse egale  

Administra郡iaăpublic<ălocal< trebuieăs<ăofereăposibilitatea tuturor indivizilorădeăaătr<iăşiădeăaămunciă

într-unămediuălipsitădeădiscrimin<ri. 

 

Respect pentru diversitatea etnică  

Autorit<郡ileă publiceă localeă caut<ă s<ă înl<tureă discriminareaă rasial<,ă socio-economic<ă şiă bariereleă

instituYionale,ăasigurându-se astfelăc<ătoYiăcet<Yenii,ăindiferentădeăetnie,ăauăoportunit<Yiăşiăşanseăegaleă

de a participa laăviaYaăcomunit<Yii.ă 

 

Respect pentru justiţia socială  

Autorit<郡ileăpubliceălocaleăcredăînăideeaădeăjustiYieăsocial<ăcareăs<ăofereăperspectiveămaiăbuneăpentruă

toateă categoriileă vulnerabileă aleă comunit<Yii.ă Esteă imperiosă necesară s<ă seă promovezeă perspective 

egaleădeăeducaYie,ăs<n<tateăşiăautonomieăpentruătoYiăcet<Yenii. 

 

Respect pentru demnitatea umană  

Autorit<郡ileă publiceă localeă garanteaz<ă dezvoltareaă independent<ă şiă laă potenYială maximă aă fiec<ruiă

individăşiărespectareaădeplin<ăaăpersonalit<Yiiăfiec<ruia.ăCet<YeniiăcomuneiăvorăfiătrataYiăcuădemnitateă

înăceeaăceăpriveşteăstilulălorădeăviaY<,ăcultura,ăcredinYeleăşiăvalorileăpersonale.ă 

 

Respect pentru confidenţialitate  

Autorit<郡ileăpubliceă localeă trebuieă s<ă seă asigureă c<ădreptulă laă intimitateă şiă laăviaYaădeă familieă esteă

respectat,ăc<ăesteăcunoscutămodulăînăcareădateleăcuăcaracterăpersonalăarătrebuiăfolositeăşiăstocate,ăşiă

c<ă cet<Yeniiă potă fiă siguriă deă confidenYialitatea informaYiiloră lor,ă dezv<luireaă acestoraă putândă fiă

realizat<ădoar cu aprobarea lor.  

 

Respect pentru mediul înconjurător  

Autorit<郡ileăpubliceălocaleătrebuieăs<ăasigureăprotec郡iaă群iăconservarea mediului înconjur<tor,ăresurs<ă

valoroas<ăpentruăgenera郡iileăviitoare. 
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5. Obiectiv general 

Dezvoltareaă economic<ă 群iă social<ă durabil<ă aă comuneiăVidra,ă careă s<ă determineă cre群tereaă calit<郡iiă

vie郡iiălocuitorilorăs<i. 

 
 
6. Obiective specifice, priorit<郡iă群iăm<suri 

 

Obiectiv specific 1  

Consolidareaă群iămodernizareaăinfrastructurii locale  deătransportă群iătehnico-edilitare  

 

Justificare 

Infrastructuraădeătransportăaăcomuneiăprezint<ăanumiteăvulnerabilit<郡iăcumăarăfi:ă 

• accesibilitateălimitat<ăînăanumiteăzone; 

• drumuriă ceă deservescă obiectiveă economice,ă drumuriă deă exploata郡ieă agricol<,ă careă necesit<ă

reabilitareă群iămodernizare; 

• insuficien郡a parc<rilorăauto în zonele de interes public;  

• lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni; 

• poduri, pode郡e 群iă群an郡uriăpentruăscurgereaăapelorăpluviale ceănecesit<ăreabilitare; 

• amenajare insuficient<ăaăsta郡iilorădeăa群teptareăpentruătransportulăpublicăînăcomun. 

Din punct de vedere tehnico-edilitar: 

• nuăto郡iăcet<郡eniiăcomuneiăsuntăracorda郡iă laăsistemulădeăcanalizareămenajer<,ăacestaăexistândă

doar în satul Vidra; 

• nuăexist<ăimplementatăsistemădeădistribu郡ieăgazeănaturaleăînăcomun<; 

• esteănecesar<ăextindereaăre郡eleiădeăcurentăelectrică群iăaăiluminatuluiăpublicămodern; 

• suntăoportuneăamenajareaăpeisagistic<ăaăcomuneiă群iăextindereaă群iăreabilitareaăspa郡iilorăverzi; 

• seărecomand< utilizareaăpeăscar<ălarg<ăaăsurselor regenerabile de energie. 
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Avândăînăvedereăc<ăoăinfrastructur<ărutier<ăextins<,ăreabilitat<ă群iămodernizat<,ăprecumă群iădot<rileă

tehnico-edilitareă laă standardeă înalteădetermin<ăprogresulăeconomică群iă socială alăuneiăcomunit<郡i,ă seă

stabile群teă caăobiectivă strategică „Consolidareaă 群iămodernizareaă infrastructurii localeădeă transportă 群iă

tehnico-edilitare”. 

Laăsfâr群itulăperioadeiă2021-2027, comuna Vidra vaăbeneficiaădeăoăre郡eaădeădrumuriădeăaccesă群iă

str<ziămodernizate,ă deă parc<riă autoă înă zoneleă deă interesă public, de noi trasee pentru biciclete, de 

trotuare amenajate pentruă pietoni,ă deă spa郡iiă verziă extinse.ă Comunaă Vidra va fi un loc în care 

cet<郡eniiă voră beneficiaă deă alimentareă cuă ap<ă şiă canalizare,ă racordareă laă re郡eauaă deă gaz,ă iluminată

public modern, inclusiv din energiiă regenerabile,ă caă baz<ă aă apropieriiă condiYiiloră de viaY<ă deă

standardele europene 

 

Prioritatea 1.1. 

Îmbun<t<郡ireaămobilit<郡iiă locuitoriloră 群iăm<rfuriloră prină dezvoltareaă 群iămodernizareaă re郡eleiă deă

infrastructur<ărutier<. 

M<suri: 
1.1.1. Reabilitarea 群iămodernizareaăre郡eleiădeădrumuriăînăvedereaăîmbun<t<Yiriiăconexiuniiărutiere 

înăcadrulăcomuneiă群i între localit<YileădinăjudeY 

1.1.2. Reabilitarea,ămodernizareaă群iăextindereaădrumurilorăceădeservescăobiectiveăeconomice 

1.1.3. Amenajarea de piste de biciclete 

1.1.4. Dezvoltarea transportului public 

 

Prioritatea 1.2. 

Îmbun<t<郡ireaăinfrastructuriiătehnico-edilitare 

M<suri: 

1.2.1. Actualizarea PUG-ului 

1.2.2. Asigurareaădeăutilit<郡iăpublice 

1.2.3. Asigurareaădeălocuin郡eătineriloră群iăspeciali群tilorădinăcomun< 

1.2.4. Introducerea, extinderea,ăreabilitareaă群iămodernizareaăre郡eleiădeăap<ă群iăcanalizare 

1.2.5. Introducerea,ămodernizareaă群iăextindereaăre郡eleiădeăgaze naturale 

1.2.6.ăSprijinireaăextinderiiă群iămoderniz<riiăre郡eleiădeăcurentăelectric 

1.2.7.ăSprijinireaăextinderiiă群iămoderniz<riiăre郡eleiăde iluminat public 

1.2.8. Sprijinireaăintroduceriiă群iăutiliz<riiăsurselorăalternativeădeăproducereăaăenergiei, respectiv 

deăeficientizareăaăutiliz<riiăenergieiăînăcl<dirileăpublice 
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1.2.9.ăRealizareaădeăamenaj<riăaleăunorăspa郡iiăapar郡inândădomeniului public al comunei 

1.2.10. Asigurarea suprafe郡eiămediiăaăspa郡iuluiăverdeăpeăcapădeălocuitor,ăprinăextindereaăspa郡iiloră

verziăamenajateăînăcomun< 

 

Prioritatea 1.3. 

Îmbun<t<郡ireaăaccesuluiălaăTIC,ăaăcalit<郡iiă群iăutiliz<riiăacestorăre郡eleădeăc<treăpopula郡ie,ăoperatori 

economiciă群iăinstitu郡ii. 

M<suri: 

1.3.1. Dezvoltareaăinfrastructuriiă群iăserviciilorădeăTIC 

1.3.2.ăSus郡inereaăutiliz<riiăTICădeăc<treăpopulaYie 群iăoperatorii economici  

 

Obiectiv specific 2  

Dezvoltareaăeconomieiălocaleăşiăcreştereaăcompetitivit<Yiiăacesteia  

 

Justificare 

Dezvoltareaămediuluiădeăafaceriălocalăprinăsprijinireaăîntreprinz<torilorăpriva郡iăexisten郡iă群iăatragereaă

de noi investitori va aveaăefecteăbeneficeăpentruăîntreagaăcomunitateălocal<: 

• venituri mai mari la bugetul local; 

• valorificareaăpoten郡ialuluiănatural,ăeconomic-social,ăculturalăetc.ăalăcomunit<郡iiălocale; 

• creareaădeănoiălocuriădeămunc<; 

• specializareaăfor郡eiădeămunc<; 

• reducerea/eliminareaă群omajului; 

• incluziuneăsocial<; 

• promovareaăcomuneiăpeăplanăna郡ională群iăinterna郡ional. 

Seă impuneă deă asemeneaă sprijinireaă produc<toriloră localiă pentruă cre群tereaă competitivit<郡iiă 群iă

consolidareaăpozi郡ieiăacestoraăpeăpia郡aăna郡ional<ă群iăinterna郡ional<. 

Aceastaă implic<ă inclusivă dezvoltareaă infrastructuriiă rutiereă deă transportă deă m<rfuriă 群iă persoane, 

precumă群iădot<riătehnico-edilitare la standarde moderne. 

 

Prioritatea 2.1 

Creştereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 

M<suri: 
2.1.1. Sprijinireaăcre<riiă群iădezvolt<riiăinfrastructuriiămediuluiădeăafaceri 
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2.1.2. Valorificareaă inteligent<ă aă poten郡ialului agro-zootehnic, viticol, pomicolă 群iă silvicolă ală

comunit<郡ii 

2.1.3.ăValorificareaăinteligent<ăaălemnului 

2.1.4.ăSus郡inereaăinvesti郡iilorăînăindustriaămaterialelorădeăconstruc郡ii 

2.1.5.ăValorificareaăpoten郡ialuluiăbalnearăalăzonei 

2.1.6.ăSus郡inereaăindustriilor creative 

 

Prioritatea 2.2. 

Dezvoltarea capitalului uman 

M<suri:ă 

2.2.1. Sus郡inereaăprogramelorăadecvateădeăformareăaăresurseiăumaneăpotrivitădinamiciiăpie郡eiădeă

munc< 

2.2.2. Stimulareaăperforman郡elorăînăînv<郡<mântulăpreuniversitar 

2.2.3. Calificarea/recalificareaă înă domeniileă cuă poten郡ială competitiv,ă înă vedereaă configur<riiă

condi郡iilorăpentruăspecializareăinteligent< 

2.2.4. Dezvoltarea antreprenoriatului 

 

Prioritatea 2.3. 

Dezvoltareaăserviciilorădeăconsultan郡<ă群iăexpertiz<ăînăafaceriăcompetitive 

M<suri: 

2.3.1. Informareaă 群iă consiliereaă continu<ă aă agricultoriloră cuă privireă la:ă oportunit<郡ileă deă

dezvoltareă 群iă deă investi郡ii;ă cerin郡eleă 群iă standardeleă UEă (referitoareă laă mediu,ă ap<,ă s<n<tateaă 群iă

bun<stareaă animalelor,ă s<n<tateaă planteloră 群iă s<n<tateaă public<),ă precumă 群iă sus郡inereaă proiecteloră

careă auă caă scopă trecereaă laă sistemeă deă produc郡ieă conformeă cuă cerin郡eleă UEă 群iă respect<rii acestor 

cerin郡eădeăc<treăto郡iăproduc<toriiăagricoli 

2.3.2.ăSprijinireaăomolog<riiă群iăpromov<riiăproduselorăagroalimentareăcuăspecific local 

2.3.3.ăFacilitareaăaccesuluiălaăfinan郡are,ăinclusivăaăaccesuluiălaăinforma郡iileăcuăprivireălaăsurseleă

deăfinan郡are 
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Obiectiv specific 3  

Serviciiădeăeduca郡ieămoderneă群iăperformante 

 

Justificare 

Nuăseăpoateăvorbiădeădezvoltareaădurabil<ăaăunei comunit<郡iăf<r<ăasigurareaădeăserviciiădeăeduca郡ieă

moderneă群iăperformante.ăConstituieăpriorit<郡iăpentruăadministra郡iaăpublic<ălocal<: 

• extindereaă訓coliiăgimnazialeăValeriuăD.ăCotea; 

• dotarea cu echipamente didacticeă群iătehnologieăperformant< pentruăcre群tereaăcalit<郡iiăactului 

educa郡ional; 

• construireaă群iăamenajarea uneiăs<liădeăsportă群iăaăunor terenuri sportive; 

• reabilitareaă群iămodernizareaăc<mineloră

culturale; 

• amenajareaă deă locuriă deă joac<ă pentruă

copiiă群iăadolescen郡i; 

• asigurarea transportului cu microbuze 

群colare; 

• stabilizarea personalului didactic 

calificatăînăunit<郡ileădeăînv<郡<mântădină

comun<. 

Administra郡iaă public<ă local<,ă înă colaborareă cuă conducereaă unit<郡iloră deă înv<郡<mântă deă peă razaă

comuneiăurm<rescăînăacestăfelăcre群tereaăperforman郡eloră群colare,ădară群iăreducereaăabsenteismuluiă群iăaă

abandonuluiă群colar,ăînăspecialăpentruăcopiiiăceăprovinădinămediiăsocialeădefavorizate. 

 

Prioritatea 3.1. 

Asigurareaăaccesuluiătuturorăcet<郡enilorălaăserviciiădeăeduca郡ie 

M<suri 
3.1.1. Asigurareaăeduca郡ieiădeăbaz<ăpentruăto郡iăcet<郡enii,ăprinăsprijinireaăînv<Y<mântuluiăprimarăşiă

gimnazialăşiăprevenirea abandonuluiăşcolar 

3.1.2ă Facilitareaă accesuluiă copiiloră şiă cadreloră didactice laă gr<diniYeă şiă şcoliă înă zoneleă greuă

accesibile sau cu transport public deficitar 

3.1.3. Încurajarea ini郡iativelorăceăvizeaz<ăînv<郡areaăpeătotăparcursulăvie郡ii 
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Prioritatea 3.2. 

Sus郡inereaăperforman郡eiă群colareă群iăaăspecializ<riiăinteligente 

M<suri 
3.2.1. SusYinereaă eleviloră cu potenYială intelectuală crescut,ă precumă şiă aă eleviloră ceă provin din 

familii defavorizate 

 

 

Obiectiv specific 4  

Serviciiădeăs<n<tateă群iăsociale de calitate 

 

Justificare 

Cre群tereaă calit<郡iiă vie郡iiă cet<郡eniloră comuneiă esteă întemeiat<ă 群iă peă serviciiă deă s<n<tateă 群iă deă

protec郡ieăsocial<ăfurnizateălaăceleămaiăînalteăstandardăînădomeniu. 

Pe teritoriul comunei Vidra exist<ă spital comunal, policlinic<ă 群iă farmacii, pentru care 

administra郡iaăpublic<ălocal<ăinten郡ioneaz<ăimplementareaăunorăproiecteădeăreabilitare,ămodernizare,ă

amenajareă群iădotareăcuăechipamentămedicalăperformant,ădară群iăcuătehnic< modern<ădeăcalcul. 

Aceastaăvaădeterminaăcre群tereaăcalit<郡iiă actuluiămedicală 群iă reducereaă timpilorădeă interven郡ieă înă

cază deă urgen郡eămedicale.ă Cet<郡eniiă comuneiă nuă vorămaiă fiă nevoi郡iă s<ă seă deplasezeă înă localit<郡ileă

învecinate pentru a apela la servicii medicale. 

Pentruă c<ă oă societateă s<n<toas<ă seă formeaz<ă înc<ă dină copil<rie,ă prină programeleă derulateă înă

cadrulăunit<郡ilorădeăînv<郡<mânt,ăseăvaăpuneăaccentăpeăeduca郡iaăsanitar<ă群iăpeăpopularizareaănormeloră

deăigien<ă群iădeăs<n<tateăpublic<. 

 

Prioritatea 4.1 

Îmbun<t<郡ireaăinfrastructuriiăunit<YilorămedicaleăşiăaăcelorădeăprotecYieăsocial< 

M<suri: 
4.1.1. Reabilitarea, modernizareaă 群iă extinderea/construireaă cl<diriloră 群iă spa郡iiloră unit<郡iloră

medicaleăşiădeăprotecYieăsocial< 

4.1.2.ă Eficientizareaă sistemuluiă deă s<n<tate 群iă aă celuiă deă protec郡ieă social<ă prină utilizarea 

tehnologieiăinforma郡ieiă群iăcomunica郡iilorămoderne 

 

Prioritatea 4.2. 

Îmbun<t<Yireaăcalit<Yiiăserviciilorămedicaleăşiăfacilitareaăaccesuluiălaăserviciiămedicaleădeăcalitate 
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M<suri: 
4.2.1.ăÎncurajareaăacYiunilor ce vizeaz<ăprevenireaăîmboln<virii 

 

Prioritatea 4.3. 

Dezvoltarea serviciilor sociale locale 

M<suri: 

4.3.1. Consolidareaă managementuluiă sistemuluiă deă asisten郡<ă social<ă laă nivelulă administra郡ieiă

publice locale 

4.3.2. SusYinereaăprogramelorădeăincluziuneăsocial<,ăcombatereaăs<r<cieiă群iăaăoric<ror forme de 

discriminare,ă prină m<suriă deă integrareă peă pia郡aă munciiă 群iă accesă laă locuin郡e,ă serviciiă sociale,ă

s<n<tate,ăeduca郡ieă群iăcultur<ăaăpersoanelor/comunit<郡ilorăvulnerabile 

4.3.3. Îmbun<t<郡ireaăsistemuluiădeăservicii sociale pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu 

dizabilit<郡i,ăvictimeăaleăviolen郡eiădomestice 

 

 

 

 

Obiectiv specific 5 

Dezvoltareaăădurabil<ăaăturismuluiă群iăconservareaăpatrimoniuluiăcultural  

 

Justificare 

Pe teritoriul administrativ al comunei Vidra exist<ăobiectiveănaturaleă 群iă culturaleădeă referin郡<,ă

care pot fi valorificate pentruădezvoltareaădurabil<ăaăturismului. Pozi郡ionareaăgeografic<ăaăcomuneiă

Vidra oăfaceă群iămaiăatractiv<ădinăpunctădeăvedereăturistic. 

Laăsfâr群itulăperioadeiă2021-2027, comuna Vidra vaăaveaăoăofert<ăturistic<ădiversificat<,ăbazat<ă

peăoăinfrastructur<ăturistic<ă群iăcultural<ămodern<,ăcareăvaăcuprindeămonumenteăistoriceă群iăculturaleă

reabilitate,ă zoneă deă agrement,ă unit<郡iă deă cazareă 群iă alimenta郡ieă diversificate,ă centreă deă închiriere 

bicicleteă群iăechipamentăsportiv,ăetc.ă 
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Calendarulădeăevenimenteăculturaleăorganizateăînălocalitateăvaăfiăunulădiversificat,ăcareăîmpreun<ă

cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv.  

Comunaă vaă puteaă oferiă serviciiă deă calitateă turiştilor de toate vârstele - români,ă dară şiă str<ini,ă

interesaYiădeăturismăcultural,ămonahalăşiădeăagrement,ăserviciiăcareărespect<,ăconserv<ăşiăvalorific<ă

resurseleă localeă (tradiYiileă zonei,ă monumentele,ă siturileă arheologice,ă rezervaYiileă şiă resurseleă

naturale), serviciiă dezvoltateă prină colaborareă întreă toYiă agenYiiă interesaYi,ă autorit<Yiă publice,ă dară şiă

agenYiăeconomici. 

 

Prioritatea 5.1. 

Dezvoltareaă群iăvalorificareaăpatrimoniuluiăculturalăidentitar 

M<suri: 
5.1.1. Elaborarea unei strategii de marketing pentru promovareaăpatrimoniuluiăculturală群iăaăuneiă

agendeădeăevenimenteăculturale,ăînăstrâns<ăcorelareăcuăpatrimoniulăcultural 

5.1.2.ăSprijinireaă reabilit<riiă 群iă extinderiiă infrastructuriiă culturale:ămuzee,ăa群ez<minteăculturale,ă

monumente istorice etc. 

 

Prioritatea 5.2. 

Promovareaă群iăvalorificareaăpatrimoniuluiănatural 

M<suri: 

5.2.1. Facilitarea punerii în valoareăaăpotenYialuluiănaturalăalăzonei 

5.2.2.ăCreareaă群iădezvoltareaăzonelorăturistice,ăsportiveă群iădeăagrement 

 

Prioritatea 5.3.  

Dezvoltarea infrastructurii ce deserve群teăobiectiveleăturisticeă群iăunit<郡ileădeăcazare 

M<suri:ă 

5.3.1. Înfiin郡areăcentruădeăinformareăturistic< 

 

 

Obiectiv specific 6  

Protejareaăşiăconservareaămediuluiănatural 
 

Justificare 

Unămediuănaturalăs<n<tosăgenereaz<: 

• o calitateăaăvie郡iiăcrescut<ăpentru locuitorii comunei; 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

142 
 

• posibilit<郡iămultipleădeărecreereă群iăpetrecereăaătimpuluiăliber; 

• atractivitateăturistic<ăaăzonei; 

• noiăinvesti郡ii; 

• evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

Apartenen郡aălaăSMID VranceaăCurat< faciliteaz<ăfurnizareaălaănivelul comunei a unui serviciu 

adecvată deă gestiuneă aă de群eurilor,ă careă vaă îmbun<t<郡iă standardulă deă via郡<ă ală tuturoră cet<郡enilor,ă

asigurândătotodat<ăprotejareaămediuluiăînconjur<tor. 

 

Prioritatea 6.1 

Îmbun<t<郡ireaăcalit<郡iiăaeruluiă(reducereaăgazelorăcuăefectădeăser<),ăapeiă群iăsolului 

M<suri: 

6.1.1 Sprijinireaăutiliz<riiămijloacelorădeătransportămaiăpu郡inăpoluanteăsauănepoluante 

6.1.2. Extindereaăzonelorăverziăaleălocalit<郡ii 

6.1.3.ăDescurajareaăpolu<riiăsolului 

6.1.4.ăSprijinireaăini郡iativelor,ăprogrameloră群iăac郡iunilorăceăvizeaz<ăutilizareaăsurselorăalternativeă

deăenergie/energieăregenerabil<:ăeolian<,ăsolar<,ăbiomas<,ătermal<,ăetc. 

 

Prioritatea 6.2 

Implementareaămanagementuluiăintegratăalăde群eurilor 

M<suri:ă 
6.2.1. Încurajarea colect<riiăselectiveăaăde群eurilor 

6.2.2. Facilitareaăecologiz<riiăzonelorăpoluate 

 

Prioritatea 6.3 

Protec郡iaă群iăconservareaăhabitatelorănaturaleă群iăaăariilorănaturaleăprotejate 

M<suri:ă 

6.3.1.ăSprijinireaăm<surilorădeăprevenire a dezastrelor naturale 

6.3.2.ăSprijinireaăconserv<riiăbiodiversit<郡iiă群iăaăariilorănaturaleăprotejate 
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Obiectiv specific 7  

Dezvoltareaăcapacit<Yiiăadministrative  

 

Justificare:  

Oă administra郡ieă public<ă modern<ă trebuieă s<ă câ群tigeă încredereaă cet<Yeniloră şiă aă altoră tipuriă deă

beneficiari, oferindu-le servicii prompteăşiăasigurândăconstan郡<ăînăcalitateaăprest<riiăserviciilor.ă 

Înăacestăscop,ăadministra郡iaăpublic<ălocal<: 

• î群iăvaărecrutaăpersonalulăpeăcriteriiăprofesionaleă群iătransparente; 

• vaăpuneăaccentăpeădezvoltareaă carierei,ă resursaă uman<ăurmândă s<ă fieămotivat<, format<ă 群iă

profesionalizat<ăînămodăconstantăînăfunc郡ieădeănevoileă群iătendin郡eleăsociet<郡ii; 

• se va preocupa de crearea deăcondi郡iiăoptimeădeămunc<,ăprinăreabilitarea,ămodernizareaă群iă

extindereaă sediuluiă administrativă ală prim<riei,ă precumă 群iă prină dotareaă cu tehnologie de 

ultim<ăgenera郡ieă群iăachizi郡iaădeăsofturiăperformante; 

• se va focusa pe implementarea de e-servicii, care s<ă facilitezeă contactulă cuă cet<郡eniiă 群iă

reducereaătimpilorădeăsolu郡ionareăaăcererilorăacestora. 

Înăconcepereaăşiăfurnizareaăserviciilor,ăcaăşiăînăluareaăaltorătipuriădeădecizii,ăadministraYiaăpublic<ă

seăvaăsprijiniăpeăparticipareaăcet<Yenilor,ăimplicareaăexperYilorăşiăaăactorilorăcheieădinăsocietate,ăprină

mecanisme stabile de consultare. 

 

Prioritatea 7.1. 

Dezvoltarea capacit<Yiiăadministra郡iei publice locale 

 

M<suri:ă 
7.1.1. Dotareaă cuă tehnologieă ITămodern<ă 群iă performant<,ă careă s<ă permit<ă implementarea unor 

solu郡iiă softwareă integrateă deă gestionareă u群oar<,ă rapid<ă 群iă modern<ă aă activit<郡iiă curenteă aă

administra郡ieiăpublice 

7.1.2. Simplificarea proceduriloră birocraticeă 群iă administrativeă pentruă cet<郡eniă 群iă mediulă deă

afaceri, prin încurajarea furniz<riiăşiăutiliz<riiăe-guvern<rii. 

7.1.3. Dezvoltarea competen郡eloră 群iă cuno群tin郡elorăpersonaluluiădinăadministra郡iaăpublic<ă local<ă

(inclusivădeciden郡iiăpolitici). 

7.1.4.ăModernizareă群iăextindereăsediuăadministrativă群iăinfrastructur< 

7.1.5. Dotare cu garaje 群iăutilajeăpentruăserviciiăadresateăcomunit<郡ii 
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7. Planulălocalădeăac郡iune 

Planulălocalădeăac郡iuneăconstituieăoăplanificareăreal<ăpeăătermenămediuă群iă lung pentru realizarea 

obiectiveloră stabiliteă înă strategiaă deă dezvoltareă local<.ă Toateă m<surileă seă concretizeaz<ă înă planulă

localădeăac郡iuneăprinăprogrameă群iăproiecte.ă 

Termenul de realizareă aă Planuluiă locală deă ac郡iuneă trebuieă s<ă corespund<ă termenuluiă deă 7ăani, 

fixatăpentruărealizareaăStrategieiădeădezvoltareălocal<ăaăcomunei. 

Periodic,ăPlanulă locală deă ac郡iuneă trebuieă revizuită astfelă încâtă obiectiveleă fixateă s<ă 郡in<ă contădeă

evolu郡iaămacroeconomic<ălaănivelăna郡ional,ăstareaăeconomieiălaănivelăregională群iălocal,ăprecumă群iădeă

opiniileăcomunit<郡iiălocaleăcuăprivireălaăimplementareaălui. 
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PLANULăLOCALăDEăAC軍IUNEăÎNăPERIOADAă2021-2027 

 
Obiectiv general 
 
Dezvoltareaăeconomic<ă群iăsocial<ădurabil<ăaăcomuneiăVidra,ăcareăs<ădetermineăcre群tereaăcalit<郡iiăvie郡ii locuitorilorăs<i 
 
Obiective specifice: 
 
OS 1 – Consolidareaă群iămodernizareaăinfrastructuriiălocaleădeătransportă群iătehnico-edilitare 

OS 2 – Dezvoltareaăeconomieiălocaleăşiăcreştereaăcompetitivit<Yiiăacesteia 

OS 3 – Serviciiădeăeduca郡ieămoderneă群iăperformante 

OS 4 – Servicii deăs<n<tateă群iăsocialeădeăcalitate 

OS 5 – Dezvoltareaăădurabil<ăaăturismuluiă群iăconservareaăpatrimoniuluiăcultural 

OS 6 – Protejareaăşiăconservareaămediuluiănatural 

OS 7 – Dezvoltareaăcapacit<Yiiăadministrative 

 
Direc郡ii: 
 

1. Infrastructur<ă群iăutilit<郡i 

2. Economieă群iămediuădeăafaceri 

3. Educa郡ieă 

4. S<n<tateă群iăprotec郡ieăsocial< 

5. Turismă群iăcultur< 

6. Mediu 

7. Capacitateăadministrativ< 
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INFRASTRUCTUR;ă訓IăUTILIT;軍I 
 
 
 
Obiectiv strategic 1: Consolidareaă群iămodernizareaăinfrastructuriiălocaleădeătransport 群iătehnico-edilitare 
 

Prioritate M<suri asociate Proiecte deăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile de 
finan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

1.1.Îmbun<t<郡ireaă
mobilit<郡iiă
locuitoriloră群iă
m<rfurilorăprină
dezvoltareaă群iă
modernizarea 
re郡eleiădeă
infrastructur<ă
rutier< 

1.1.1. 
Reabilitareaă群iă
modernizarea 
re郡eleiădeă
drumuri în 
vederea 
îmbun<t<Yiriiă
conexiunii 
rutiere între 
localit<Yileădină
judeY. 

1.ăReabilitareă群iămodernizareădrumuri 
comunale  

Lungimea 
drumurilor 
comunale 
reabilitateă群iă
modernizate (cel 
pu郡ină50ăkmă
drumuri) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.ăDezvoltareărut<ăde ocolire a 
centrului satului Vidra 

Lungimea rutei 
de ocolire a 
centrului satului 
Vidra (km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3. Modernizare re郡eleădeădrumuriădeă
interesălocal,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea, aprobat prin HCL nr. 
21/30.09.2015 

Lungimea 
drumurilor de 
interes local 
modernizate (km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

4.Modernizare drumuri de interes local 
dinăcomunaăVidraă群iăsateleă

Lungimea 
drumurilor de 

Buget local 
Buget de stat 

2021-2027 Consiliul 
local 

Include 
pod peste 
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componente, inclusiv un pod – 
Indicatori economiciăaproba郡iăprină
HCL nr. 53/29.11.2017, actualizat prin 
HCL nr. 20/23.05.2019 

interes local 
modernizate 
(5,7 km) 
 

Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

Primar râul 
Col郡ea,ă
spre 
Volo群cani 

5. Modernizare drumuri de interes 
localăînăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vranceaă群iăsateleăcomponente: 
1)ăsateleăScafariă群iăBurca; 
2)ăsateleăIre群tiă群iă訓erbe群ti; 
3) satul Vidra; 
4)ăsateleăTichiri群,ăRugetă群iăVii群oara. 

Lungimea 
drumurilor de 
interes local 
modernizate (km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

6.Asfaltare drum comunal DC 63 - 7 
km (proiectulă„ModernizareăDC63ă
Tichiri群ă(DN2D)ă– Vii群oara,ăkmă
0+000/6+600ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea”) 

Lungimea 
drumului 
comunal asfaltat 
(7 km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

7. Ranforsare drumuri locale în satul 
Vii群oara,ăcomunaăVidra 

Lungimea 
drumurilor locale 
ranforsate (km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

8. Refacereă群iămodernizareă
infrastructur<ărutier<ă群iăconstruireăpodă
peăDC77,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea 

Lungime 
infrastructur<ă
rutier<ăref<cut<ă群iă
modernizat<ă(km) 
Coordonate pod 
construit 
(lungime,ăl<郡ime) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

9.Lucr<riădeăasfaltareădrumălocală群iăaleiă
pietonaleăînăcomunaăVidra,ăjude郡ă
Vrancea (zona sediu CEC – Restaurant 

Lungime drum 
localăasfaltată群iă
alei pietonale 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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M<guraă– HCL nr. 4/2020) (km) europene 
Alte surse legal 
constituite 

10.Modernizareăinfrastructur<ărutier<ă
agricol< – 25 km 

Lungime 
infrastructur<ă
rutier<ăagricol<ă
modernizat<ă(25 
km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

11.Construire de trotuare în comuna 
Vidra – 20 km 

Lungime trotuare 
construite (20 
km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

12.Construire trotuare pavele (Liceul 
SimionăMehedin郡iă– C<liman)ă– HCL 
nr. 4/2020 

Lungime trotuare 
pavele la Liceul 
SimionăMehedin郡iă
(km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

13. Reabilitare trotuare în comuna 
Vidra – 1 km 

Lungime trotuare 
reabilitate (1 km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

14.Construire de: 
1)ăpodăpesteăPârâulăB<lanuluiăînăsatulă
Vii群oara; 
2)ăpode郡ălaăB<lanu; 
3)ăpodăpesteăpârâulăTichiri群ăpeăDCă63ă
(proiectulă„Podămetalicăpesteăpârâulă

Coordonate 
poduriă群iăpode郡eă
construite 
(lungime,ăl<郡imeă
– m) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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Tichiri群,ălocalitateaăVii群oara,ăcomunaă
Vidra,ăjude郡ulăVrancea”ă– indicatorii 
tehnico-economiciăaproba郡iăprinăHCLă
nr. 48/25.10.2019); 
4) pod peste pârâulăTichiri群ă(Neluă
Rusen); 
5)ăpodăpesteăpârâulăTichiri群ă(laăToaderă
Cherciu); 
6)ăpodălaăGorcea,ăIre群ti; 
7)ădou<ăpode郡e 群iădou<ăpun郡iăpeăpârâulă
Sacaă(unulălaăChili郡aă群iăunulălaăLungu); 
8)ă4ăpode郡eălaăBurca; 
9)ă3ăpode郡eălaăVidra; 
10)ăunăpode郡ălaăCucuie郡i,ăBurca 2; 
11)ăpodălaăIre群ti,ăpesteăSaca,ăpeăDJă
205Eă(laăMoar<) 
 
15. Repara郡iiăcapitale pod pe drumul 
local peste torent în punctul Gorcea, în 
localitateaăIre群ti,ăcomunaăVidra,ă
jude郡ulăVrancea 

Coordonate pod 
înărepara郡iiă
capitale (lungime, 
l<郡imeă– m) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

16.ăConstruireă群iăamenajare parcare 
auto în zona Vidra 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<rălocuriădeă
parcare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

17.Extindereăre郡eaăstradal<ăînăVidra – 
2 km 

Lungimeăre郡eaă
stradal<ănou-
înfiin郡at<ă(2 km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

150 
 

Alte surse legal 
constituite 

18.Realizareăpun郡iăpietonaleăfixeăla 
訓erbe群tiă(1),ăTichiri群ă(1),ăIre群tiă(1),ă
V<leniă(1) 

Lungimeăpun郡iă
pietonale fixe (m) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

19.Amenajareă群an郡uriăpentruăscurgereaă
apelor pluviale în satele Ruget, Vidra, 
Tichiri群,ăScafari,ăBurca,ăIre群ti,ă訓erbe群ti 

Lungimeă群an郡uriă
amenajate (km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

20.Dezvoltare parteneriate între UAT 
Vidraă群iăob群tileădinăcomun<ăpentruă
drumuri,ăap<,ăcanal 

Parteneriate 
stabilite 
Proiecte 
implementate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

21. Amenajare drumuri forestiere – 18 
km 

Lungime drumuri 
forestiere 
amenajate (18 
km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.1.2. 
Reabilitarea, 
modernizareaă群iă
extinderea 
drumurilor ce 
deservesc 
obiective 

1.ăDezvoltareăre郡eaădeădrumuriălocaleă
în zonele turistice 

Lungime drumuri 
de acces în zonele 
turistice, la 
fermele de 
animale, la casele 
izolate de pe 
munte - celăpu郡ină

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.Dezvoltareăc<iădeăaccesăprinădrumuriă Buget local 2021-2027 Consiliul  
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economice. pietruite la fermele de animale 10 km Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

local 
Primar 

3.Pietruireăc<iădeăaccesălaăcaseleă
izolateădeăpeămunte,ăundeăexist<ă
poten郡ialădeăvalorificareăturistic< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

4.ăÎmbun<t<郡ireaă群iădezvoltareaă
infrastructuriiălegateădeădezvoltareaă群iă
adaptarea agriculturiiă群iăsilviculturii,ă
comuna Vidra 

Lungime 
infrastructur<ă(5 
km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5.ăÎmbun<t<郡ireaă群iădezvoltareaă
infrastructuriiălegateădeădezvoltareaă群iă
adaptarea silviculturii, comuna Vidra 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

6.Realizareăinfrastructur<ăpentruă
dezvoltarea turismului pe plan local, 
comuna Vidra: 
1) drum pentru off-road pentru 
motocicli群ti,ăcareăs<ăfac<ăleg<turaă
軍ife群tiă(podgoriileăPanciu)ăcuă
traversare Dealul Ciocârliei – 
C<lug<reascaă– Viz<u郡iă-  Dealul 
Dumii – Vidroiu – Cerdac – 
Ghergheleu – spreăNegrile群tiă群iă

Lungime 
infrastructur<ă
pentru 
dezvoltarea 
turismului (km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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Soveja; 
2) drum pentru off-road,ăcareăs<ăfac<ă
leg<tur<ăîntreăVidraă群iăR<coasa,ăîntreă
Tichiri群ă群iăR<iu郡-Reghiu, Burca – 
Releu – M<guraă– Mera  
7.Modernizare drumuri de exploatare 
pentru exploata郡iileăagricoleăînăcomunaă
Vidra 

Lungime drumuri 
de exploatare (4-5 
km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.1.3. 
Amenajarea de 
piste de biciclete 

1.Amenajare piste de biciclete în 
comuna Vidra 

Lungime piste de 
biciclete 
amenajate (cel 
pu郡ină5ăkm) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.1.4. 
Dezvoltarea 
transportului 
public 

1. Dezvoltarea transportului public 
prinăînfiin郡areaădeăliniiăînăinteriorulă
comunei.ăAchizi郡iaăaădou<ămicrobuzeă
群iăunăautocar 

Linii de transport 
înfiin郡ate 
Mijloace de 
transport 
achizi郡ionateă
(capacitate) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.Amenajareăsta郡ii de transport public 
în comuna Vidra 

Num<răsta郡iiădeă
transport 
amenajate (9 
sta郡ii) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2. 
Îmbun<t<郡ireaă
infrastructurii 
tehnico-edilitare 

1.2.1.Actualizare 
PUG 

1. Actualizarea PUG-ului Cre群tereă
economic<ă
generat< 
Investitoriăpriva郡iă

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021 Consiliul 
local 
Primar 
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 înăzon< Al te surse legal 
constituite 

1.2.2. 
Asigurarea de 
utilit<郡iăpublice 

1.ăAchizi郡ionareaădeăterenuriăpentruă
asigurareaădeăutilit<郡iăpublice 

Suprafa郡<ăterenuriă
achizi郡ionate 
Utilit<郡iăpubliceă
asigurate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2.3. 
Asigurarea de 
locuin郡eătineriloră
群iăspeciali群tiloră
dinăcomun< 

1. Construirea unui complex 
reziden郡ială群iăaăunuiăcomplexăANLă
pentruătineriă群iăspeciali群tiiădinăcomun< 

Suprafa郡<ă
complex 
reziden郡ială群iă
complex ANL 
Num<rălocuin郡eă
dateăînăfolosin郡< 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2.4. 
Introducerea, 
extinderea, 
reabilitareaă群iă
modernizarea 
re郡eleiădeăap<ă群iă
canalizare 

1.Modernizarea în vederea 
eficientiz<riiăaăsistemelorădeăap<ă群iă
canal din comuna Vidra 

Lungimeăre郡eleă
modernizate (km) 
Num<ră
beneficiari 
Bran群amente 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.Extindere re郡eaădeăcanalizareăîn satul 
Vidra – indicatoriăeconomiciăaproba郡iă
prin HCL nr. 12/13.03.2017 

Lungimeaăre郡eleiă
de canalizare 
nou-înfiin郡ateă
(km) 
Num<răracorduri 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3. Construireăre郡eaădeăcanalizareăînă
sateleăVii群oara,ăRuget,ăTichiri群,ă
Scafari,ăBurcaă1,ăBurcaă2,ăIre群ti,ă
訓erbe群ti 

Lungimeaăre郡eleiă
de canalizare 
nou-înfiin郡ateă
(km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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Num<răracorduri 
Num<ră
beneficiari 

Alte surse legal 
constituite 

4. Construireaăaă3ăsta郡iiădeăepurareăînă
sateleăTichiri群,ăVidraă群iă訓erbe群ti 

Capacitateăsta郡ii Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5.Execu郡iaăaă7ăforajeădeămareă
adâncime 

Adâncime foraje 
Capacitate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

6.Identificareaădeănoiăsurseădeăap<ăînă
vedereaăm<ririiăcapacit<郡ii 

Surseădeăap<ă
identificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

7.Tratare,ătransportă群iădistribuireă
gravita郡ional<ăaăapei 

Cantitateăap<ă
tratat<ă群iă
distribuit< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

8.Pomparea apei din râul Putna cu 
destina郡iaăiriga郡iiăculturiăagricoleă
pentruăsateleăVidraă群iă訓erbe群ti 

Suprafe郡eă
agricole deservite 
Cantitateăap<ă
pompat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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9.Suplimentareăsurs<ăalimentareăcuă
ap<ă群iăre郡eaăaduc郡iuneăSurs<ăDealulă
M<gura,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea – indicatori tehnico-
economiciăaproba郡iăprinăHCLănr.ă
34/28.07.2020 

Lungimeăre郡eaă
aduc郡iuneă(km) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

10.Extindereaăre郡eleiădeăaduc郡iuneăaă
apei Vidra 

Lungimeăre郡eaă
aduc郡iuneă(km) 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

11.Repara郡iiăcapitaleă– Re郡eauaădeă
alimentareăcuăap<ăVidra,ăînăpunctele: 
-înăC<limanăvale,ăuli郡aăBisericaă
C<liman; 
-Vidra(DN2ăzonaăPanrex),ăVii群oara 群iă
Burca 2 

Lungimeăre郡eaădeă
alimentareăcuăap<ă
reparat<ă(km) 
Num<răracorduri 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2.5. 
Introducerea, 
modernizareaă群iă
extinderea 
re郡eleiădeăgazeă
naturale 

1.Înfiin郡areaăsistemuluiădeădistribu郡ieă
gaze naturale în comuna Vidra (satele 
componente:ăBurca,ăVidra,ăVolo群cani,ă
Ire群ti,ă訓erbe群ti,ăScafari,ăTichiri群,ă
Ruget,ăVii群oara),ăjude郡ulăVrancea 

Lungimeăre郡eaă
distribu郡ie 
Num<ră
bran群amente 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2. Racordarea comunei Vidra la 
sistemulăna郡ionalădeăgazeănaturaleă– 
re郡eaădeăaprox.ă145ăkm 

Aprox. 145 km 
re郡ea 
Minim 1500 
gospod<riiă
deservite 
群i aprox.100 
agen郡iăeconomici 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2.6. Sprijinirea 
extinderiiă群iă

1.Extindere re郡eleăelectriceăînăsateleă
Vii群oara,ăIre群ti,ăBurcaă群iăCucuie郡iă– 

Lungimeăre郡eleă
electrice nou-

Buget local 
Buget de stat 

2021-2027 Consiliul 
local 
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moderniz<riiă
re郡eleiădeăcurentă
electric 

aprox. 9 km înfiin郡ateă(9ăkm) Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

Primar 

1.2.7. Sprijinirea 
extinderiiă群iă
moderniz<riiă
re郡eleiădeă
iluminat public 

1. Modernizarea sistemului de 
iluminat public în toate satele comunei 
Vidra 

Lungimeăre郡eaă
iluminat public 
modernizat (km) 
Num<răpuncteădeă
aprindere 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2.8. Sprijinirea 
introduceriiă群iă
utiliz<riiăsurseloră
alternative de 
producere a 
energiei, 
respectiv de 
eficientizare a 
utiliz<riiăenergieiă
înăcl<dirileă
publice 

1. Dezvoltarea centralelor eoliene în 
comuna Vidra 

Celăpu郡inădou<ă
centrale 
Capacitate 
centrale 
Procent reducere 
costuri 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.Construire de parc fotovoltaic cu 
panouri solare 

Suprafa郡<ăparcă
fotovoltaic 
Capacitate 
Reducere costuri 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3.Producereăenergieăelectric<ă群iă
termic<ădinăbiomas< 

Volumăbiomas<ă
valorificat< 
Energieăprodus< 
Reducere costuri 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.2.9. Realizarea 
deăamenaj<riăaleă

1.ăConstruc郡iaădeămonumenteăînă4ă
puncte ale comunei 

Monumente 
construite (4) 

Buget local 
Buget de stat 

2021-2027 Consiliul 
local 
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unorăspa郡iiă
apar郡inândă
domeniului 
public al 
comunei 
 

Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

Primar 

1.2.10. 
Asigurarea 
suprafe郡eiămediiă
aăspa郡iuluiăverde 
pe cap de 
locuitor, prin 
extinderea 
spa郡iilorăverziă
amenajate în 
comun< 

1.ăÎnfiin郡areăparcădendrologicăînă
comunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea 

Suprafa郡<ăparc 
Suprafa郡aămedieă
spa郡iuăverdeăpeă
cap de locuitor 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

1.3. 
Îmbun<t<郡ireaă
accesului la TIC, 
aăcalit<郡iiă群iă
utiliz<riiăacestoră
re郡eleădeăc<treă
popula郡ie,ă
operatori 
economiciă群iă
institu郡ii 

1.3.1. 
Dezvoltarea 
infrastructuriiă群iă
serviciilor de 
TIC 

1.Racordareaălaăre郡eauaădeăinternetăînă
band<ălarg<ăaălocalit<郡ii 

Num<răutilizatoriă
conecta郡iălaă
re郡eauaădeă
internetăînăband<ă
larg< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2. Dotareaăunit<郡ilorădeăînv<郡<mântăcuă
echipamente IT performante 

Num<răunit<郡iă
dotate 
Num<ră群iăvaloareă
echipamente 
Num<ră
beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡ilorădeă
înv<郡<mânt 

 

3. Dotareaăunit<郡ilorămedicaleă群iădeă
protec郡ieăsocial<ăcuăechipamenteăITă
performante 

Num<răunit<郡iă
dotate 
Num<ră群iăvaloareă
echipamente 
Num<ră

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iloră
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beneficiari constituite medicale 
1.3.2. Sus郡inereaă
utiliz<riiăTICădeă
c<treăpopulaYieă群iă
operatorii 
economici 

1. Furnizarea de servicii publice online 
prinăimplementareaăsolu郡iilorădeătipăe-
guvernare, e-educa郡ie,ăe-s<n<tate 

Num<răutilizatori 
Num<ră群iăvaloare 
tranzac郡iiăoperateă
online 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

 
 
 
 
 
 

ECONOMIEă訓IăMEDIUăDEăAFACERI 
 
 
 
Obiectiv strategic 2: Dezvoltareaăeconomieiălocaleăşiăcreştereaăcompetitivit<Yiiăacesteia 
 

Prioritate M<suriăasociate Proiecteădeăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile de 
finan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

2.1. Creştereaă
competitivit<郡iiă
produc<toriloră
locali 

2.1.1. Sprijinirea 
cre<riiă群iă
dezvolt<riiă
infrastructurii 
mediului de 
afaceri 

1.Înfiin郡areăparcăagro-industrial Suprafa郡<ăparc 
Investitori noi 
atra群iăînăcomun< 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 
Num<răpersoaneă
încadrate în 
munc< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

2.1.2. 
Valorificarea 
inteligent<ăaă
poten郡ialuluiă

1.Cre群tereaăproduc郡ieiăvegetale în 
zon<ă群iăvalorificareaăînăindustriaă
alimentar< 

Cantitate de 
produse (kg/ha) 
Cantitate produse 
valorificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
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agro-zootehnic, 
viticol,ăpomicolă群iă
silvicol al 
comunit<郡ii 

Alte surse legal 
constituite 

locali 

2.ăSus郡inereaăindustrieiădeăpanifica郡ieă
înăzon< 

Num<răunit<郡iădeă
produc郡ieănou-
înfiin郡ate 
Num<rălocuriănoiă
deămunc< 
Capacitate de 
produc郡ie 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Antreprenori 
locali 

 

3.ăÎncurajareaăcre群teriiăoiloră群iăaă
produselor ecologice din lapte de 
oaie 

Num<răunit<郡iădeă
produc郡ieănou-
înfiin郡ate 
Num<rălocuriănoiă
deămunc< 
Capacitate de 
produc郡ie 
Cantitateă群iă
sortimente de 
produse 
valorificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

4. Dezvoltarea punctelor de colectare 
aălapteluiădeălaăproduc<toriiăfamilialiă
群iăfermeleămiciă群iămijlocii 

Num<ră群iă
capacitate puncte 
de colectare 
Cantitate de lapte 
colectat<ă群iă
valorificat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5. Dezvoltarea taberelor tematice 
pentru tineri care pot genera venituri 
laăbugeteleălocaleă群iămicro-activitate 
economic<ăpentruălocalniciă(spreăex.ă
cantine,ărestauranteăcuăre郡eteălocale) 

Num<rătabereă
organizate 
Num<rătineriă
participan郡i 
Num<răoperatoriă
economici 
implica郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Operatori 
economici 
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6.ăSus郡inereaăunorămecanismeădeă
branding, promovareă群iădesfacereă
profitabil<ăaăproduselorălocaleă
rezultateădinăcre群tereaăviteloră群iăaă
oilor 

Num<răac郡iuniădeă
promovareă群iă
desfacere 
Indicatoriăcre群tereă
economic< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

7. Dezvoltarea unor centre moderne 
deăcolectareă群iădepozitareăaă
produselorălocaleă群iăaăfructelorădeă
p<dure,ăinclusivăprelucrareaălocal<ă
(dulcea郡<,ăcompot,ăproduseă
medicinale etc.) 

Suprafa郡<ă
construit<ă群iă
capacitate 
depozitare 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 
Cantitate de 
produse 
prelucrate/ 
valorificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

8. Depozit de produse agricole în 
zona industrial<ăVidraă(UMTF) 

Suprafa郡<ă群iă
capacitate depozit 
Cantitate de 
produse 
depozitate/ 
valorificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

9.ăAsocia郡iiăpentruăcre群tereaă
bovineloră群iăvalorificarea laptelui în 
produse alimentare 

Num<răasocia郡iiă
înfiin郡ate 
Num<rălocuriădeă
munc<ăcreate 
Capacitate de 
produc郡ie 
Cantitate produse 
valorificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Asocia郡iiă
cresc<toriădeă
animale 

 

10.Cre群tereaăvitelorăpentruăcarneă群iă
dezvoltareaăunorămiciăabatoareă群iă
unit<郡iădeăprocesareăaăc<rnii 

Unit<郡iădeă
produc郡ieăcreate 
Capacitate de 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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produc郡ie 
Cantitate de 
produse 
valorificate 

europene 
Alte surse legal 
constituite 

Investitori 
priva郡i 

11.Centruădeăpromovareă群iădesfacereă
a produselor agricole în comuna 
Vidra 

Num<răinvestitoriă
atra群i 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

12.Înfiin郡areăpia郡<ăagroalimentar<ăînă
comuna Vidra 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitori/ă
produc<toriălocali 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡ii 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

13.Modernizare pia郡<ăagroalimentar<ă
în comuna Vidra 

Suprafa郡<ă
modernizat< 
Num<răinvestitori/ă
produc<toriălocali 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡ii 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

14.Târg de animale în comuna Vidra 
– zonaăTichiri群 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitori/ă
produc<toriălocali 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡ii 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 

 

15.ăRevitalizareaăproduc郡ieiăviticoleă
群iădezvoltareaălivezilorădeăpomiă
fructiferiă群iăatragereaădeăinvestitoriă
priva郡i 

Suprafe郡eă
cultivate 
Cantitate de 
produseăob郡inut<ă
(kg/ha) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
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Cantitate de 
produse 
valorificate 

constituite 

16.ăColectareaăc<tineiă群iăaăfructeloră
deăp<dureă群iăvalorificarea acestora în 
industriaăalimentar<ă群iăfarmaceutic< 

Cantitate fructe 
colectateă群iă
valorificate (kg) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

17. Centru modern pentru colectarea 
fructelorădeăp<dure,ădară群iăproduc郡iaă
local<ăaăunorăproduseătradi郡ionaleă
(spre ex. gem, sirop, ceaiuri 
medicinale,ăesen郡e,ăalte produse 
medicinaleătradi郡ionale) 

Suprafa郡<ă
construit<ă群iă
amenajat< 
Capacitate 
depozitare 
Num<rălocuriădeă
munc<ăcreate 
Cantitate de 
produse 
prelucrate/ 
valorificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.1.3. 
Valorificarea 
inteligent<ăaă
lemnului 

1.Valorificarea lemnului pentru 
mangal (la export) 

Cantitate lemn 
valorificat< 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

2.ăDezvoltareăfabriciădeămobil<ă
artizanal< 

Unit<郡iădeă
produc郡ieă
înfiin郡ate 
Capacitate de 
produc郡ie 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
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3.ăDezvoltareăre郡eaădeăminifabriciă
pentruămobil<ădeălux,ăjuc<riiădină
lemn,ămobilierătradi郡ională群iăartizanală
cuăoăunitateăcomun<ădeădistribu郡ieă群iă
promovareăînăzon< 

Unit<郡iădeă
produc郡ieă
înfiin郡ate 
Capacitate de 
produc郡ie 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

4.Atelierădeăprelucrareă群iăvalorificareă
a lemnului în comuna Vidra 

Capacitate de 
produc郡ie 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

2.1.4.Sus郡inereaă
investi郡iilorăînă
industria 
materialelor de 
construc郡ii 

1.ăAtragereaăinvesti郡iilorăînăindustriaă
deăc<r<mid<,ă郡igl<,ăfaian郡<ă群iăalte 
materiale ceramice prin valorificarea 
resurselor naturale locale – spre ex. 
argila 

Num<răinvestitoriă
atra群i 
Indicatori 
specifici de 
cre群tereă
economic< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

2. Construire deăfabriciădeăc<r<mid<,ă
郡igl<,ăgresie,ăfaian郡<,ăînăparteneriatăcuă
firme de prestigiu în domeniu, în 
comuna Vidra 

Unit<郡iădeă
produc郡ieă
înfiin郡ate 
Capacitate de 
produc郡ie 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

2.1.5. 
Valorificarea 
poten郡ialuluiă
balnear al zonei 

1.ăIdentificareaăpoten郡ialuluiătermală
dinăzon<ă群iăvalorificarea balneo a 
apelor sulfuroase – sus郡inereaăprină
diverseăfacilit<郡i aăini郡iativeloră
antreprenoriale în acest sens 

Num<răsurseăapeă
sulfuroase 
identificate 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Indicatori 
specifici de 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
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cre群tereă
economic< 

2.1.6.Sus郡inereaă
industriilor 
creative 

1.ăDezvoltareaăme群te群uguriloră群iă
artizanatuluiătradi郡ional 

Num<ră
me群te群ugariă群iă
arti群tiăpopulariă
atra群i 
Capacitate de 
produc郡ie 
Volumă群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Me群te群ugariă
群iăarti群tiă
populari 

 

2.2.Dezvoltarea 
capitalului 
uman 

2.2.1.Sus郡inereaă
programelor 
adecvate de 
formare a resursei 
umane potrivit 
dinamiciiăpie郡eiă
deămunc< 

1.ăSus郡inerea programelor de 
instruire privind dezvoltarea 
resurselor umane în comuna Vidra 

Num<ră群iă
diversitate 
programe de 
instruire 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
AJOFM 
Formatori 
profesionali 

 

2.2.2.Stimularea 
performan郡elorăînă
înv<郡<mântulă
preuniversitar 

1.ăStimulareaăfinanciar</premiereaă
companiilorălocaleăcareăangajeaz<ăceiă
maiăbuniăabsolven郡iăde liceu/facultate 
din comuna Vidra 

Num<răcompaniiă
locale premiate 
Num<răabsolven郡iă
de liceu/facultate 
dinăcomun<ă
încadra郡iăînă
munc< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Companii 
locale 

 

2.ăCondi郡ionareaăacord<riiă
ajutoarelor sociale de un anume nivel 
de performan郡<ăînă群coal<ă(pentruă
reducereaăabandonuluiă群colar) 

Cazuri abandon 
群colar solu郡ionate 
Cuantum ajutoare 
sociale acordate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3. Proiect filantropic adresat 
sus郡ineriiătinerilorădinămediulăruralăînă
urmareaăliceuluiă群iăaăfacult<郡iiăînă

Num<răbeneficiari 
Sum<ăalocat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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domeniile de interes strategic europene 
Alte surse legal 
constituite 

2.2.3. Calificarea/ 
recalificarea în 
domeniile cu 
poten郡ială
competitiv, în 
vederea 
configur<riiă
condi郡iilorăpentruă
specializare 
inteligent< 

1.Calificareaăpopula郡ieiăcuăstudiiă
primareă群iămediiăînădomeniulă
prelucr<riiălemnuluiăpentru obiecte 
deăartizanată群iăart<ătradi郡ional<,ă
viticulturiiă群iăpomiculturii 

Num<răprogrameă
de calificare 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
AJOFM 
Formatori 
profesionali 

 

2. Instruire pentru dezvoltarea unor 
proiecte antreprenoriale locale 

Num<răprogrameă
de instruire 
Num<răbeneficiari 
Num<răproiecteă
antreprenoriale 
derulate la nivelul 
comunei 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
AJOFM 
Formatori 
profesionali 

 

3.ăDezvoltareaăasocia郡iiloră
me群te群ugarilorăînărândulăpopula郡ieiă
rromeă群iăcalificareaăacesteiăpopula郡iiă
pentru relansarea meseriilor 
tradi郡ionale,ătradi郡iilorăculturaleă群iă
evenimentelor culturale tematice 

Num<răasocia郡iiă
înfiin郡ate/ă
dezvoltate 
Num<rămembriă
comunitateărrom<ă
implica郡i 
Num<ră群iă
diversitate meserii 
群iătradi郡iiă
relansate 
Num<ră
beneficiari/ 
Investitoriăatra群i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Reprezentan郡iă
aiăcomunit<郡iiă
rrome 

 

2.2.4. Dezvoltarea 
antreprenoriatului 

1.Dezvoltarea programelor intensive 
deăinstruireăînăantreprenoriată群iă
managementulăinov<rii 

Num<răprogrameă
de instruire 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
AJOFM 
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Alte surse legal 
constituite 

Formatori 
profesionali 

2.3.Dezvoltarea 
serviciilor de 
consultan郡<ă群iă
expertiz<ăînă
afaceri 
competitive 

2.3.1. Informarea 
群iăconsiliereaă
continu<ăaă
agricultorilor cu 
privire la: 
oportunit<郡ile de 
dezvoltareă群iădeă
investi郡ii;ă
cerin郡eleă群iă
standardele UE 
(referitoare la 
mediu,ăap<,ă
s<n<tateaă群iă
bun<stareaă
animalelor, 
s<n<tateaă
planteloră群iă
s<n<tateaă
public<),ăprecum 
群iăsus郡inereaă
proiectelor care 
au ca scop 
trecerea la 
sisteme de 
produc郡ieă
conforme cu 
cerin郡eleăUEă群iă
respect<riiăacestoră
cerin郡eădeăc<treă
to郡iăproduc<toriiă
agricoli 

1.ăÎnfiin郡areăcentruădeăconsultan郡<ă群iă
expertiz<ăînăafaceri,ăproiecteădeă
investi郡iiăetc. 

Num<ră
consultan郡iăatra群i 
Num<răbeneficiari 
Proiecte 
implementate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
Fermieri 
Produc<toriă
locali 
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2.3.2. Sprijinirea 
omolog<riiăşiă
promov<riiă
produselor 
agroalimentare cu 
specific local. 

1.Omologareă群iăpromovareăpeăpia郡aă
intern<ă群iăinterna郡ional<ăaăproduseloră
agroalimentare cu specific local 

Num<răproduseă
locale omologate 
Pie郡eăaccesate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Fermieri 
Produc<toriă
locali  

 

2.3.3. Facilitarea 
accesului la 
finan郡are,ăinclusivă
a accesului la 
informa郡iileăcuă
privire la sursele 
deăfinan郡are 

1.Consultan郡<ăproiecteădeăinvesti郡iiă
cuăfinan郡areăna郡ional<ăsauăeuropean< 

Num<răsesiuniădeă
consultan郡< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
Fermieri 
Produc<toriă
locali 

 

 
 
 
 
 
 

EDUCA軍IE 
 
 
 
Obiectiv strategic 3: Serviciiădeăeduca郡ieămoderneă群iăperformante 
 

Prioritate M<suriăasociate Proiecteădeăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile 
deăfinan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

3.1. Asigurarea 
accesului 
tuturor 
cet<郡enilorălaă
servicii de 

3.1.1. Asigurarea 
educa郡ieiădeăbaz<ă
pentruăto郡iă
cet<郡enii,ăprină
sprijinirea 

1. Reabilitare,ămodernizareă群iădotareă
Gr<dini郡<ăcuăprogramănormală
Vii群oara,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea, indicatoriăaproba郡iăprină
HCL nr. 64/21.12.2016 

Suprafa郡<ă
reabilitat< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiădeă

Lucr<riăînă
continuare 
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educa郡ie înv<Y<mântuluiă
primarăşiă
gimnazialăşiă
prevenirea 
abandonului 
şcolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legal 
constituite 

înv<郡<mânt 

2. Extindereă訓coalaăgimnazial<ă
Vidra, comunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea,ăindicatoriăaproba郡iăprină
HCL nr. 64/21.12.2016 

Suprafa郡<ănou-
construit< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiădeă
înv<郡<mânt 

Lucr<riăînă
continuare 
 

3. Construire Gr<dini郡<ăcuăprogramă
prelungităVidra,ăaprobat<ăprinăHCLă
nr. 31/12.05.2017 

Suprafa郡<ă
construit< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
 

Lucr<riăînă
continuare 

4. Construireăgr<dini郡<ăBurcaă1,ă
comunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea 

Suprafa郡<ă
construit< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
 

 

5. Reabilitare (împrejmuire, 
amenajareă群iădotare): 
1)ăGr<dini郡aăBurcaă2; 
2)ă訓coalaăTichiri群; 
3)ă訓coalaăcuăclaseleăI-IV Vidra. 

Suprafe郡eă
reabilitate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiădeă
înv<郡<mânt 

 

6. Reabilitareăinfrastructur<ă群colar<ă
înăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea 

Suprafa郡<ă
reabilitat< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

Conducerea 
unit<郡ilorădeă
înv<郡<mânt 

7. Construire,ăamenajareă群iădotareă
cantinaăLiceuluiăSimionăMehedin郡iă
Vidra,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea 

Suprafa郡<ă
construit<ă群iă
amenajat< 
Capacitateăcantin< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiădeă
înv<郡<mânt 

 

8.ăReabilitareătermic<ă群iăeficien郡<ă
energetic<ăcl<diriăLiceulăSimionă
Mehedin郡iăVidra,ăjude郡ulăVrancea 

Suprafa郡<ă
reabilitat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiădeă
înv<郡<mânt 

 

9. Reabilitare 群i modernizare imobil 
c<minăcultural din Vidra 

Suprafa郡<ă
reabilitat<ă群iă
modernizat< 
Capacitateăsal<ădeă
evenimente 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

10.ăConstruireăc<mineăculturaleăînă
sateleăTichiri群ă群iăIre群ti 

Suprafe郡eă
construiteă群iă
amenajate 
Capacitateăs<liădeă
evenimente 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

11.ăConstruireăsal<ădeăsportăînă Suprafa郡<ă Buget local 2021-2027 Consiliul  
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comuna Vidra construit<ă群iă
amenajat< 
Capacitateăsal< 
Num<răbeneficiari 

Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

local 
Primar 

12.ăAmenajareăbaz<ăsportiv<ăînă
comuna Vidra 

Suprafa郡< 
amenajat< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

13. Amenajare terenuri sportive în 
comuna Vidra 

Suprafe郡eă
construiteă群iă
amenajate 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3.1.2. Facilitarea 
accesului copiilor 
şiăcadreloră
didactice la 
gr<diniYeăşiăşcoliă
în zonele greu 
accesibile sau cu 
transport public 
deficitar 
 

1. Organizare transport microbuze 
群colare.ăAchizi郡iaăaăînc<ă3ămicrobuzeă
群colare 

Num<răcurseă
organizate 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiădeă
înv<郡<mânt 

 

3.1.3. Încurajarea 
iniYiativelorăceă
vizeaz<ăînv<Yareaă

1.ăÎnfiin郡are 群coal<ădeăarteă群iămeseriiă
tradi郡ionale 

Capacitateă群coal< 
Num<ră群iă
varietate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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pe tot parcursul 
vieYii 

programe de 
formare 
Num<răbeneficiari 

europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

3.2. Sus郡inereaă
performan郡eiă
群colareă群iăaă
specializ<riiă
inteligente 

3.2.1. SusYinereaă
elevilor cu 
potenYială
intelectual 
crescut,ăprecumăşiă
a elevilor ce 
provin din familii 
defavorizate 

1.Sus郡inereaăcopiiloră群iăaătinerilorăcuă
performan郡eă群colareădeosebiteăprină
acordareaădeăburseădeămerită群i alte 
stimulente 

Num<ră群iăvaloareă
burse de merit 
acordate într-o 
unitate de timp 
(un an) 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2. Sprijinirea tinerilor din mediul 
rural în urmarea studiilor liceale, 
tehnice, profesionale, universitare, 
potrivităpoten郡ialuluiă– proiecte de 
filantropieă群iăasisten郡< 

Num<rătineriă
sprijini郡i 
Num<răproiecte 
deăasisten郡< 
Cuantum sume 
acordate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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S;N;TATEă訓IăPROTEC軍IEăSOCIAL; 
 
 
 
Obiectiv strategic 4: Serviciiădeăs<n<tateă群iăsociale de calitate 
 

Prioritate M<suriăasociate Proiecteădeăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile 
deăfinan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

4.1. 
Îmbun<t<郡ireaă
infrastructurii 
unit<Yiloră
medicaleăşiăaă
celor de 
protecYieăsocial< 

4.1.1. 
Reabilitarea, 
modernizarea 
群iăextinderea/ 
construirea 
cl<diriloră群iă
spa郡iiloră
unit<郡iloră
medicaleăşiădeă
protecYieă
social< 

1.Modernizareă群iădotareădispensară
medical 

Suprafa郡<ă
modernizat< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
medical 

 

2. Centru social multifunc郡ionalăpentruă
persoane vârstnice 

Capacitate centru 
Facilit<郡iăacordate 
Num<răbeneficiari 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3. Reabilitare 群i modernizare Policlinica 
Vidra 

Suprafa郡<ă
reabilitat<ă群iă
modernizat< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiă
medicale 
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constituite Personal 
medical 

4. Extindere, modernizareă群iădotareă
SpitalulăN.N.S<veanuădin comuna 
Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

Suprafa郡<ă
modernizat< 
Suprafa郡<ănou-
construit< 
S<liănoiădateăînă
folosin郡< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiă
medicale 

 

5. Extindereaăfunc郡ional<ă群iădotareaă
ambulatoriului integrat din cadrul 
SpitaluluiăN.N.ăS<veanuăVidra 

S<liănoiădateăînă
folosin郡< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiă
medicale 

 

6. Construire spital cu minim 60 de 
paturi 

Suprafa郡<ă
construit<ă群iă
amenajat< 
Capacitate 
(minim 60 de 
paturi) 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
 

 

 4.1.2. 
Eficientizarea 
sistemului de 
s<n<tateă群iăaă
celui de 
protec郡ieă

1.Dotare cu tehnologie performant<ăaă
SpitaluluiăN.N.ăS<veanuăVidraă 

Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Conducerea 
unit<郡iiă
medicale 
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social<ăprină
utilizarea 
tehnologiei 
informa郡ieiă群iă
comunica郡iiloră
moderne. 

constituite 

4.2. 
Îmbun<t<Yireaă
calit<Yiiă
serviciilor 
medicaleăşiă
facilitarea 
accesului la 
servicii 
medicale de 
calitate 

4.2.1. 
Încurajarea 
acYiunilorăceă
vizeaz<ă
prevenirea 
îmboln<virii 

1.Campaniiădeăinformareă群iăs<n<tateă
public< 

Num<răcampaniiă
organizate 
Num<r beneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
DSP 
Personal 
medical 

 

2.ăEduca郡ieăsanitar<ăînă群coli Num<răprogrameă
deăeduca郡ieă
sanitar< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
didactic 
Personal 
medical 

 

3.ăEduca郡ieăsanitar<ăînăcomunit<郡ileădeă
rromi 

Num<răprogrameă
deăeduca郡ieă
sanitar< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
medical 

 

4.ăDistribuireăproduseădeăigien<ăînă
rândulăpopula郡ieiădefavorizate 

Num<răbeneficiari 
Cantitate produse 
distribuite 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

175 
 

constituite 
4.3. Dezvoltarea 
serviciilor 
sociale locale 

4.3.1. 
Consolidarea 
managementul
ui sistemului 
deăasisten郡<ă
social<ălaă
nivelul 
administra郡ieiă
publice locale 

1.Dotareaăcuătehnic<ă群iămijloaceădeă
lucru performante a structurii de 
asisten郡<ăsocial<ădinăcadrulăUATă 

Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Aparat de 
specialitate 
primar 

 

2.ăFormareaăcontinu<ăaăpersonalului – 
asisten郡iăsociali,ăasisten郡iăpersonali,ă
asisten郡iămedicaliăcomunitari,ămediatoră
sanitar 

Num<răprogrameă
de formare 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Aparat de 
specialitate 
primar 

 

3. Anchete sociale realizate în teren 
pentru depistarea nevoilor sociale reale 
aleăcomunit<郡ii 

Num<răancheteă
sociale realizate 
în teren 
Num<răpersoaneă
în situa郡ieădeăriscă
social identificate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
asisten郡<ă
social< 

 

4.ăElaborareă群iăimplementareăstrategieă
de dezvoltare a serviciilor sociale pe 
termenămediuă群iălung 

Proiecte 
implementate 
Servicii sociale 
dezvoltate în 
comun< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
asisten郡<ă
social< 

 

4.3.2. 
SusYinereaă
programelor de 
incluziune 

1. Asigurareaăuneiăcomunit<郡iăs<n<toaseă
群iăechilibrateăprinăsc<dereaănum<ruluiă
deăasista郡iăsocial din comunitate, prin 
cre群tereaăangaj<riiă群iăsc<dereaăpresiuniiă

Num<răasista郡iă
social (procent 
reducere cazuri) 
Reducere 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
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social<,ă
combaterea 
s<r<cieiă群iăaă
oric<rorăformeă
de 
discriminare, 
prinăm<suriădeă
integrare pe 
pia郡aămunciiă群iă
acces la 
locuin郡e,ă
servicii 
sociale, 
s<n<tate,ă
educa郡ieă群iă
cultur<ăaă
persoanelor/co
munit<郡iloră
vulnerabile 

asupra bugetului local cheltuieli cu 
asisten郡aăsocial< 

Alte surse 
legal 
constituite 

asisten郡<ă
social< 

2.ăConstruireădeălocuin郡eăsocialeăînă
comunit<郡ileădefavorizate 

Num<ră群iă
suprafe郡eălocuin郡eă
construite 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

4.3.3. 
Îmbun<t<郡ireaă
sistemului de 
servicii sociale 
pentru 
persoane 
vârstnice, 
copii, persoane 
cu dizabilit<郡i,ă
victime ale 
violen郡eiă
domestice 

1.ăAd<postă群iăconsiliereăpentruăvictimeleă
violen郡eiădomestice 

Capacitate 
ad<post 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.ăFormareăcontinu<ăaăpersonaluluiă
implicat în acordarea de servicii sociale 

Num<răprogrameă
de formare 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Personal 
asisten郡<ă
social< 
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3. Proiect de voluntariat privind 
asistareaăcopiilorăcuăp<rin郡iăpleca郡iăînă
str<in<tate 

Num<răproiecteă
de voluntariat 
Num<răcopiiă
asista郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
ONG-uri 
Personal 
asisten郡<ă
social< 

 

4. Proiect de voluntariat pentru 
îngrijirea vârstnicilor 

Num<răproiecteă
de voluntariat 
Num<răvârstniciă
asista郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
ONG-uri 
Personal 
asisten郡<ă
social< 

 

5. Proiect pentru integrarea rromilor în 
societate 

Programe de 
incluziuneăsocial<ă
derulate în 
comun< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
ONG-uri 
Personal 
asisten郡<ă
social< 
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TURISMă訓IăCULTUR; 
 
 
 
Obiectiv strategic 5: Dezvoltareaăădurabil<ăaăturismuluiă群i conservarea patrimoniului cultural 
 

Prioritate M<suriăasociate Proiecteădeăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile 
deăfinan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

5.1.Dezvoltarea 
群i valorificarea 
patrimoniului 
cultural identitar 

5.1.1. 
Elaborarea unei 
strategii de 
marketing 
pentru 
promovarea 
patrimoniului 
culturală群iăaă
unei agende de 
evenimente 
culturale, în 
strâns<ăcorelareă
cu patrimoniul 
cultural 

1.Programădeăcon群tientizareăasupraă
patrimoniului cultural identitar 

Num<răprogrameă
derulate 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2.Program de adoptare de monumente 
cu caracter cultural  identitar 

Monumente cu 
caracter cultural 
adoptate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3. Integrarea într-oăre郡eaăna郡ional<ăcuă
circuităînchisăaăcaselorăvechiă群iă
valorificareaăcaselorătradi郡ionaleăcuă
scop turistic într-oăre郡eaălaănivelulă
jude郡ului 

Num<r case 
tradi郡ionaleă
integrate în 
re郡eauaăna郡ional< 
Num<ră
vizitatori/turi群ti 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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constituite 
4. Integrarea în circuite turistice a unor 
monumente istorice, biserici, muzee 
etc. 

Num<răobiectiveă
culturale integrate 
Num<răvizitatori/ă
turi群ti 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5.Introducerea în circuitul turistic a 
unor ateliereădeăart<ătradi郡ional<ă群iă
meserii specifice zonei 

Num<răateliereă
introduse în 
circuite turistice 
Num<răme群teriă
populariăimplica郡i 
Num<răvizitatori/ă
turi群ti 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Me群teriă
populari 
locali 

 

6.Organizareă群coal<ădeăvar<ă群i/sauăă
ateliereămultianualeăpentruăarti群tiă群iă
cercet<tori 

Num<răprogrameă
organizate 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

7. Organizare de evenimente culturale, 
religioase, etnografice, gastronomice, 
careăs<ărevitalizezeătradi郡iileălocaleă
(inclusivăînăparteneriatăcuăalteălocalit<郡i) 

Num<ră
evenimente 
Num<ră
organizatoriăatra群i 
Num<ră
participan郡i 
Plus valoare 
adus< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

8. Organizare de circuite turistice cu 
includerea obiectivelor culturale, 
religioaseă群iăaămonumentelorăistoriceă

Num<răcircuiteă
turistice 
organizate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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dinăcomun< Num<r 
vizitatori/turi群ti 

europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

9.ăRealizareăbro群ur<ă群iăalteămateriale 
publicitareădeăpromovareăturistic<ăaă
localit<郡ii 

Num<ră
vizitatori/turi群tiă
atra群i 
Cre群tere 
economic<ă
generat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

10.ăRealizareăwebsiteă群iăaplica郡ieă
mobil<ădeăpromovareăturistic<ăaă
localit<郡ii 

Valoareăinvestit<ă
în promovare 
Num<răutilizatori 
Num<ră
vizitatori/turi群ti 
Cre群tereă
economic<ă
generat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

11.ăOrganizareădeăexpozi郡iiădeăproduseă
tradi郡ionaleă群iădeăartizanat 

Num<răexpozi郡iiă
organizate 
Num<ră
produc<toriălocali/ă
arti群tiăpopulariă
atra群i 
Num<răvizitatori 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Produc<toriă
locali 
Me群teriă
populari 
atra群i 

 

12. Organizare de întâlniri cu arti群tiă
locali 

Num<răîntâlniriă
organizate 
Num<ră
participan郡i 
Arti群tiălocaliă
implica郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Arti群tiălocali 
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constituite 
5.1.2. 
Sprijinirea 
reabilit<riiăşiă
extinderii 
infrastructurii 
culturale: 
muzee, 
aşez<minteă
culturale, 
monumente 
istoriceăşiăcaseă
memoriale etc. 
 

1.ăRestaurareaăcaselorăvechiă群iăredareaă
lor circuitului turistic 

Num<ră群iă
suprafe郡eăcaseă
restaurateă群iă
incluse în circuite 
turistice 
Num<rături群ti/ă
vizitatori atra群i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

2. Organizare transport public pentru 
obiectivele turistice culturale 

Num<răcurseă
organizate 
Num<răbeneficiari 
Num<răobiectiveă
turistice deservite 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Operatori de 
transport 

 

3.ăExpertiz<ăcomplet<ă群iăreabilitareă
Spital N.N.S<veanuă(cl<direămonumentă
istoric) 

Suprafa郡<ă
reabilitat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5.2. Promovarea 
群iăvalorificareaă
patrimoniului 
natural 

5.2.1. 
Facilitarea 
punerii în 
valoare a 
potenYialuluiă
natural al zonei 

1.ăProgramădeăcur<郡areăaătuturorăzonelor 
naturaleă(înăspecialădeăde群euriădeă
plastic)ă群iăorganizareaădeăprogrameădeă
educareăaăpopula郡iei,ăprecumă群iă
în<sprireaăpenalit<郡ilor 

Num<răac郡iuniădeă
cur<郡are 
Num<răprogrameă
de educare 
Num<ră
participan郡i 
Suprafe郡eă
ecologizate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
ONG-uri 

 

2.Sistem de management eficient sit de 
importan郡<ăcomunitar< 

Suprafa郡<ăsit 
Resurse implicate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

3. Cartarea obiectivelor turistice 
naturale 

Num<răobiectiveă
turistice naturale 
cartate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5.2.2. Crearea 
群iădezvoltarea 
zonelor 
turistice, 
sportiveă群iădeă
agrement 

1.ăDezvoltareăzon<ăturistic< Suprafa郡<ăzon<ă
turistic<ă
dezvoltat< 
Num<răinvestitori 
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

2. Amenajare trasee turistice Num<rătraseeă
turistice 
amenajate 
Num<rături群tiă
atra群i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

3.Dezvoltare domeniu schiabil Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
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4. Amenajare pârtie de schi Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

5. Dezvoltare turism alpin Suprafa郡<ăzon<ă
turistic<ă
dezvoltat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuri de 
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

6. Dezvoltare turism tematic (spre ex. 
vân<toareăsportiv<) 

Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

7.Amenajareăturistic<ălac Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

8.Amenajare arieăprotejat< Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<rături群ti 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
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Alte surse 
legal 
constituite 

9.ăDezvoltareăinfrastructur<ădeă
agrement 

Suprafa郡<ă
dezvoltat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

10.Amenajareăbaz<ăturistic<ăp<dure Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

11.ăAmenajareăbaz<ădeătratamentăcuăap<ă
sulfuroas< 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti 
Num<rălocuriădeă
munc<ănou-create 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 
Personal 
medical 

 

12.Construire teren sintetic în comuna 
Vidra 

Suprafa郡<ă
construit<ă群iă
amenajat< 
Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

13. Realizare complex de agrement Suprafa郡<ă
amenajat< 

Buget local 
Buget de stat 

2021-2027 Consiliul 
local 
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Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti/ă
vizitatori 
 

Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

Primar 
Investitori 
priva郡i 

14.Parcădeădistrac郡ii Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti/ă
vizitatori 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 
Investitori 
priva郡i 

 

15. Exploatareaăspa郡iuluiăpentruăafaceriă
novatoare: sporturi extreme (motorbike, 
mountainbike etc.), sporturi care 
necesit<ămultăspa郡iuă(hipism,ăgolf,ătirăcuă
arcul, tir cu pistolul etc.), tabere 
tematice. 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti/ă
vizitatori 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

16.ăLocuriădeăjoac<ăpentruăcopii Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<rălocuri de 
joac< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

17.ăAmenajareăparcăaventur< Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răinvestitoriă
atra群i 
Num<rături群ti/ă
vizitatori 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

186 
 

18.ăAmenajareăspa郡iuăverdeăpentruă
picnic 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

5.3.Dezvoltarea 
infrastructurii ce 
deserve群teă
obiectivele 
turisticeă群iă
unit<郡ileădeă
cazare 

5.3.1.ăÎnfiin郡areă
Centru de 
informare 
turistic< 

1.ăConstruireă群iăamenajareăCentruălocală
deăinformareăturistic< 

Suprafa郡<ă
construit<ă群iă
amenajat< 
Num<răbeneficiari 
Cre群tereă
economic<ă
generat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul 
local 
Primar 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIU 
 
 
 
Obiectiv strategic 6: Protejareaăşiăconservareaămediuluiănatural  
 

Prioritate M<suri asociate Proiecteădeăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile 
deăfinan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

6.1. 
Îmbun<t<郡ireaă
calit<郡iiă aeruluiă
(reducerea 
gazelor cu efect 

6.1.1. 
Sprijinirea 
utiliz<riiă
mijloacelor de 
transport mai 

1.Organizarea de campanii de 
con群tientizareăcuăprivireălaăbeneficiileă
transportului cu emisii reduse de carbon 
înăatenuareaăschimb<rilorăclimatice 

Num<răcampanii 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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deă ser<),ă apeiă 群iă
solului 
 

pu郡ină
poluante/nepol
uante 

legal 
constituite 

2.ăAchizi郡ionareaădeăbicicleteă群iăpunereaă
lor la dispozi郡iaături群tiloră群iăaăcet<郡enilor 

Num<ră群iăvaloareă
biciclete 
achizi郡ionate 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

6.1.2. 
Extinderea 
zonelor verzi 
aleălocalit<郡iiă 

1. Plantare de perdele forestiere pe 
marginea drumurilor cu trafic intens, 
precumă群iăîntreăzoneleăindustrialeă群iăceleă
de locuit 

Lungime/ 
suprafe郡eăplanta郡ii 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Împ<durireaăterenurilorădegradate,ăaă
celorănefolosite,ădefri群ateăetc. 

Suprafe郡eă
împ<durite 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

3.Reabilitareăspa郡iiăverziădinăinteriorulă
localit<郡ii 

Suprafe郡eăspa郡iiă
verzi reabilitate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

4.ăÎnfiin郡areăparcădendrologicăînăcomunaă
Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

Suprafa郡<ăparc 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

6.1.3. 
Descurajarea 
polu<riiăsolului 

1. Sanc郡ionareaăpolu<riiăcuănitri郡iă群iă
nitra郡iăaăsolului 

Num<ră群iăvaloareă
sanc郡iuniăaplicate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Introducereaăsauăextindereaăre郡eleloră
deăap<ă群iăcanalizareă群iădesfiin郡areaă
foselor septice 

Lungimeăre郡eleădeă
ap<ă群iăcanalizareă
(km) 
Num<răracorduri 
Num<răbeneficiari 
Num<răfoseă
septiceădesfiin郡ate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

3. Construirea unei toalete publice în 
comuna Vidra 

Suprafa郡<ă
amenajat< 
Beneficiari 
deservi郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

6.1.4. 
Sprijinirea 
ini郡iativelor,ă
programeloră群iă
ac郡iunilor ce 
vizeaz<ă
utilizarea 
surselor 

1. Dezvoltarea centralelor eoliene Num<răcentraleă
eolieneă(celăpu郡ină
dou<) 
Capacitate 
centrale 
Procent reducere 
costuri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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alternative de 
energie/energie 
regenerabil<ă:ă
eolian<,ăsolar<,ă
biomas<,ă
termal<,ăetc. 

2. Construire de parc fotovoltaic cu 
panouri solare 

Suprafa郡<ăparcă
fotovoltaic 
Capacitate parc 
Procent reducere 
costuri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

3.ăProducereăenergieăelectric<ă群iătermic<ă
dinăbiomas< 

Volumăbiomas<ă
valorificat< 
Energieăprodus< 
Reducere costuri 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

4.ăUtilizareaăcomplementar<ăaăsurseloră
regenerabile de energie în institu郡iileă
publice 

Num<răinstitu郡iiă
careăutilizeaz<ă
surse regenerabile 
de energie 
Procent reducere 
costuri 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
Institu郡iiă
publice din 
comun< 

 

6.2. 
Implementarea 
managementulu
i integrat al 
de群eurilor 
 

6.2.1. 
Încurajarea 
colect<riiă
selective a 
de群eurilor 

1.ăCampaniiădeăeducareăaăcet<郡eniloră
privind responsabilitatea lor în ceea ce 
prive群teăcolectareaăselectiv<ăaăde群eurilor 

Num<răcampanii 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Instalarea de pubele pentru colectarea 
selectiv<ăaăde群eurilor 

Num<ră群iăvaloareă
pubele 
achizi郡ionate 
Num<răplatformeă
cu pubele 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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instalate 
Num<răbeneficiari 

legal 
constituite 

3.ăDotareaăgospod<riilorăcuăpubeleă
pentruăcolectareaăselectiv<ăaăde群eurilor 

Num<răgospod<riiă
deservite 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

4. Introducerea de taxe convenabile 
pentruăcet<郡eniiăcareăreducăcantitateaădeă
de群euri 

Num<răcet<郡eniă
careăbeneficiaz<ă
de taxe 
convenabile 
Procent reducere 
cantitateăde群euri 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

6.2.2. 
Facilitarea 
ecologiz<riiă
zonelor 
poluate 

1. Reabilitare sit poluat Suprafa郡<ăsită
reabilitat 
 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Reintroducerea în peisajul local a 
unei zone undeăaăfunc郡ionatăunădepozită
deăde群euri 

Suprafa郡<ăzon<ă
reintrodus<ăînă
peisajul local 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

3.ăOrganizareăac郡iuniădeăecologizareăaă
zonelor verzi poluate (p<duri,ăparcuriă
etc.) 

Num<răac郡iuniădeă
cur<郡are 
Num<ră

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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participan郡i 
Suprafe郡eă
ecologizate 

europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

6.3. Protec郡iaă群iă
conservarea 
habitatelor 
naturaleă群iăaă
ariilor naturale 
protejate 
 

6.3.1. 
Sprijinirea 
m<surilorădeă
prevenire a 
dezastrelor 
naturale 

1. Sanc郡ionareaădefri群<riloră群iăaă
exploat<riiănecontrolateăaăp<durilor,ă
precumă群iăaăfurtuluiămaterialuluiălemnos 

Num<ră群iăvaloareă
sanc郡iuniăaplicate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2.ăOrganizareaădeăac郡iuniădeăîmp<durireă
aăzonelorădegradate,ădefri群ateăetc. 

Num<răac郡iuniădeă
împ<durire 
Suprafe郡eă
împ<durite 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

3. Plantarea de specii noi de copaci 
pentru combaterea fenomenului de 
de群ertificare. 

Lungime/ 
suprafe郡eăplantate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

4. Decolmatare râuri Lungime râuri 
decolmatate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

5.ăRegularizareăcursădeăap< Lungime curs de Buget local 2021-2027 Consiliul local  
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ap<ăregularizat Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

Primar 

6.ăÎndiguiriă群iăconsolid<riămaluriă群iă
versan郡i 

Lungimeădiguriă群iă
suprafe郡eă
consolidate 
Suprafe郡eă
protejate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Al te surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

7.ăInfrastructur<ădeăprevenireă群iă
protec郡ieăîmpotrivaăinunda郡iilor 

Suprafa郡<ă
infrastructur<ădeă
protec郡ie 
Suprafe郡e/ă
gospod<riiă
protejate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

8.Lucr<riădeăamenajareăaăcursurilorădeă
ap< 

Lungime cursuri 
deăap<ăamenajate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

9.Reabilitare diguriădeăprotec郡ieă群iă
poduri de trecere în comuna Vidra 

Num<ră群iălungimeă
diguriă群iăpoduriă
reabilitate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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constituite 
10.Regularizareăalbieă群iăap<r<riădeămală
în intravilanul comunei Vidra 

Suprafe郡eăalbieă群iă
ap<r<riădeămală
regularizate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

11.Regularizareătorenteăpeăv<ileă
comunale în comuna Vidra 

Suprafe郡eă
regularizate 
Suprafe郡e/ă
gospod<riiă
protejate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

6.3.2. 
Sprijinirea 
conserv<riiă
biodiversit<郡iiă
群iăaăariiloră
naturale 
priotejate 

1.Evaluarea capitalului natural al 
localit<郡iiă群iăconstituireaăuneiăre郡eleădeă
ariiăprotejateăcareăs<ăacopereăîntreagaă
varietate de ecosisteme din localitate 

Capital natural 
evaluat 
Suprafa郡<ăre郡eaădeă
arii protejate 
constituit< 
Resurse implicate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Stabilireaăunoră郡inteădeăcalitateăpentruă
parametriiăbiodiversit<郡iiălocaleă(faun<,ă
flor<,ăhabitate)ă群iăaăunorăcriteriiăpentruă
monitorizarea acestora 

軍inteă群iăcriteriiădeă
monitorizare 
stabilite 
Resurse implicate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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CAPACITATEăADMINISTRATIV; 
 
 
 
Obiectiv strategic 7: Dezvoltareaăcapacit<郡iiăadministrative  
 

Prioritate M<suriăasociate Proiecteădeăinvesti郡ii Indicatori de 
evaluare 

Surse posibile 
deăfinan郡are 

Perioad<ă
implementare 

Responsabili Observa郡ii 

7.1. Dezvoltarea 
capacit<郡iiă
administra郡ieiă
publice locale 

7.1.1. Dotarea 
cu tehnologie 
ITămodern<ă群iă
performant<,ă
careăs<ăpermit< 
implementarea 
unorăsolu郡iiă
software 
integrate de 
gestionare 
u群oar<,ărapid<ă
群iămodern<ăaă
activit<郡iiă
curente a 
administra郡ieiă
publice 

1.ăAchizi郡ieă群iăpunereăînăfunc郡iuneădeă
echipamenteăperformanteădeătehnic<ădeă
calcul (calculatoare, imprimante 
multifunc郡ionale etc.) 

Num<ră群iăvaloareă
echipamente 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

7.1.2. 
Simplificarea 
procedurilor 
birocraticeă群iă

1.ăAchizi郡iaă群iăutilizareaădeăsofturiă
performante pentru furnizarea de 
serviciiădeăcalitateăc<treăcet<郡eniă群iă
reducereaătimpuluiădeăsolu郡ionareăaă

Num<ră群iăvaloareă
softuri 
Num<răcet<郡eniă
deservi郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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administrative 
pentruăcet<郡eniă
群iămediulăde 
afaceri, prin 
încurajarea 
furniz<riiăşiă
utiliz<riiăe-
guvern<rii 

solicit<rilorăacestora Termen de 
solu郡ionareăcereri 

Alte surse 
legal 
constituite 

2. Utilizarea sistemelor online de lucru 
implementateălaănivelăna郡ional 

Num<răutilizatori 
Termen de 
solu郡ionareăcereri 
Num<ră群iăvaloareă
tranzac郡iiăoperateă
online 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

7.1.3. 
Dezvoltarea 
competen郡eloră
群iăcuno群tin郡eloră
personalului 
din 
administra郡iaă
public<ălocal<ă
(inclusiv 
deciden郡iiă
politici) 

1.ăProgrameădeăinstruireă群iăperfec郡ionareă
profesional<ăanual< 

Num<răprogrameă
deăinstruireă群iă
perfec郡ionareă
profesional< 
Num<răbeneficiari 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Organizare de schimburi de 
experien郡<ăcuăalteăautorit<郡iă群iăinstitu郡iiă
publiceălaănivelăjude郡ean,ăna郡ională群iă
european 

Num<răactivit<郡iă
de schimb de 
experien郡<ă
organizate 
Num<ră
participan郡i 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

7.1.4.Sediu 
administrativ 
群iă
infrastructur< 
deăutilit<郡i 

1.ăReabilitareă群iămodernizare sediu 
prim<rie 

Suprafa郡<ă
reabilitat<ă群iă
modernizat< 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2.ăRacordareăsediuăprim<rieălaăre郡eauaă
de gaze naturale 

Racorduri 
realizate 

Buget local 
Buget de stat 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

196 
 

 Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

3.ăUtilizareaăcomplementar<ăaăsurseloră
regenerabileădeăenergieăînăprim<rie 

Capacitate surse 
de energie 
regenerabil< 
Procent reducere 
costuri 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

4.ăManagementăintegratăalăde群eurilorălaă
sediulăprim<riei 

Volumăde群euriă
gestionate 
Reducere costuri 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

7.1.5. Dotare 
cuăgarajeă群iă
utilaje pentru 
servicii 
adresate 
comunit<郡ii 

1. Dotare cu utilaje, comuna Vidra, 
jude郡ulăVrancea 

Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Servicii asigurate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

2. Dotare SVSU Num<ră群iăvaloare 
dot<ri 
Servicii asigurate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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3.ăAchizi郡ieăautospecial<ăpentruăgunoiă
menajer 

Num<ră群iăvaloareă
dot<ri 
Servicii asigurate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

4. Dotareaăserviciuluiădeăap<ă群iăcanalăcuă
oăautoutilitar<,ăbuldoexcavator,ăpompeă
deăap<,ăgeneratorădeăcurent,ăpicamer,ă
alteăutilajeădeăîntre郡inereăinstala郡iiădeă
ap< 

Num<r 群iăvaloareă
dot<ri 
Servicii asigurate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

5.ăConstruireăanex<ăgospod<reasc<ă
multifunc郡ional<ăpeăterenulăceăapar郡ineă
domeniului public, situat în intravilanul 
satuluiăVidra,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulă
Vrancea, Tarla 28, Parcela 831%, CF 
52864 

Suprafa郡<ăanex<ă
gospod<reasc<ă
construit< 
Capacitate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 

 

6.ăExecu郡ieălucr<riădeăamplasareăaă3ă
construc郡iiăprovizorii,ăacoperite,ăcuă
destina郡iaădeăgaraj pentru autospeciale-
ambulan郡<,ădinăpanouriămontabileă群iă
demontabile, pe terenul situat în 
intravilanul satului Vidra, comuna 
Vidra,ăjude郡ulăVrancea,ădomeniulăpublică
al comunei Vidra, aferent Policlinicii 
Vidra, înscris în CF nr. 50358 UAT 
Vidra 

Suprafa郡<ă
construit< 
Capacitate 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri 
europene 
Alte surse 
legal 
constituite 

2021-2027 Consiliul local 
Primar 
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8. Portofoliul de proiecte prioritare 

Fi群eleă deă proiectă detaliaz<ă proiecteleă prioritare ce stau laă bazaă m<suriloră deă dezvoltareă aă

comunei Vidra pentru perioada 2021-2027,ăoferindăastfelăunăsprijinăsuplimentarăautorit<郡iiăpubliceă

localăînăplanificareaăactivit<郡ilorănecesareăimplement<riiăstrategiei. 

Fi群eleă auă ună caracteră strictă orientativă cuă privireă laă obiectivele,ă activit<郡ileă propuse,ă rezultateleă

a群teptate,ăactoriiăimplica郡iă群iăposibileleăsurseădeăfinan郡are,ăaspecteleăconcreteă群iădetaliileăurmândăaăfiă

stabiliteă deă c<treă autoritateaă public<ă înăurma unor analize aprofundate, a studiilor de fezabilitate, 

precumă群iăaăconsult<riiăp<r郡ilorăvizateădeăini郡iativeleărespective.  

Bugetulăfiec<ruiăproiectăseăvaăestimaăpeăcategoriiădeăcheltuieli,ăînăfunc郡ieădeăactivit<郡ileăconcrete 

descrise în cadrul proiectuluiă群iădeăcerin郡eleăfinan郡atorului,ădup<ăcaz. 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 

 
2021-2027 

 
 

 
INFRASTRUCTUR;ă訓IăUTILIT;軍I 

 
 
 
 
1. 

 
Reabilitareă群iămodernizare drumuri comunale 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
O infrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
Obiective:  
Asigurareaăaccesuluiălaăinfrastructuraădeăbaz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiărutier local 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Prevenireaăbloc<riiădrumurilorădatorit<ăunorăfenomeneămeteoăextreme 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitareă群iămodernizare a drumurilor comunale 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodernizat< 
Îmbun<t<郡ireaătraficuluiărutieră群iăaăsiguran郡eiăacestuia 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea drumurilor comunale reabilitate (celăpu郡ină50ăkm) 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăvizitatori/turi群ti,ăparticipan郡iălaătrafic, 
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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2. 

 
Modernizareăre郡eleădeădrumuriădeăinteresălocal,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
Obiective:  
Asigurarea accesului la infrastructura deăbaz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiărutier local 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Prevenireaăbloc<riiădrumurilorădatorit< unor fenomene meteo extreme 
Eficientizareaăcircula郡ieiăînăconcordan郡<ăcuăcre群tereaăvalorilorădeătrafic,ă
cuăreorientareaăunorărela郡iiăorigine-destina郡ieă群iăcuădezvoltareaăînă
perspectiv<ăaăcomunei 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Studiu de fezabilitate 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeămodernizareăre郡eleădeădrumuriăde interes local 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodernizat< 
Îmbun<t<郡ireaătraficuluiărutieră群iăaăsiguran郡eiăacestuia 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Atragereaăpoten郡ialilorăinvestitori 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea drumurilor de interes local modernizate (km) 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăvizitatori/turi群ti,ăparticipan郡iălaătrafic, 
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
 

 
*Aprobat prin HCL nr. 21/30.09.2015 
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3. 

 
Modernizare drumuri de interes local din comuna Vidra 群iăsateleăcomponente,ă
inclusivăunăpodă(pesteărâulăCol郡ea,ăspreăVolo群cani)* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
Obiective:  
Asigurarea accesului la infrastructura de baz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiărutier local 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Prevenireaăbloc<riiădrumurilorădatorit<ăunorăfenomeneămeteoăextreme 
Eficientizareaăcircula郡ieiăînăconcordan郡<ăcuăcre群tereaăvalorilor de trafic, 
cu reorientareaăunorărela郡iiăorigine-destina郡ieă群iăcuădezvoltareaăînă
perspectiv<ăaăcomunei 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Studiu de fezabilitate 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riăde modernizare drumuri de interes local 群iăpodăpesteărâulăCol郡ea 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodernizat< 
Îmbun<t<郡ireaătraficuluiărutieră群iăaăsiguran郡eiăacestuia 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Atragereaăpoten郡ialilor investitori 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea drumurilor de interes local modernizate (5,7 km) 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăvizitatori/turi群ti,ăparticipan郡iălaătrafic, 
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
 

 
*Indicatori economici aproba郡iăprinăHCLănr. 53/29.11.2017, actualizat prin HCL nr. 20/23.05.2019 
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4. 

 
Asfaltare drum comunal DC 63 (7 km) – proiectulă „Modernizareă DC63ă Tichiri群ă
(DN2D) – Vii群oara,ăkmă0+000/6+600ăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea” 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ădezvoltat< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Asigurareaăaccesuluiălaăinfrastructuraădeăbaz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiălocalădeăpersoaneă群iăm<rfuri 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduri achizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăasfaltare a drumului comunal DC63 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodern< 
Fluidizareaăcircula郡ieiă群iăcre群tereaăsiguran郡eiăînătrafic 
Atragereaădeănoiăinvestitoriăînăcomun< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime drum comunal asfaltat (7 km) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori,ăparticipan郡iălaătrafic,ă
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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5. 

 
RanforsareădrumuriălocaleăînăsatulăVii群oara,ăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Asigurareaăaccesuluiălaăinfrastructuraădeăbaz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiărutier local 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Prevenireaăbloc<riiădrumurilorădatorit<ăunorăfenomeneămeteoăextreme 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăranforsare a drumurilorălocaleădinăsatulăVii群oara 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodernizat< 
Îmbun<t<郡ireaătraficuluiărutieră群iăaăsiguran郡eiăacestuia 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea drumurilor locale ranforsate (km) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăvizitatori/turi群ti,ăparticipan郡iălaătrafic, 
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cu sediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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6. 

 
Refacere 群iămodernizare infrastructur<ărutier<ă群iăconstruireăpodăpeăDC77,ăcomunaă
Vidra,ăjude郡ulăVrancea 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
Obiective:  
Asigurarea accesului laăinfrastructuraădeăbaz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiărutier local 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Prevenireaăbloc<riiădrumurilorădatorit<ăunorăfenomeneămeteoăextreme 
Eficientizareaăcircula郡ieiăînăconcordan郡<ăcuăcre群tereaăvalorilor de trafic, 
cuăreorientareaăunorărela郡iiăorigine-destina郡ieă群iăcuădezvoltareaăînă
perspectiv<ăaăcomunei 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Studiu de fezabilitate 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeărefacereă群iămodernizareăinfrastructur<ărutier< 
Lucr<riădeăconstruireăpodăpeăDC77 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodernizat< 
Îmbun<t<郡ireaătraficuluiărutieră群iăaăsiguran郡eiăacestuia 
Mic群orareaătimpilorădeădeplasareăînăcomun<ă群iăîntreălocalit<郡i 
Atragerea poten郡ialilorăinvestitori 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeaăinfrastructuriiărutiereăref<cuteă群iămodernizateă(km) 
Coordonate pod construit (lungime/l<郡ime) 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăvizitatori/turi群ti,ăparticipan郡iălaătrafic, 
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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7. 

 
Modernizareăinfrastructur<ărutier<ăagricol< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ădezvoltat< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Facilitareaăaccesuluiălaăinfrastructuraărutier<ăagricol<ăa comunei 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiărutierăagricol 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborare documenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeămodernizareăaăinfrastructuriiărutiereăagricoleăexistente 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ăagricol<ămodernizat< 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
Atragerea deăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iălungimeădrumuriăagricoleămodernizateă(25 km) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăoperatoriăeconomici cu sediul în 
comun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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8. 

 
Construire de trotuare în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidenteleărutiereăreprezint<ăoăcauz<ămajor<ăaădeceselor,ăprinăurmareă
seăimpuneăluareaăm<surilorănecesareăpentruăreducereaăsauăchiară
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăsiguran郡eiăînătraficăaăpietonilor 
Facilitareaăaccesuluiăpietonalăalăcet<郡enilorăcomuneiălaăunit<郡iădeă
înv<郡<mânt,ămedicale,ăsociale,ămagazineăs<te群ti,ăprim<rie,ăpoli郡ieăetc. 
Estetizareaăspa郡iuluiăcomunal 
 
 
Activit<郡i: 
Documenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajareă群iăconstruireătrotuare 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ăpietonal<ămodern< 
Reducereaătimpilorădeădeplasareăînăcomun< 
Siguran郡<ăînătrafic 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea trotuarelor construite – 20 kilometri trotuare 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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9. 

 
Construire trotuare pavele – LiceulăSimionăMehedin郡iă– C<liman* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidenteleărutiereăreprezint<ăoăcauz<ămajor<ăaădeceselor,ăprinăurmareă
se impune luareaăm<surilorănecesare pentru reducerea sau chiar 
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăsiguran郡eiăînătraficăaăpietonilor 
Facilitarea accesului pietonal al elevilor,ăcadrelorădidacticeă群iăalăaltoră
persoane interesate la unitateaădeăînv<郡<mântădinăcomunaăVidraă– Liceul 
SimionăMehedin郡iăetc. 
Estetizareaăspa郡iuluiăcomunal 
 
 
Activit<郡i: 
Documenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajareă群iăconstruireătrotuare din pavele Liceul Simion 
Mehedin郡iă– C<liman 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ăpietonal<ămodern< 
Reducereaătimpilorădeădeplasareăînăcomun< 
Siguran郡<ăînătrafic 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea trotuarelor construite 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
 

 
*HCL nr. 4/2020 
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10. 

 
Reabilitare trotuare în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidenteleărutiereăreprezint<ăoăcauz<ămajor<ăaădeceselor,ăprinăurmareă
seăimpuneăluareaăm<surilorănecesareăpentruăreducereaăsauăchiară
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăsiguran郡eiăînătraficăaăpietonilor 
Facilitareaăaccesuluiăpietonalăalăcet<郡enilorăcomuneiălaăunit<郡iădeă
înv<郡<mânt,ămedicale,ăsociale,ămagazineăs<te群ti,ăprim<rie,ăpoli郡ieăetc. 
Estetizareaăspa郡iului comunal 
 
 
Activit<郡i: 
Documenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajareă群iăreabilitare trotuare 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ăpietonal<ămodern< 
Reducereaătimpilorădeădeplasareăînăcomun< 
Siguran郡<ăînătrafic 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimea trotuarelor reabilitate – 1 km 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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11. 

 
Repara郡iiăcapitaleăpodăpeădrumulălocalăpesteătorentăînăpunctulăGorcea,ăînălocalitateaă
Ire群ti,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea extinderii traficului rutier, care va determina progresul 
economică群iăsocialăalăcomunei. 
 
 
Obiective:  
Asigurareaăstabilit<郡iiădrumurilor 群iăfacilitareaătraficuluiărutier 
Cre群tereaăsiguran郡eiăînătrafic 
Prevenireaăbloc<riiădrumurilorădatorit<ăunorăfenomeneămeteoăextreme 
Eficientizareaăcircula郡ieiăînăconcordan郡<ăcuăcre群tereaăvalorilorădeătrafic,ă
cuăreorientareaăunorărela郡iiăorigine-destina郡ieă群iăcuădezvoltareaăînă
perspectiv<ăaăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeărepara郡iiăcapitaleăpodăpeădrumulălocalăpesteătorentăînăpunctulă
Gorcea,ălocalitateaăIre群ti 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodern< 
Fluidizareaăcircula郡ieiărutiere 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Coordonateăpodăreparată(lungime/l<郡imeă– m) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăparticipan郡iălaătrafic,ăoperatori economici 
cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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12. 

 
Construireă群iăamenajareăparcareăauto în zona Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Asigurareaănecesaruluiădeăparc<riăînăproximitateaăobiectivelorădeăinteresă
public 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruireă群i amenajare parcare auto 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Num<rămaiămareădeălocuri de parcare înăcomun< 
Infrastructur<ărutier<ămodern< 
Fluidizarea circula郡ieiărutiere 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăparcareăamenajat< 
Capacitate parcare – num<rălocuri 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăparticipan郡iălaătrafic,ăoperatori economici 
cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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13. 

 
Extindereăre郡eaăstradal<ăînăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ădezvoltat< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Asigurareaăaccesuluiălaăinfrastructuraădeăbaz< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiălocalădeăpersoaneă群iăm<rfuri 
Eficientizareaăcircula郡ieiăînăconcordan郡<ăcuăcre群tereaăvalorilorădeătrafic,ă
cuăreorientareaăunorărela郡iiăorigine-destina郡ieă群iăcuădezvoltarea în 
perspectiv<ăaăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajareă群iămodernizareăstr<ziănoi 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Re郡eaăstradal<ăextins< 
Infrastructur<ărutier<ămodern< 
Fluidizareaăcircula郡ieiă群iăcre群tereaăsiguran郡eiăînătrafic 
Atragereaădeănoiăinvestitoriăînăcomun< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeăre郡eaăstradal< nou-înfiin郡at< – 2 kilometriăre郡ea 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori,ăparticipan郡iălaătrafic,ă
institu郡iiăpubliceă群iăoperatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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14. 

 
Realizareăpun郡iăpietonaleăfixeălaă訓erbe群ti,ăTichiri群,ăIre群tiă群iăV<leni 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidenteleărutiereăreprezint<ăoăcauz<ămajor<ăaădeceselor,ăprinăurmare 
se impune luarea m<surilorănecesareăpentruăreducereaăsauăchiară
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăstandardelorădeăcalitateăaăzonelorăpietonale 
Cre群tereaăsiguran郡eiăînătraficăaăpietonilor 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare studii de trafic, SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruc郡ieăpun郡iăpietonaleăfixe 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Pun郡iăpietonaleăfixeărealizateăînăsateleă訓erbe群ti,ăTichiri群,ăIre群tiă群iăV<leniă
(câte una în fiecare sat) 
Infrastructur<ăpietonal<ămodern< 
Reducereaătimpilorădeădeplasareăînăcomun< 
Siguran郡<ăînătrafic 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<ră群iălungimeăpun郡iăpietonaleă(m) 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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15. 

 
Amenajareă群an郡uriăpentruăscurgereaăapelorăpluvialeă înă sateleăRuget,ăVidra,ăTichiri群,ă
Scafari,ăBurca,ăIre群ti,ă訓erbe群ti 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare 
Apaăînăcantit<郡iăfoarteămariăpoateăprovocaăpagubeăumaneă群iămateriale 
însemnate, prin urmare se impuneăluareaăm<surilorănecesareăpentruă
prevenireaăevenimentelorănegativeăcauzateădeăinunda郡iiă群iăviituri. 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăre郡eleiădeăevacuareăaăapelorăpluviale,ăînăvedereaădezvolt<riiă
ruraleă群iăprotej<riiămediuluiăînconjur<tor 
Asigurarea stabilit<郡iiădrumurilor 群iăfluidizareaătraficuluiărutier 
Facilitareaăaccesuluiălocuitorilorăînăcur郡ileăpropriiăpeătimpulăploilor 
Protejareaăgospod<riilorădeăinunda郡ii 
Estetizareaăspa郡iuluiăcomunal 
 
 
Activit<郡i: 
Întocmire documenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajareă群an郡uriăpentruăscurgereaăapelorăpluviale în 
comun< 
 
 
Rezultate a群teptate: 
訓an郡uriăamenajateăpeătotăteritoriulăcomunei 
Eliminareădepuneriădeăap<ăpeăcarosabil 
Gospod<riiăprotejateăde inunda郡ii 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeă群an郡uriărealizateă(km) 
Num<răgospod<riiădeservite 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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16. 

 
Amenajare drumuri forestiere în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Oăinfrastructur<ărutier<ămodern< favorizeaz<ăprogresulăeconomică群iă
social al comunei 
 
 
Obiective:  
Modernizareaă群iăextindereaăre郡eleiădeădrumuriădeăexploata郡ieăforestier< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiălocal 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ii tehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajare,ăconstruireă群iăreabilitareăaăinfrastructuriiărutiereădeă
drumuriădeăexploata郡ie forestier< 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ămodernizat<ădeădrumuriădeăexploata郡ieăforestier< 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
Atragereaădeăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime drumuri forestiere amenajate (18 km) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăoperatorii economici cu sediul în 
comun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
 

 
 
 
 
 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

215 
 

 
 
 
17. 

 
Dezvoltareăre郡eaădeădrumuriălocaleăînăzonele turistice 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Construireaă群iădezvoltareaăinfrastructuriiăpubliceădeătransportădetermin<ă
atragereaădeăinvestitoriă群iăfonduriăsuplimentareălaăbugetulălocal. 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăturismuluiăînăzon< 
Îmbun<t<郡ireaătransportului local 
Eficientizareaăcircula郡ieiăînăconcordan郡<ăcuăcre群tereaăvalorilorădeătrafic,ă
cuăreorientareaăunorărela郡iiăorigine-destina郡ieă群iăcuădezvoltareaăînă
perspectiv<ăaăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii  
Proceduri achizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruire/reabilitareăaădrumurilorălocaleăînăzoneleăturistice 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodern< 
Atragereaădeături群ti/vizitatori 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
Atragereaădeăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungime drumuri de acces în zonele turistice (km) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori,ăoperatori economici cu 
sediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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18. 

 
Dezvoltareăc<iădeăaccesăprinădrumuriăpietruiteălaăfermeleădeăanimale 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Construireaă群iădezvoltareaăinfrastructuriiăpubliceădeătransportădetermin<ă
atragereaădeăinvestitoriă群iăfonduriăsuplimentareălaăbugetulălocal. 
 
 
Obiective:  
Facilitarea accesului la obiectivele economice agricole 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruire/reabilitareăaăc<ilor de acces prin drumuri pietruite 
la fermele de animale 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ăagricol<ămodernizat< 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
Atragereaădeăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungimeăc<iădeăaccesăprin drumuri pietruite la fermele de animale 
dezvoltate (km) 
Num<răfermeădeservite 
 
 
Beneficiari: operatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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19. 

 
Pietruireă c<iă deă accesă laă caseleă izolateă deă peă munte,ă undeă exist<ă poten郡ială deă
valorificareăturistic< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Construireaă群iădezvoltareaăinfrastructuriiăpubliceădeătransportădetermin<ă
atragereaădeăinvestitoriă群iăfonduriăsuplimentareălaăbugetulălocal. 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea turismului în zon< 
Îmbun<t<郡ireaătransportuluiălocal 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăpietruire a c<ilorădeăaccesălaăcaseleăizolateădeăpeămunte,ăundeă
exist<ăpoten郡ialădeăvalorificareăturistic< 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ărutier<ămodern< 
Atragereaădeături群ti/vizitatori 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
Atragereaădeăfor郡<ădeămunc< specializat< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungime c<iăădeăaccesălaăcaseleăizolateădeăpeămunte,ăundeăexist<ă
poten郡ialădeăvalorificareăturistic<ă(km) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori,ăoperatori economici cu 
sediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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20. 

 
Îmbun<t<郡ireaă 群iă dezvoltareaă infrastructuriiă legateă deă dezvoltareaă 群iă adaptareaă
agriculturiiă群iăsilviculturiiăînăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Construireaă群iădezvoltareaăinfrastructuriiăpubliceădeătransportădetermin<ă
atragerea de investitoriă群iăfonduriăsuplimentareălaăbugetulălocal. 
 
 
Obiective:  
Facilitareaăaccesuluiălaăobiectiveleăeconomiceăagricoleă群iăsilvice 
 
 
Activit<郡i: 
Realizare SF, PT 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruire,ămodernizareă群iăreabilitareăaăinfrastructuriiălegateă
deădezvoltareaăagriculturiiă群iăsilviculturiiăînăcomun< 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Infrastructur<ămodern< 
Atragereaădeăpoten郡iali investitori 
Atragereaădeăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răobiectiveăeconomiceădeservite 
Cre群tereăeconomic<ăgenerat< 
Lungimeăinfrastructur<ădezvoltat< (5 km) 
 
 
Beneficiari: operatori economici cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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21. 

 
Amenajare piste de biciclete în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Accidentele rutiere reprezint<ăoăcauz<ămajor<ăaădeceselor,ăprinăurmareă
seăimpuneăluareaăm<surilorănecesareăpentruăreducereaăsauăchiară
eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăsiguran郡eiăînătraficăînăcazulădeplas<rilorăcuăbicicleta 
Facilitareaătransportuluiălaă群iădeălaăloculădeămunc< 
Dezvoltareaăcicloturismuluiăînăzon< 
 
 
Activit<郡i: 
Identificareaătraseelorăoportuneădeplas<rilorăcuăbicicleta 
Realizare piste de biciclet<ăpeătraseeleăidentificate 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Piste de biciclete amenajate 
Siguran郡<ăînătrafic 
Atragereaădeăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungime piste de biciclete amenajate (celăpu郡ină5ăkm) 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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22. 

 
Amenajareăsta郡iiădeătransportăpublicăînăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaăinfrastructuriiădeătransportăpublicădetermin<ăprogresulă
economică群iăsocialăalăcomunei. 
 
 
Obiective:  
Îmbun<t<郡ireaăcondi郡iilor de transport în comun 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Modernizareăsta郡iiădeătransportăpublicăexistente,ăinclusivărealizareaădeă
noiăsta郡iiăprinădotareaăcu:ăindicatoareă群iămarcajeărutiere,ăindicatoareăcuă
informa郡iiăpentruăc<l<tori,ăplatforme deăa群teptare,ăcabineăcuăacoperi群ă群iă
scaune 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Num<rămaiămareădeăsta郡iiădeătransportăpublic 
Sta郡iiămodernizate 
Num<rămaiămareădeăc<l<toriădeservi郡i 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<răsta郡iiădeătransportăamenajate (9ăsta郡ii) 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăoperatoriăeconomici,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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23. 

 
Actualizare PUG 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăcomunit<郡iiă群iăcre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei,ă
prin stabilireaădirec郡iilor,ăpriorit<郡iloră群iăreglement<rilorădeăamenajareăaă
teritoriuluiă群iădezvoltareăurbanistic<ăaălocalit<郡ii 
 
 
Obiective:  
Stabilireaăpriorit<郡ilorădeădezvoltareăteritorial< 
Stabilireaă群iădelimitareaăteritoriuluiăintravilan 
Stabilireaăunuiămodelădeăutilizareăra郡ional<ă群iăechilibrat<ăaăterenurilor 
 
 
Activit<郡i: 
Documentare, studii de fundamentare 
Elaborareădocumenta郡ie 
Avize,ăaprob<ri 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereăeconomic<ăaăcomunei 
Noiăinvesti郡iiăatrase înăcomun< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Cre群tereăeconomic<ăgenerat< 
Num<răinvestitoriănoi 
 
 
Beneficiari: comunitatea local< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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24. 

 
Modernizareaăînăvedereaăeficientiz<riiăaăsistemelorădeăap<ă群iăcanalădinăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Eficientizareaăsistemelorădeăap<ă群iăcanal va determina dezvoltarea 
economic<ăaăcomunei,ăprinăfacilitareaăproduc郡iei,ăprecumă群iăcre群tereaă
calit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene.  
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Conformareaăcuăobliga郡iileăprivindăcalitateaăapei 群iăeficien郡aăre郡eleiădeă
canalizare 
 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeămodernizare a sistemelor deăalimentareăcuăap< 群iăcanalizare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăapeiăfurnizate 
Eficientizarea sistemului de canalizare 
Num<rămaiămareădeăcet<郡eniă群iăoperatoriăeconomiciăracorda郡iălaăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeăre郡eleămodernizateă(km) 
Num<răgospod<rii/obiectiveăeconomiceăracordate 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpublice,ăoperatoriăeconomici, 
poten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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25. 

 
Extindere re郡ea de canalizare în satul Vidra* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extindereaăre郡elei de canalizare vaădeterminaădezvoltareaăeconomic<ăaă
comunei,ăprecumă群iăcre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Crearea tuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăservicii publice la 
standarde europene 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Combatereaăpolu<rii 
 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăextindereăaăre郡elelorădeăcanalizare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Re郡eaădeăcanalizareăextins<ălaănivelulăcomunei 
Num<rămaiămareădeăcet<郡eniă群iăoperatoriăeconomiciăracorda郡iălaăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeăre郡eleădeăcanalizareăextinseă(km) 
Num<răracorduri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpublice,ăoperatoriăeconomici, 
poten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 

 
*ăIndicatoriăeconomiciăaproba郡iăprinăHCLănr.ă12/13.03.2017 
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26. 

 
Construireă re郡ea de canalizare în satele Vii群oara,ă Ruget,ă Tichiri群,ă Scafari,ă Burcaă 1,ă
Burcaă2,ăIre群ti,ă訓erbe群ti 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Existen郡aăre郡eleiădeăcanalizareăvaădeterminaăcre群tereaăniveluluiădeătraiăală
popula郡iei 群iăprotec郡iaămediuluiăînconjur<tor. 
Crearea tuturorăcondi郡iilor pentru furnizarea de servicii publice la 
standarde europene.  
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Protejareaămediuluiăînconjur<tor 
 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Lucr<riădeăconstruire a re郡eleiădeăcanalizare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Re郡eaădeăcanalizareăconstruit< la nivelul comunei 
Num<rămai mare de cet<郡eniăracorda郡iălaăre郡ea 
Protec郡iaămediuluiăînconjur<tor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeaăre郡elei de canalizare construite (km) 
Num<răgospod<rii/obiectiveăeconomiceăracordate 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpublice,ăoperatoriăeconomici, 
poten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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27. 

 
Construireaăaă3ăsta郡iiădeăepurareăînăsateleăTichiri群,ăVidraă群iă訓erbe群ti 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Construireaădeăsta郡iiădeăepurareăpeăteritoriulăcomuneiăvaădeterminaă
protec郡iaămediuluiăînconjur<tor. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene.  
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăal popula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Protejareaămediuluiăînconjur<tor 
Combatereaăpolu<rii 
 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Lucr<riădeăconstruire a sta郡iilorădeăepurare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Sta郡iiădeăepurareăconstruite la nivelul comunei 
Protec郡iaămediuluiăînconjur<tor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Capacitateăsta郡iiădeăepurare 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpublice,ăoperatoriăeconomici, 
poten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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28. 

 
PompareaăapeiădinărâulăPutnaăcuădestina郡iaăiriga郡iiăculturi agricole pentru satele 
Vidraă群iă訓erbe群ti 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Existen郡aăuneiăinfrastructuriămoderneădeăap<ă群iăiriga郡iiăvaădeterminaă
dezvoltareaăagriculturii,ăprinăfacilitareaăproduc郡ieiă群iăvaăajutaălaă
combaterea efectelor negative ale secetei. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaărentabilit<郡iiăactivit<郡ilorăagricole 
Prevenireaăproduceriiăpagubelorăcauzateădeăsecet<ă 
Utilizarea resurselor naturale ale zonei pentru dezvoltareaăproduc郡ieiă
agricole 
 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Avize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeărealizareăaăinfrastructuriiădeăap<ă群iăiriga郡iiăpentruăactivit<郡iă
agricole 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Infrastructur<ădeăap<ă群iăiriga郡iiămodern< 
Suprafa郡<ămare de terenăagricolădeservit< 
Cre群tereaăproductivit<郡iiăterenurilorăcultivate 
Atragerea de poten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafe郡eăagricoleădeservite 
Cantitateădeăap<ăpompat< 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăoperatoriăeconomici cu sediul în 
comun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

227 
 

 
 
 
29. 

 
Suplimentareă surs<ă alimentareă cuă ap<ă 群iă re郡eaă aduc郡iuneă surs<ă Dealulă M<gura,ă
comunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extindereaăre郡eleiădeăalimentareăcuăap< va determina dezvoltarea 
economic<ăaăcomunei,ăprinăfacilitareaăproduc郡iei,ăprecumă群iăcre群tereaă
calit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene.  
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Conformareaăcuăobliga郡iileăprivindăcalitateaăapei 
Utilizarea resurselor naturale ale zoneiăpentruăutilit<郡iăpublice 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăextindereăaăsistemuluiădeăalimentareăcuăap< 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiă群iăcalit<郡iiăapei furnizate 
Num<rămaiămareădeăcet<郡eniă群iăoperatoriăeconomiciăracorda郡iălaăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungimeăre郡eaăaduc郡iuneă(km) 
Num<răgospod<rii/obiectiveăeconomiceădeservite 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpublice,ăoperatoriăeconomici, 
poten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 

 
*Indicatori tehnico-economiciăaproba郡iăprinăHCLănr.ă34/28.07.2020 
 
 
 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

228 
 

 
 
 
30. 

 
Extindereaăre郡eleiădeăaduc郡iuneăaăapeiăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extindereaăre郡eleiădeăalimentareăcuăap< va determina dezvoltarea 
economic<ăaăcomunei,ăprin facilitareaăproduc郡iei,ăprecumă群iăcre群tereaă
calit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene.  
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Conformareaăcuăobliga郡iileăprivindăcalitateaăapei 
 
 
Activit<郡i: 
Proiectareă群iăinginerie,ăstudiiădeăteren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăextindereăaăre郡eleiădeăaduc郡iuneăa apei 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiă群iăcalit<郡iiăapeiăfurnizate 
Num<rămaiămareădeăcet<郡eniă群iăoperatoriăeconomiciăracorda郡iălaăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungimeăre郡eaăaduc郡iuneă(km) 
Num<răgospod<rii/obiective economice deservite 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpublice,ăoperatoriăeconomici, 
poten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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31. 

 
Repara郡iiăcapitaleă– Re郡eauaădeăalimentareăcuăap<ăVidra,ăînăpunctele: 

- C<limanăVale,ăuli郡aăBisericaăC<liman 
- Vidraă(DN2ăzonaăPanrex),ăVii群oaraă群iăBurcaă2 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Modernizarea re郡eleiădeăalimentareăcuăap< va determina dezvoltarea 
economic<ăaăcomunei,ăprinăfacilitareaăproduc郡iei,ăprecumă群iăcre群tereaă
calit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăservicii publice la 
standarde europene. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Diminuareaăpierderiloră群iăaăproblemelorăînăalimentare,ălimitareaă
num<ruluiădeăinterven郡ii 
Conformarea cu standardele legale privind calitatea  
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii  
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeărepara郡iiăaleăre郡elelorădeăalimentareăcuăap< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Re郡ele deăap<ăreparate 
Diminuareaăpierderilorăînăre郡ea 
Num<rălimitatădeăinterven郡ii 
Reducerea cheltuielilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeăre郡ea deăap<ăreparat<ă(km) 
Num<răgospod<rii/obiectiveăeconomiceăracordate 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpubliceă群i operatori economici 
cuăsediulăînăcomun< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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32. 

 
Înfiin郡areaă sistemuluiă deă distribu郡ieă gazeă naturaleă înă comunaă Vidraă (sateleă
componente:ă Burca,ă Vidra,ă Volo群cani,ă Ire群ti,ă 訓erbe群ti,ă Scafari,ă Tichiri群,ă Ruget,ă
Vii群oara),ăjude郡ulăVrancea 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Existen郡aăsistemuluiădeădistribu郡ieăaăgazelorănaturaleăînăcomun< va 
determinaădezvoltareaăeconomic<ăaăcomunei,ăprinăfacilitareaăproduc郡iei,ă
precumă群iăcre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡iei,ăinstitu郡iilorăpubliceă群iă
operatorilorăeconomiciădinăcomun< laăserviciileădeăbaz< 
Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Lucr<riădeăracordareălaăsistemădeădistribu郡ieăgazeănaturaleă群iăSRM 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Introducereăre郡eaădeăgazeănaturale 
Gospod<riiăracordate laăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeaăre郡eleiădeădistribu郡ieăgazeănaturaleă(km) 
Num<răracord<riălaăre郡ea 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡enii comunei, institu郡iiăpubliceă群i operatori economici 
cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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33. 

 
Racordarea comunei Vidra la sistemul na郡ionalădeăgazeănaturale 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Existen郡aăsistemuluiădeădistribu郡ieăaăgazelorănaturaleăînăcomun<ăvaă
determinaădezvoltareaăeconomic<ăaăcomunei,ăprinăfacilitareaăproduc郡iei,ă
precumă群iăcre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăracordareălaăre郡eauaădeăgaz 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Introducereăre郡eaădeăgazeănaturale 
Gospod<rii/operatoriăeconomiciăracordate/racorda郡iălaăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Re郡eaădeăgazeănaturaleădeăaprox.ă145ăkm 
Minimă1000ădeăgospod<riiădeserviteă群iăaprox.ă100ăagen郡iăeconomici 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpubliceă群iăoperatoriăeconomiciă
cu sediul în comun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Al te surse legal constituite 
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34. 

 
Extindere re郡eleăelectriceăînăsateleăVii群oara,ăIre群ti,ăBurcaă群iăCucuie郡i 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Extindereaăre郡eleiădeăenergieăelectric<ăînăcomun< va determina 
dezvoltareaăeconomic<ăaăcomunei,ăprinăfacilitareaăproduc郡iei,ăprecumă群iă
cre群tereaăcalit<郡iiăvie郡iiăpopula郡iei. 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene. 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesibilitateăalăpopula郡ieiălaăserviciileădeăbaz< 
Dezvoltareaăsistemuluiădeăalimentareăcuăenergieăelectric< 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăextindereăaăre郡eleiăelectrice 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Extindereăre郡eaăelectric< 
Num<rămaiămareădeăgospod<rii/operatori economici racordate/racorda郡iă
laăre郡ea 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeaăre郡eleiănouărealizate (9 km) 
Num<răbeneficiariăracorda郡i 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiăpubliceă群i operatori economici 
cuăsediulăînăcomun<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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35. 

 
Modernizarea sistemului de iluminat public în toate satele comunei Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizarea de servicii publice la 
standarde europene 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăgraduluiădeăaccesălaăinfrastructura de iluminat public 
Reducerea consumurilor specifice 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduri achizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăextindereă群iămodernizareăaăre郡eleiădeăiluminatăpublic 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Extindereaăre郡eleiădeăiluminatăpublic  
Num<rămai mare de puncte de aprindere 
Consum economic prin utilizarea becurilor LED 
Reducerea cheltuielilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungimeaăre郡eleiădeăiluminatăpublicămodernizat< (km) 
Num<răpuncteădeăaprindere 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari:ăcomunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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36. 

 
Dezvoltarea centralelor eoliene în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Implementarea normelor UE cu privireălaăprotec郡iaămediului,ăutilizareaă
tehnologiilorăcurateă群iăcareărisipescămaiăpu郡ineăresurse 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizarea de servicii publice la 
standarde europene 
 
 
Obiective:  
Valorificarea surselor regenerabile de energie, prin construirea de 
centrale eoliene 
Reducereaăcheltuielilorăcuăutilit<郡ile 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Construire centrale eoliene 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Celăpu郡inădou<ăcentrale eoliene construite pe teritoriul comunei 
Reducerea cheltuielilor 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Capacitate centrale 
Procent reducere costuri cu energia 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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37. 

 
Construire de parc fotovoltaic cu panouri solare 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
ImplementareaănormelorăUEăcuăprivireălaăprotec郡iaămediului,ăutilizareaă
tehnologiilorăcurateă群iăcareărisipescămaiăpu郡ineăresurse 
 
 
Obiective:  
Valorificareaăsurselorăregenerabileădeăenergieă(fotovoltaic<) 
Reducereaăcheltuielilorăcuăutilit<郡ile 
 
 
Activit<郡i: 
Identificarea terenului pentru construire parc fotovoltaic 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Instalarea panourilor solare  
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Panouri fotovoltaice instalate 
Reducerea cheltuielilor 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăparc 
Num<răpanouriăsolare 
Capacitate parc 
Reducere costuri cu energia 
Num<răbeneficiariădeservi郡i 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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38. 

 
Dotareaăunit<郡ilorădeăînv<郡<mântăcuăechipamenteăITăperformante 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Educa郡iaăst<ălaăbazaădezvolt<riiădurabileăaăoric<reiăcomunit<郡i 
Se impune facilitareaăaccesuluiălaăactulăeduca郡ionalăpentruăto郡iăcopiii,ă
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 
popula郡ieiă 
 
 
Obiective:  
Asigurareaăconformit<郡iiăcuăstandardeleăînăvigoareăprivindăspa郡iileădeă
desf<群urareăaăprocesuluiăeduca郡ional 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ională 
 
 
Activit<郡i: 
Proceduri achizi郡ieăpublic< 
Modernizareăs<liădeăclas<ă群iălaboratoare 
Dotarea cu echipamente IT performante 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Accesăfacilălaăinforma郡ieăprinătehnologieăperformant< 
Servicii educa郡ionaleădeăcalitate 
Performan郡eă群colare 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<rădeăunit<郡iădeăînv<郡<mântădotate 
Num<ră群i valoare echipamente 
Num<răeleviăbeneficiari 
 
 
Beneficiari: 群colileă群iăgr<dini郡eleădinăcomun<;ăcopiiiăpre群colariă群iăelevii;ă
personalul didactic 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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39. 

 
Dotareaăunit<郡ilorămedicaleă群iădeăprotec郡ieăsocial<ăcuăechipamenteăITăperformante 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Asigurareaăs<n<t<郡iiă群iăprotec郡ieiăsocialeăaăcet<郡enilorăcomunei 
Facilitareaăaccesuluiălaăactulămedicalăpentruăto郡iăcet<郡eniiăcomunei,ă
inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale 
popula郡ieiă 
 
 
Obiective:  
Îmbun<t<郡ireaăaccesuluiălaăserviciileămedicaleădeăbaz< 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiămedical 
 
 
Activit<郡i: 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Dotare cu echipamente IT performante 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Acces facil la informa郡ieăprinătehnologieăperformant< 
Serviciiămedicaleă群iăsocialeădeăcalitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<răunit<郡iădotate 
Num<ră群i valoare echipamente 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: unit<郡ileămedicaleă群iădeăprotec郡ieăsocial<ăde pe raza comunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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40. 

 
Furnizarea de servicii publice online 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Creareaătuturorăcondi郡iilorăpentruăfurnizareaădeăserviciiăpubliceălaă
standarde europene 
 
 
Obiective:  
Facilitarea accesului la servicii publice 
Reducereaătermenuluiădeăsolu郡ionareăaăsolicit<rilorăcet<郡enilor 
 
 
Activit<郡i: 
Înregistrareaăînăsistemeleăinformaticeăna郡ionale 
Instruirea personalului pentru asigurarea serviciilor online 
Furnizarea de servicii publice online 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Acces facil la servicii publice online 
Reducereaătimpuluiădeăsolu郡ionareăa cererilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<răutilizatori 
Num<răacces<riăsistem 
Num<ră群iăvaloareătranzac郡iiăoperateăonline 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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ECONOMIEă訓IăMEDIUăDEăAFACERI 
 

 
 
 
1. 

 
Înfiin郡areăparcăagroindustrial 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea mediului de afaceri, prin atragerea de investi郡ii 群iăfonduri 
suplimentare la bugetul local 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăinfrastructuriiădeăafaceriăînăcomun< 
 
 
Activit<郡i: 
Documenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăconstruc郡ieă群iăamenajareăparc industrial,ăcuătoateăutilit<郡ileă
asigurate 
 
 
Rezultate a群teptate: 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
For郡<ădeămunc<ăspecializat< 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăparc 
Investitoriănoiăatra群iăînăcomun< 
Num<rălocuriădeămunc<ănou-create 
Num<răpersoaneăîncadrateăînămunc< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

240 
 

 
 
 
2. 

 
Cre群tereaăproduc郡ieiăvegetale 群iăvalorificareaăînăindustriaăalimentar< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Peărazaăcomuneiăexist<ăunănum<rămareădeăproduc<toriăagricoli,ăcareăauă
nevoie de sprijinăînădezvoltareaăactivit<郡iiălor 
Seăurm<re群teăcreareaăpremiselorădeădezvoltareăeconomic<ăaăcomunei,ă
prinăvalorificareaăinteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Valorificareaăinteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol al comunei 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc<ălaănivelul comunei 
 
 
Activit<郡i: 
Sprijinireaăproduc<torilorăagricoliălocali, prin acordarea de consiliere 群i 
facilit<郡iăpentruădezvoltareaăactivit<郡ilorădeăproduc郡ie 
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, iriga郡ii,ălocuri de 
desfacereăă群iădepozitare a produselor) 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăproduc郡ieiăagricoleă群iăvalorificareaăacesteiaăînăindustriaă
alimentar< 
Atragereaădeăinvestitoriăînăsectorulăagricolă群iăalăindustriei alimentare 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Cantitate de produse (kg/ha) 
Cantitate produse valorificate 
 
 
Beneficiari: produc<toriăagricoliă(persoaneăfiziceă群iăjuridice), poten郡ialiă
investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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3. 

 
Sus郡inereaăindustrieiădeăpanifica郡ieăînăzon< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăcomunei,ăprinăvalorificareaăinteligent<ăaă
poten郡ialuluiăagricolă群iăsus郡inereaăantreprenoriatuluiălocal 
 
 
Obiective:  
Fabricareaăpâiniiă群iăaăproduselorădeăpanifica郡ieăînăcomun< 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Specializarea resursei umane 
Sprijinirea antreprenoriatului local 
  
 
Activit<郡i: 
Sprijinirea investitorilor locali, prin acordarea de consiliere 群iăfacilit<郡iă
pentruădezvoltareaăactivit<郡ilorădeăproduc郡ie 
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, utilit<郡iăpublice,ălocuriă
de desfacere a produselor) 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Asigurareaănecesaruluiădeăpâineă群iăproduseădeăpanifica郡ieălaănivelulă
comunei 
Resurse umane specializate 
Noiălocuriădeămunc< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<ră群iăcapacitateădeăproduc郡ieăunit<郡iănou-create 
Num<rănoiălocuriădeămunc< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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4. 

 
Încurajareaăcre群teriiăoilor 群iăaăproduselorăecologice din lapte de oaie 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Peărazaăcomuneiăexist<ăcresc<toriădeăanimale, care au nevoie de sprijin 
înădezvoltareaăactivit<郡iiălor 
Seăurm<re群teăcreareaăpremiselorădeădezvoltareăeconomic<ăaăcomunei,ă
prinăsus郡inereaăproduselorăecologiceădeăinteresăpeăpia郡aăactual< 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Valorificareaăinteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol al comunei 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc<ălaănivelulăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Sprijinirea cresc<torilorădeăanimale, prin acordarea de consiliere 群i 
facilit<郡iăpentru dezvoltarea produc郡ieiădeălapte,ăcarne,ăpiele,ălân<ăetc. 
Dezvoltarea infrastructurii locale (deătransport,ăutilit<郡i,ăpuncteădeă
colectare a laptelui, etc.) 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Diversificarea gamei de produse ecologice 
Atragerea de investitori 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<răcresc<toriădeăanimale 
Num<răunit<郡iădeăproduc郡ieănou-înfiin郡ate 
Num<rălocuriănoiădeămunc< 
Capacitateădeăproduc郡ie 
Diversitateă群iăcantitateăproduseăecologice 
 
 
Beneficiari: produc<toriăagricoliă(persoaneăfiziceă群iăjuridice), poten郡ialiă
investitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Produc<toriălocali 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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5. 

 
Dezvoltareaă puncteloră deă colectareă aă lapteluiă deă laă produc<toriiă familialiă 群iă fermeleă
miciă群iămijlocii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Peărazaăcomuneiăexist<ăcresc<toriădeăanimale,ăcareăauănevoie de sprijin 
înădezvoltareaăactivit<郡iiăloră群iăvalorificareaăinteligent<ăaăproduseloră
ob郡inute 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăinfrastructuriiădeăafaceriăînăcomun< 
Sprijinirea cresc<torilorădeăanimaleă群iăaăproduc郡ieiădeălapte 
  
 
Activit<郡i: 
Amenajarea de puncte deăcolectareăaălapteluiădeălaăproduc<toriiăfamiliali 
群iăfermeleămiciă群iămijlociiădinăcomun< 
Organizareaătransportuluiălapteluiălaăfabricileădinăzon< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiădeălapteăcolectat înăcondi郡iiăoptime 
Atragerea de investitori interesa郡iădeăproduc郡iaădeălapte 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăcapacitateăpuncteădeăcolectare 
Cantitateădeălapteăcolectat<ă群iăvalorificat< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăproduc<toriiăfamilialiă群iăfermeleămiciă群iă
mijlociiădinăcomun<, transportatori, fabricile de prelucrare a laptelui, 
poten郡iali investitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Produc<toriălocali 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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6. 

 
Depozitădeăproduseăagricoleăînăzonaăindustrial<ăVidraă(UMTF) 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Creareaăpremiselorădeădezvoltareăeconomic<ăaăcomunei,ăprină
valorificareaăinteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri 
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Valorificareaăinteligent<ăaăproduc郡ieiălocale 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc<  
 
 
Activit<郡i: 
Documenta郡iiătehnice 
Avize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăconstruireă群iăamenajare a unui depozit de produse agricole 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiădeăproduseălocaleăpreluate 群iădepozitate, care 
urmeaz<ăaăfiăvalorificate 
Prevenireaă群omajului 
Atragerea de investitori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ă群iăcapacitateădepozit 
Cantitate de produse depozitate/valorificate 
 
 
Beneficiari: produc<toriălocaliă(persoaneăfiziceă群iăjuridice),ăpoten郡ialiă
investitori,ăcet<郡eniiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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7. 

 
Asocia郡iiăpentruăcre群tereaăbovineloră群iăvalorificareaălapteluiăînăproduseăalimentare 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea economiei locale,ăprinăsprijinulăacordatăasocia郡iiloră
crec<torilorădeăanimaleăînădezvoltareaăactivit<郡iiăloră群iăvalorificareaă
inteligent<ăaăproduselorăob郡inute 
Eficientizareaăactivit<郡ilorăagricoleăprinăasociereă群iăcooperareă群iă
aplicarea unor tehnologii moderne 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăeconomieiălocaleă群iăaăproduc郡ieiăautohtone 
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Valorificareaăinteligent<ăaăproduc郡ieiăautohtone 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc< 
 
 
Activit<郡i: 
Realizareaădeăîntâlniriă群iăoferireaădeăconsiliereă群iăsprijin pentru 
constituireaăasocia郡iilorădeăcresc<toriădeăanimale 
Dezvoltareaăinfrastructuriiălocaleă(deătransport,ăutilit<郡i,ăcentreădeă
colectareă群iăvalorificareăaăproduselorălocaleăetc.) 
Promovare a produselor locale 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Înfiin郡areădeăasocia郡iiăaleăcresc<torilorădeăanimale 
Atragerea de investitori 
Cre群tereaăproduc郡ieiăautohtone 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Beneficiari: cresc<toriiădeăanimale,ăproduc<toriiălocali,ăpoten郡ialiă
investitori,ăcet<郡eniiăcomunei 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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8. 

 
Cre群tereaă viteloră pentruă carneă 群iă dezvoltareaă unoră miciă abatoareă 群iă unit<郡iă deă
procesare aăc<rnii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Peărazaăcomuneiăexist<ăcresc<toriădeăanimale,ăcareăauănevoieădeăsprijină
înădezvoltareaăactivit<郡iiăloră群iăvalorificareaăinteligent<ăaăproduseloră
ob郡inute 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăeconomieiălocaleă群iăaăproduc郡ieiăautohtone 
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Valorificareaăinteligent<ăaăproduc郡ieiăautohtone 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc< 
 
 
Activit<郡i: 
Sprijinirea investitorilor locali, prin acordarea de consiliere 群iăfacilit<郡iă
pentru dezvoltarea activit<郡ilorădeăproduc郡ie 
Dezvoltareaăinfrastructuriiălocaleă(deătransport,ăutilit<郡i,ăetc.) 
Promovare a produselor locale 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Unit<郡iădeăprocesareăaăc<rniiăînăcomun< 
Atragerea de investitori 
Cre群tereaăproduc郡ieiăautohtone 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Unit<郡iădeăproduc郡ieăcreate 
Capacitateăproduc郡ie 
Num<rălocuriănoiădeămunc< 
Cantitateă群iădiversitateăproduseăvalorificate 
 
 
Beneficiari: cresc<toriiădeăanimale,ăproduc<toriiălocali,ăpoten郡ialiă
investitori,ăcet<郡eniiăcomunei 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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9. 

 
Centruădeăpromovareă群iădesfacereăaăproduselorăagricole în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Creareaăpremiselorădeădezvoltareăeconomic<ăaăcomunei,ăprină
valorificarea inteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol 
 
 
Obiective:  
Dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri 
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Valorificareaăinteligent<ăaăproduc郡ieiălocale 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc<  
 
 
Activit<郡i: 
Documenta郡iiătehnice 
Avize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăconstruireă群iăamenajareăaăunuiăcentruădeăpromovareă群iă
desfacere a produselor locale 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiădeăproduseălocaleăvalorificateăînăcadrulăcentrului 
Prevenireaă群omajului 
Atragerea de investitori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răinvestitoriăatra群i 
Volumă群iăvaloareătranzac郡iiăoperate 
 
 
Beneficiari: produc<toriălocaliă(persoaneăfiziceă群iăjuridice),ăpoten郡ialiă
investitori,ăcet<郡eniiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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10. 

 
Înfiin郡areăpia郡<ăagroalimentar<ăînăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Pentruăstimulareaăproduc郡ieiă群iăaăcomer郡uluiăcuăproduseăautohtoneă
trebuieăcreat<ăoăpia郡<ădeădesfacereădezvoltat<. 
Existen郡aăspa郡iilorădestinateăactivit<郡ilorăeconomiceăatrageăinvestitoriiă
din exterior. 
 
Obiective:  
Dezvoltarea economiei locale,ăprinăsprijinireaăcomer郡uluiăcuăproduseă
autohtone 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Atragerea de investitori 
 
Activit<郡i: 
Studiiădeăteren,ăelaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăconstruireă群iăamenajareăaăpie郡ei 
Crearea tuturor condi郡iilorădeăigien<ăprinăasigurareaătuturorăutilit<郡ilor 
Dareaăînăfunc郡iuneăaăpie郡ei 
Promovareaăpie郡eiălaănivelălocal,ăjude郡eană群iălaănivelulăjude郡eloră
limitrofe 
 
Rezultateăa群teptate: 
Atragerea de investitori 
Tranzac郡iiăcomercialeăsemnificativeădesf<群urateăînăcadrulăpie郡ei 
Noiălocuriădeămunc< 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăamenajat< 
Num<răinvestitori/produc<toriălocali 
Volumă群iăvaloareătranzac郡ii 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăproduc<toriiăautohtoni,ăpoten郡ialiă
investitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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11. 

 
Înfiin郡areătârgădeăanimaleăînăcomunaăVidraă– zonaăTichiri群 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Pentruăstimulareaăcomer郡uluiăcuăanimaleătrebuieăcreat<ăoăpia郡<ădeă
desfacereădezvoltat<. 
Existen郡aăspa郡iilorădestinateăactivit<郡ilorăeconomice atrage investitorii 
din exterior. 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăeconomieiălocale,ăprinăsprijinireaăcomer郡uluiăcuăanimaleă
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Atragerea de investitori 
 
 
Activit<郡i: 
Studii de teren 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăamenajareăa târgului de animale 
Creareaătuturorăcondi郡iilorădeăigien<ăprinăasigurareaătuturorăutilit<郡ilor 
Promovareaătârguluiădeăanimaleălaănivelălocal,ăjude郡eană群iălaănivelulă
jude郡elorălimitrofe 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Atragerea de investitori 
Tranzac郡iiăcomerciale semnificativeădesf<群urateăînăcadrulătârgului 
Noi locuriădeămunc< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăamenajat< 
Num<răinvestitori/produc<toriălocali 
Volumă群iăvaloareătranzac郡ii 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăcresc<toriiădeăanimaleă(persoaneăfiziceă
群iăjuridice),ăpoten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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12. 

 
Revitalizarea produc郡ieiăviticoleă群iădezvoltareaălivezilorădeăpomiăfructiferiă群iăatragereaă
deăinvestitoriăpriva郡i 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Creareaăpremiselorădeădezvoltareăeconomic<ăaăcomunei,ăprină
valorificareaăinteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol,ăviticolă群i pomicol 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Atragerea de noi investitori 
Valorificareaăinteligent<ăaăpoten郡ialuluiăagricol,ăviticolă群iăpomicolăală
comunei 
Ocupareaăfor郡eiădeămunc<ălaănivelulăcomunei 
 
Activit<郡i: 
Sprijinirea produc<torilorăagricoli locali, prin acordarea de consiliere 群i 
facilit<郡iăpentruădezvoltareaăactivit<郡ilorădeăproduc郡ie 
Dezvoltarea infrastructurii locale (de transport, iriga郡ii,ălocuri de 
desfacereăă群iădepozitareăaăproduselor) 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群terea produc郡ieiăviticoleă群iăpomicoleă群iăvalorificareaăacesteiaăînă
industriaăalimentar< 
Atragereaădeăinvestitoriăînăsectorulăagricolă群iăalăindustrieiăalimentare 
Prevenireaă群omajului 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafe郡eăcultivateă(ha) 
Produc郡ieămedieălaăhectară(kg/ha) 
Num<răinvestitoriăatra群i 
Cantitate de produse valorificate 
 
Beneficiari: produc<toriăagricoliă(persoaneăfiziceă群iăjuridice), poten郡ialiă
investitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Investitoriăpriva郡i 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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13. 

 
Dezvoltare fabrici deămobil<ăartizanal< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea resurselor naturale 
locale (lemnul) 群iădezvoltareaăproduc郡ieiădeămobil<ăartizanal< 
 
 
Obiective:  
Înfiin郡areaăuneiăfabriciădeămobil<ăartizanal<ăpeăteritoriulăcomunei 
Atragerea de investitori pe plan local 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Specializareaăfor郡ei deămunc< 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Avize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăconstruc郡ie,ăamenajareă群iădotareăfabric<ăcuăinstala郡iiă群iă
echipamente necesare 
Promovareăproduc郡ieărealizat< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Atragerea de investitori pe plan local 
Crearea deănoiălocuriădeămunc<ă群iăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
Reducereaă群omajului 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Unit<郡iădeăproduc郡ieăînfiin郡ate 
Capacitateădeăproduc郡ie 
Volumă群iăvaloareătranzac郡iiăoperate 
 
 
Beneficiari: comunitatea local<,ăproduc<toriiădeămobil<ăartizanal<,ă
poten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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14. 

 
Atelier de prelucrareă群iăvalorificareăaălemnuluiăînăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea resurselor naturale 
locale (lemnul) 
 
 
Obiective:  
Înfiin郡areaăunui atelierădeăprelucrareă群iăvalorificareăaălemnului 
Atragerea de investitori pe plan local 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Specializareaăfor郡eiădeămunc< 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Avize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăconstruc郡ie,ăamenajareă群iădotareăcuăinstala郡iiă群iăechipamenteă
necesare 
Promovareăproduc郡ieărealizat< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Atragerea de investitori pe plan local 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc<ă群iăfor郡<ădeămunc<ăspecializat< 
Reducereaă群omajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Capacitateădeăproduc郡ie 
Volumă群iăvaloareătranzac郡iiărealizate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Investitoriăpriva郡i 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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15. 

 
Sus郡inereaăprogramelorădeăinstruireăprivindădezvoltareaăresurselorăumaneăînăcomunaă
Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăspecializ<riiăfor郡eiădeămunc<ăînăacord cu nevoile actuale ale 
comunit<郡ii 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaă群iăspecializareaăresurselorăumaneăînăcomun< 
Promovareaăocup<riiă群iăincluziuniiăsociale 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Activit<郡i: 
Organizarea de întâlniriăcuăreprezentan郡iiăAJOFM,ăcuăformatorii etc. 
Sus郡inereaăorganiz<riiăprogramelor de instruire la nivelul comunei 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
For郡<ădeămunc<ăspecializat< 
Reducereaă群omajului 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iădiversitateăprogrameădeăinstruire 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei,ăînăspecialătinerii 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
AJOFM 
Formatori profesionali 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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16. 

 
Instruire pentru dezvoltarea unor proiecte antreprenoriale locale 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Promovareaăculturiiăantreprenorialeăpoateăfiăoăpârghieăimportant<ăpentruă
cre群tereaăinov<riiă群iădezvolt<riiăînăafaceri 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăeconomice,ăcareăvaădeterminaăcre群tereaă
calit<郡ii produselor,ălucr<riloră群iăserviciilorăfurnizate 
Formareaăprofesional<ăcontinu<ăaăpopula郡iei 
Promovareaăocup<riiă群iăincluziuniiăsociale 
Prevenireaă群omajului 
 
 
Activit<郡i: 
Sus郡inereaădeăcursuriălegateădeăantreprenoriatăcuăparticipareaăAJOFM 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Noi proiecte antreprenoriale la nivelul comunei 
Resurse umane specializate 
Reducereaă群omajului,ăprinăcreareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răprogrameădeăinstruire 
Num<răbeneficiari 
Num<răproiecteăantreprenorialeădemarate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăantreprenoriălocali 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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17. 

 
Înfiin郡areaă 群iă dezvoltareaă asocia郡iiloră me群te群ugariloră înă rândulă popula郡ieiă romeă 群iă
calificareaă acesteiă popula郡iiă pentruă relansareaă meseriiloră tradi郡ionale,ă tradi郡iiloră
culturaleă群iăevenimentelorăculturaleătematice 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaăeconomieiălocaleăprinăvalorificareaăme群te群ugurilor, a 
meseriilorătradi郡ionaleăînărândulăpopula郡ieiărrome,ăaătradi郡iiloră群iă
evenimentelor culturale tematice 
 
Obiective:  
Relansareaă群iădezvoltareaămeseriilorătradi郡ionaleăpracticateădeăpopula郡ia 
rrom< 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Specializareaăfor郡eiădeămunc< 
 
Activit<郡i: 
Organizarea de întâlniri cuăreprezentan郡iiăpopula郡ieiărromeădinăcomun< 
Acordareaădeăfacilit<郡i pentruărelansareaămeseriilorătradi郡ionaleă群iăaă
tradi郡iilorăculturale 
Promovareaălaănivelălocal,ăjude郡eană群iăna郡ionalăaăproduselorătradi郡ionale,ă
tradi郡iiloră群iăevenimentelorăculturale 
 
Rezultateăa群teptate: 
Dezvoltareaăproduc郡ieiătradi郡ionaleă群iăvalorificareaăacesteia 
Cre群tereaăatractivit<郡iiăcomuneiădinăpunctădeăvedereăturistic 
Atragereaădeăpoten郡ialiăinvestitori 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răasocia郡iiăînfiin郡ate/dezvoltate 
Num<rămembriăcomunitateărrom<ăimplica郡i 
Num<ră群iădiversitateămeseriiă群iătradi郡iiărelansate 
Num<răbeneficiari 
Investitoriăatra群i 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<, me群te群ugariiă群iămeseria群iădinărândulă
comunit<郡iiărrome,ături群ti/vizitatori,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Reprezentan郡iăaiăcomunit<郡iiărrome 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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18. 

 
Înfiin郡areăcentruădeăconsultan郡<ă群iăexpertiz<ăînăafaceri,ăproiecteădeăinvesti郡ii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăexisten郡eiăuneiăentit<郡iăcareăs<ăasigureăinformareaă群iă
consilierea fermierilor locali 
 
 
Obiective:  
Crearea la nivel local aăunuiăcentruădeăinformare,ăconsultan郡<ă群iă
expertiz<ăpentruăfermieriiălocali,ăcareăs<ăseăocupeăinclusivădeăorientareaă
produc郡ieiăagricoleăînăconcordan郡<ăcuătendin郡eleăprevizibileăaleăpie郡eiă
interneă群iăexterne,ăpromovareaăagriculturiiăecologice 
 
 
Activit<郡i: 
Identificareaăterenului/spa郡iuluiăundeăseăvaăînfiin郡aăcentrul 
Lucr<riădeăamenajareă群iădotareăaăcentrului 
Organizarea de întâlniri periodice cu fermierii locali 
Atragereaădeăspeciali群tiăcareăs<ăasigureăconsultan郡<ă群iăexpertiz<ăînă
afaceri 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăniveluluiădeăinformare 
Performan郡aăagriculturiiălocale 
Noiăinvesti郡iiăprofitabile 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răconsultan郡iăatra群i 
Num<răbeneficiari 
Proiecte implementate 
 
 
Beneficiari: fermieriiălocali,ăpoten郡ialiăinvestitori,ăcomunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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19. 

 
Omologareă 群iă promovareă peă pia郡aă intern<ă 群iă interna郡ional<ă aă produseloră
agroalimentare cu specific local 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Punerea în acord cu politica UE de promovare a produselor agricole, 
careăurm<re群teăsprijinireaăprofesioni群tilorădinăsectorulăagroalimentarăs<ă
p<trund<ăpeăpieYeleăinternaYionaleăsauăs<ăîşiăconsolidezeăpoziYiaăpeă
acesteăpieYe 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcompetitivit<郡iiăproduc<torilorălocali 
Consolidareaăpozi郡ieiăpeăpia郡< aăproduc<torilorălocali 
P<trundereaăpeănoiăpie郡eădeădesfacereăa produselor agroalimentare cu 
specific local 
Atragerea de noi investitori 
 
 
Activit<郡i: 
Sprijinireaăproduc<torilorălocaliăprinăacordareaădeăconsiliereăînăvedereaă
omolog<riiă群iăpromov<riiăăpeăpia郡<ăaăproduselorăagroalimentareăcuă
specific local 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Omologarea produselor cu specific local 
Atragerea de investitori 
P<trundereaăpeănoiăpie郡eădeădesfacere 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răproduseălocaleăomologate 
Pie郡eăaccesate 
 
 
Beneficiari: produc<toriiălocali,ăcomunitateaălocal<,ăpoten郡ialiăinvestitori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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EDUCA軍IE 
 

 
 
 
1. 

 
Reabilitare, modernizare 群iă dotareăGr<dini郡<ă cuă programănormalăVii群oara,ă comunaă
Vidra,ăjude郡ulăVrancea* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Cl<dirileăînăcareăfunc郡ioneaz<ăunit<郡ileădeăînv<郡<mântănecesit<ă
reabilitare,ămodernizareă群iăextindere,ăprecumă群iădotareaămaterial<ălaă
standardeăeuropeneăaăspa郡iilorăinterioareădestinateăprocesuluiă
educa郡ional 
 
Obiective:  
Creareaăclimatuluiăoptimăpentruădesf<群urareaăprogramelorăeduca郡ionaleă
(siguran郡<,ăigien<,ăbaz<ămaterial<ăcorespunz<toare) 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitare,ămodernizareă群iădotare 
Dotareămaterial<ăaăspa郡iilorăinterioare 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
Stabilizarea personalului didactic 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăreabilitat< 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
Beneficiari: unit<郡ileădeăînv<郡<mântădeăpeărazaăcomunei,ăcomunitateaă
local< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 

 
*Indicatoriăaproba郡iăprinăHCLănr.ă64/21.12.2016 



Strategiaădeădezvoltareălocal<ă2021-2027 – Comuna Vidra,ăjude郡ulăVrancea 

 

259 
 

 
 
 
2. 

 
Extindereă訓coala gimnazial< Vidra, comuna Vidra, jude郡ulăVrancea* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Cl<dirileăînăcareăfunc郡ioneaz<ăunit<郡ileădeăînv<郡<mântănecesit<ă
reabilitare,ămodernizareă群iăextindere,ăprecumă群iădotareaămaterial<ălaă
standardeăeuropeneăaăspa郡iilorăinterioareădestinateăprocesuluiă
educa郡ional 
 
 
Obiective:  
Creareaăclimatuluiăoptimăpentruădesf<群urareaăprogramelorăeduca郡ionaleă
(siguran郡<,ăigien<,ăbaz<ămaterial<ăcorespunz<toare) 
Prevenireaăabandonuluiă群colar 
Reducerea analfabetismului 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inere avize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeăreabilitare,ămodernizareă群iăextindere/construire 
Dotareămaterial<ăaăspa郡iilorăinterioare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
Stabilizarea personalului didactic 
Performan郡ele 群colare ale elevilor 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ănou-construit< 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: 訓coalaăgimnazial< Vidra,ăcomunitateaălocal< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 

 
* Indicatoriăaproba郡iăprinăHCLănr.ă64/21.12.2016 
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3. 

 
Construire Gr<dini郡aăcuăprogramăprelungităVidra* 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Cl<dirileăînăcareăfunc郡ioneaz<ăunit<郡ileădeăînv<郡<mântănecesit<ăextindere,ă
precumă群iădotareaămaterial<ălaăstandardeăeuropeneăaăspa郡iilorăinterioareă
destinateăprocesuluiăeduca郡ional 
 
 
Obiective:  
Creareaăclimatuluiăoptimăpentruădesf<群urareaăprogramelorăeduca郡ionaleă
(siguran郡<,ăigien<,ăbaz<ămaterial<ăcorespunz<toare) 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruire 
Dotareămaterial<ăaăspa郡iilorăinterioare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
Stabilizarea personalului didactic 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăconstruit< 
Num<răs<liădestinateăactivit<郡ii 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
 

 
*Aprobat<ăprinăHCLănr.ă31/12.05.2017 
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4. 

 
Construire Gr<dini郡<ăBurcaă1,ăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Cl<dirileăînăcareăfunc郡ioneaz<ăunit<郡ileădeăînv<郡<mântănecesit<ăextindere,ă
precumă群iădotareaămaterial<ălaăstandardeăeuropeneăaăspa郡iilorăinterioareă
destinateăprocesuluiăeduca郡ional 
 
 
Obiective:  
Crearea climatului optim pentruădesf<群urareaăprogramelorăeduca郡ionaleă
(siguran郡<,ăigien<,ăbaz<ămaterial<ăcorespunz<toare) 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruire 
Dotareămaterial<ăaăspa郡iilorăinterioare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
Stabilizarea personalului didactic 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăconstruit< 
Num<răs<liădestinateăactivit<郡ii 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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5. 

 
Reabilitareă(împrejmuire,ăamenajareă群iădotare): 

1. Gr<dini郡aăBurcaă2 
2. 訓coalaăTichiri群 
3. 訓coala cu clasele I-IV Vidra 

 
 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Cl<dirileăînăcareăfunc郡ioneaz<ăunit<郡ileădeăînv<郡<mântănecesit<ă
reabilitare,ămodernizareă群iăextindere,ăprecumă群iădotareaămaterial<ălaă
standarde europene a spa郡iilorăinterioareădestinateăprocesuluiă
educa郡ional 
 
 
Obiective:  
Creareaăclimatuluiăoptimăpentruădesf<群urareaăprogramelorăeduca郡ionaleă
(siguran郡<,ăigien<,ăbaz<ămaterial<ăcorespunz<toare) 
Prevenireaăabandonuluiă群colar 
Reducerea analfabetismului 
 
 
Activi t<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitare,ămodernizareă群iăextindere/construire 
Dotareămaterial<ăaăspa郡iilorăinterioare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
Stabilizarea personalului didactic 
Performan郡ele 群colare ale elevilor 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafe郡eăreabilitate 
 
 
Beneficiari: unit<郡ileădeăînv<郡<mântădeăpeărazaăcomunei,ăcomunitateaă
local< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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6. 

 
Reabilitareătermic<ă群iăeficien郡<ăenergetic<ăcl<diriăLiceulăSimionăMehedin郡iăVidra,ă
jude郡ulăVrancea 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare:  
Cl<dirileăînăcareăfunc郡ioneaz<ăunit<郡ileădeăînv<郡<mântănecesit<ăreabilitareă
群iămodernizare,ăprecumă群iădotareaămaterial<ălaăstandardeăeuropeneăaă
spa郡iilorăinterioareădestinateăprocesuluiăeduca郡ional 
 
Obiective:  
Cre群tereaăeficien郡eiăenergetice 
Crearea climatului optim pentruădesf<群urareaăprogramelorăeduca郡ionaleă
(siguran郡<,ăigien<,ăbaz<ămaterial<ăcorespunz<toare) 
Prevenireaăabandonuluiă群colar 
Reducerea analfabetismului 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitareă群iămodernizare 
Dotareămaterial<ăaăspa郡iilorăinterioare 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
Stabilizarea personalului didactic 
Performan郡eleă群colareăaleăelevilor 
Reducere consumăenergieătermic<ă(celăpu郡ină25ș) 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăreabilitat< 
Procentăcre群tereăeficien郡<ăenergetic< 
 
Beneficiari: 
LiceulăSimionăMehedin郡iăVidra,ăcomunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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7. 

 
Reabilitareă群iămodernizareăimobilăc<minăcultural din Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea cre群teriiăgraduluiădeăeduca郡ieă群iăcultur<ăînămediulărural 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăniveluluiăculturală群iăsocialăalăcet<郡enilorăcomunei 
Creareaădeăcondi郡iiăadecvateăpentruăorganizareaădeăevenimenteăcultural-
artistice 
Stimulareaăînfiin郡<riiădeăansambluriăfolclorice,ămuzic<ă群iădans 
Cre群tereaăgraduluiădeăsocializareăaăcet<郡enilorăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajareă群iămodernizareăaăcl<diriiă群iăspa郡iilorăinterioare 
Dotare  material< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Evenimente cultural-artistice organizate 
Înfiin郡areădeăforma郡iiădeămuzic<ă群iădans 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăreabilitat<ă群iămodernizat< 
Capacitate sal<ădeăevenimente 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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8. 

 
Construireăc<mineăculturaleăînăsateleăTichiri群ă群iăIre群ti 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăcre群teriiăgraduluiădeăeduca郡ieă群iăcultur<ăînămediulărural 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăniveluluiăculturală群iăsocialăalăcet<郡enilorăcomunei 
Creareaădeăcondi郡iiăadecvateăpentruăorganizarea de evenimente cultural-
artistice 
Stimulareaăînfiin郡<riiădeăansambluriăfolclorice,ămuzic<ă群iădans 
Cre群tereaăgraduluiădeăsocializareăaăcet<郡enilorăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduri achizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruireă群iăamenajareăaăcl<diriiă群iăspa郡iilorăinterioare 
Dotareăămaterial< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Evenimente cultural-artistice organizate 
Înfiin郡areădeăforma郡iiădeămuzic<ă群iădans 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăconstruit</amenajat< 
Capacitate sal<ădeăevenimente 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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9. 

 
Amenajareăbaz<ăsportiv<ăînăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sportulăcontribuieălaădezvoltareaăfizic<ăarmonioas<,ămen郡inereaăst<riiădeă
s<n<tateălaăcoteăoptime,ăprecumă群iălaăînt<rireaăspirituluiădeăechip<ă群iăaă
celuiădeăcompeti郡ie. Aceasta face necesar< implementareaăunorăm<suriă
careăs<ăcontribuieălaăatragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iă
sportive. 
Sus郡inereaăsportuluiădeăperforman郡< 
 
 
Obiective:  
Amenajarea unei baze sportive conform standardelor în domeniu 
Atragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iăsportive 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Lucr<riădeăamenajareă群i dotare baz<ăsportiv< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Baz<ăsportiv< amenajat< conform standardelor în domeniu 
Practicarea de sporturi 
Performan郡eăsportive 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăamenajat< 
Valoareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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10. 

 
Amenajare terenuri sportive în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sportul contribuie la dezvoltareaăfizic<ăarmonioas<,ămen郡inereaăst<riiădeă
s<n<tateălaăcoteăoptime,ăprecumă群iălaăînt<rireaăspirituluiădeăechip<ă群iăaă
celuiădeăcompeti郡ie. Aceasta face necesar< implementareaăunorăm<suriă
careăs<ăcontribuieălaăatragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡i 
sportive. 
 
 
Obiective:  
Amenajarea de terenuri de sport conform standardelor în domeniu 
Atragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iăsportive 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Lucr<riăde amenajare terenuri sportive 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Terenuri de sport amenajate conform standardelor, laădispozi郡iaă
cet<郡enilorăcomunei 
Practicarea de sporturi 
Performan郡eăsportive 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafe郡eăconstruiteă群iăamenajate 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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11. 

 
Construireăsal<ădeăsportăînăcomunaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sportul contribuie la dezvoltarea fizic<ăarmonioas<,ămen郡inereaăst<riiădeă
s<n<tateălaăcoteăoptime,ăprecumă群iălaăînt<rireaăspirituluiădeăechip<ă群iăaă
celui de competi郡ie. Aceasta face necesar< implementareaăunorăm<suriă
careăs<ăcontribuieălaăatragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iă
sportive. 
Sus郡inereaăsportuluiădeăperforman郡< 
 
 
Obiective:  
Construireaăuneiăs<liădeăsport conform standardelor în domeniu 
Atragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iăsportive 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡ieăpublic< 
Lucr<riădeăconstruireă群iăamenajareăsal<ădeăsport 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Sal<ădeăsport amenajat< conform standardelor în domeniu 
Practicarea de sporturi 
Performan郡eăsportive 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăconstruit<ă群iăamenajat< 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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12. 

 
Sus郡inereaăcopiiloră群iăaă tinerilorăcuăperforman郡eă群colareădeosebiteăprinăacordareaădeă
burse de merită群iăalteăstimulente 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Asigurareaăconformit<郡iiăcuăprevederile legale în vigoare privind 
acordareaăburselorăelevilorădinăînv<郡<mântulăpreuniversitarădeăstat 
Sus郡inereaă群iăîncurajareaăperforman郡eiă群colare 
 
 
Obiective:  
Sprijinireaă群iărecompensareaăcopiilorăcuăperforman郡eă群colareădeosebiteă
prin burse de merit 群iăalteăstimulente 
 
 
Activit<郡i: 
AprobareaăprinăHCLăaăacord<riiă群iăcuantumuluiăburselorădeămerită群iăaă
altorăstimulenteăpentruăeleviiăcuăperforman郡eă群colareădeosebite 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăperforman郡eiă群colare 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiăeduca郡ional 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<răeleviăcuăperforman郡eă群colareădeosebite 
Num<ră群iăvaloareăburseădeămerităacordateăîntr-oăperioad<ădeterminat<ădeă
timp (un an) 
 
 
Beneficiari: eleviiăcuăperforman郡eă群colareă 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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S;N;TATEă訓IăPROTEC軍IEăSOCIAL; 

 
 
 
 
1. 

 
Modernizareă群iădotareădispensar medical 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăunuiăsistemămedicalăcareăs<ăcorespund<ăcerin郡elorăUE 
Garantareaădreptuluiăcet<郡enilorădeăaăbeneficiaădeăserviciiămedicaleălaă
cele mai înalte standarde 
 
Obiective:  
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 
Cre群tereaăcapacit<郡iiădeătratament 
Evitareaădeplas<riiăcet<郡enilorăcomuneiăpentruăserviciiămedicaleă群iă
farmaciiădeăpeărazaăaltorălocalit<郡i 
Crearea de noi locuri de munc< 
 
Activit<郡i: 
Elaborare documenta郡ie 
Avize/autoriza郡ii 
Lucr<riădeămodernizare dispensar medical 
Dotareaăcuăaparatur<ămedical<ădeăultim<ăgenera郡ie 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cabinete medicale dotate la standarde înalte 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiămedical 
Interven郡iaăprompt<ăînăcazuriămedicaleădeăurgen郡< 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăreabilitat</modernizat< 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăcabineteleămedicale,ăfarmaciile 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Dispensar medical 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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2. 

 
Centruăsocialămultifunc郡ionalăpentruăpersoaneăvârstnice 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea unui sistem de servicii sociale adresate persoanelor 
vârstnice, careăs<ăcorespund<ăcerin郡elorăUE 
Garantareaădreptuluiăcet<郡enilorădeăaăbeneficiaădeăserviciiăsociale la cele 
mai înalte standarde 
 
 
Obiective:  
Asigurarea de servicii sociale la standarde europene 
Cre群tereaăcapacit<郡iiădeătratament 
Evitarea institu郡ionaliz<riiăvârstnicilor comunei pentru servicii sociale 
群iămedicale peărazaăaltorălocalit<郡i 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Avize/autoriza郡ii 
Proceduri achizi郡ieăpublic< 
Lucr<riăconstruire,ăamenajareă群iădotareăaăcentruluiăsocialăpentruă
vârstnici 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Un centru social destinat vârstnicilor la standarde europene 
Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilor sociale adresate vârstnicilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăimobil 
Capacitateă(num<rălocuri) 
Num<răbeneficiari 
Num<rădeălocuriădeămunc<ănou-create 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăpersoaneleăvârstniceădinăcomun< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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3. 

 
Reabilitareă群iămodernizareăPoliclinicaăVidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăunuiăsistemămedicalăcareăs<ăcorespund< cerin郡elorăUE 
Garantareaădreptuluiăcet<郡enilorădeăaăbeneficiaădeăserviciiămedicaleălaă
cele mai înalte standarde 
 
 
Obiective:  
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 
Cre群tereaăcapacit<郡iiădeătratament 
Evitareaădeplas<riiăcet<郡enilorăcomuneiăpentruăserviciiămedicaleă群iă
farmaciiădeăpeărazaăaltorălocalit<郡i 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Avize/autoriza郡ii 
Proceduri achizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitareă群iămodernizareăpoliclinic< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cabinete medicale dotate la standarde înalte 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiămedical 
Interven郡iaăprompt<ăînăcazuriămedicaleădeăurgen郡< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăreabilitat</modernizat< 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăcabineteleămedicale, farmaciile 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Policlinica 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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4. 

 
Extindere, modernizareă 群iă dotareă SpitalulăN.N.ă S<veanuă dină comunaăVidra,ă jude郡ulă
Vrancea 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitatea unui sistem medicalăcareăs<ăcorespund<ăcerin郡elorăUE 
Garantareaădreptuluiăcet<郡enilorădeăaăbeneficiaădeăserviciiămedicaleălaă
cele mai înalte standarde 
 
Obiective:  
Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 
Cre群tereaăcapacit<郡iiădeătratament 
Evitarea deplas<riiăcet<郡enilorăcomuneiăpentruăserviciiămedicaleă群iă
farmaciiădeăpeărazaăaltorălocalit<郡i 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăextindereă群iămodernizare spital 
Dotareaăcuăaparatur<ămedical<ădeăultim<ăgenera郡ie 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiămedical 
Interven郡iaăprompt<ăînăcazuriămedicaleădeăurgen郡< 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăreabilitat</modernizat< 
Suprafa郡<ănou-construit< 
S<liănoiădeătratamentădateăînăfolosin郡< 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăcabinetele medicale, farmaciile 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
SpitalulăN.N.S<veanu 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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5. 

 
Dotare cu tehnologieăperformant<ăaăSpitaluluiăN.N.ăS<veanu 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăunuiăsistemămedicalăcareăs<ăcorespund<ăcerin郡elorăUE 
Garantareaădreptuluiăcet<郡enilorădeăaăbeneficiaădeăserviciiămedicaleălaă
cele mai înalte standarde 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiămedical 
Asigurareaăinterven郡ieiăprompte înăcazuriămedicaleădeăurgen郡< 
Evitareaădeplas<riiăcet<郡enilorăcomuneiăînăalteălocalit<郡iăpentruăaă
beneficia de servicii medicale 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Achizi郡ieăechipamente performante pentru acordarea de servicii 
medicale 
Instruire personal medical 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Asigurarea acord<riiăserviciilorămedicaleăînăcomun<ă 
Cre群tereaăcalit<郡iiăactuluiămedical 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răcadre medicale instruite 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: SpitalulăN.N.ăS<veanu 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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6. 

 
Construire de locuin郡eăsociale înăcomunit<郡ileădefavorizate 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare 
Necesitatea unui sistem deăprotec郡ieăsocial< careăs<ăcorespund<ă
cerin郡elorăUE 
 
 
Obiective:  
Construireaă群iăamenajarea de locuin郡e sociale 
Asigurareaăunorăcondi郡iiădecenteădeălocuităpentruăcategoriileăsocialeă
defavorizate 
Cre群tereaăcalit<郡iiăvie郡ii 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborare documenta郡ie 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Execu郡ieălucr<riădeăconstruc郡ii-montaj 
Monitorizare program 
Acordarea locuin郡elorăcuăchirieăsubven郡ionat<ăpersoanelorădină
categoriile defavorizate 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Un trai decent pentru categoriile de persoane defavorizate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăsuprafa郡<ălocuin郡eăsocialeăconstruiteă群iăamenajate 
Num<rălocuin郡eăsocialeădateăînăfolosin郡< 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: categoriileădefavorizateăaleăpopula郡ieiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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7. 

 
Ad<postă群iăconsiliereăpentruăvictimeleăviolen郡eiădomestice 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare 
Necesitatea unui sistem deăprotec郡ieăsocial< careăs<ăcorespund<ă
cerin郡elorăUE 
 
 
Obiective:  
Amenajareaăunuiăad<postăpentruăvictimeleăviolen郡eiădomestice 
Asigurareaădeăserviciiădeăconsiliereăpentruăvictimeleăviolen郡eiădomestice 
Cre群tereaăcalit<郡iiăvie郡ii 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborare documenta郡ie 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Amenajareăad<post 
Acordare servicii de consiliere 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Ad<postăamenajatăpentruăvictimeleăviolen郡eiădomestice 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Capacitateăad<post 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: victimeleăviolen郡eiădomestice 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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8. 

 
Formareăcontinu<ăaăpersonaluluiăimplicatăînăacordareaădeăservicii sociale 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidareaăcapacit<郡iiăadministrative 
Formareaăprofesional<ăperiodic<ăconstituieăoăobliga郡ieălegal< 
Specializareaăcontinu<ăaăresurseiăumaneăînăacordăcuănevoileăsociet<郡iiă
actuale 
 
 
Obiective:  
Îmbun<t<郡ireaăniveluluiădeăformareăprofesional<ăpentruăfunc郡ionariiă
publiciă群iăpersonalulăcontractualădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăală
primarului 
 
 
Activit<郡i: 
Realizarea analizei nevoilorădeăformareăprofesional< 
Elaborarea planului anual de formare profesional< 
Achizi郡iaădeăserviciiădeăinstruireă群iăperfec郡ionareăprofesional< 
Participareaălaăformeădeăpreg<tire profesional<ăconformănevoiloră
identificate 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Dezvoltareaădeănoiăcompeten郡e 
Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilorăfurnizate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<rădeăprogrameădeăformare 
Num<rădeăbeneficiari 
 
 
Beneficiari: func郡ionariiăpubliciă群iăpersonalulăcontractualădinăaparatulădeă
specialitate al primarului comunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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S;N;TATEă訓IăPROTEC軍IEăSOCIAL;Eă訓Iă;TATEă訓IăP 
 

TURISMă訓IăCULTUR; 
 

ROTEC軍IEăSOCIAL; 
 
 
1. 

 
Organizare de circuite turistice cu includereaă obiectiveloră culturale,ă religioaseă 群iă aă
monumentelorăistoriceădinăcomun<ă 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
Con群tientizareaăimportan郡eiă群iăvaloriiăobiectivelorăculturale,ăreligioaseă群iă
a monumentelor istorice de pe raza comunei 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăturistic<ăaăcomuneiăprinăorganizareaădeăcircuiteăturistice 
Promovareaăobiectivelorăculturale,ăreligioaseă群iăaămonumentelorăistorice 
 
Activit<郡i: 
Identificareaăobiectivelorăculturale,ăreligioaseă群iăaămonumentelor 
istoriceădinăcomun< 
Cartarea obiectivelor turistice 
Modernizareaăinfrastructuriiărutiereăceădeserve群teăobiectiveleăturistice 
Promovareaăobiectivelorăculturale,ăreligioaseă群iăaămonumentelorăistorice 
Sprijinireaăorganiz<riiădeăcircuiteăturisticeăînăzon< 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti/vizitatori 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<rădeăcircuiteăturisticeărealizateăîntr-o unitate de timp (un an) 
Num<rături群ti/vizitatori 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăoperatoriădeăturism,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG-uri 
Operatori turism 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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2. 

 
Organizare de evenimenteă culturale,ă religioase,ă etnografice,ă gastronomice,ă careă s<ă
revitalizezeătradi郡iileălocale,ăinclusivăînăparteneriatăcuăalteălocalit<郡i 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaăturistic<ăa comunei prin organizarea de evenimente 
culturale,ăreligioase,ăetnografice,ăgastronomice,ăcareăs<ărevitalizezeă
tradi郡iileălocale 
 
 
Activit<郡i: 
Organizarea de evenimente 
Modernizarea infrastructurii rutiere 
Promovarea evenimentelorăcareărevitalizeaz<ătradi郡iile locale 
Sprijinireaăorganiz<riiădeăcircuiteăturisticeăînăzon< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti/vizitatori 
Cre群tereaăveniturilorădinăturismălaăbugetulălocal 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<răevenimenteăorganizate 
Num<răorganizatoriăatra群i 
Num<răparticipan郡i 
Plusăvaloareăadus< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăorganizatoriădeăevenimente,ăoperatori 
deăturism,ături群ti/vizitatori 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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3. 

 
Realizare bro群ur<ă群iăalteămaterialeăpublicitareădeăpromovareăturistic<ăaălocalit<郡ii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
 
 
Obiective:  
Promovareaăprinămijloaceămoderneăaădestina郡ieiăturistice 
Atragerea de vizitatori/turi群tiăînăzon< 
Atragerea de noi investitori în turism 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Achizi郡iiăserviciiădeărealizareăbro群ur<ă群iăalteămaterialeăpublicitare de 
promovareăturistic< 
Difuzareăbro群ur<ă群iămaterialeăpublicitare 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Valoareăinvestit<ăînăpromovare 
Num<răvizitatori/turi群ti 
Cre群tereăeconomic<ăgenerat< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăoperatoriădeăturism,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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4. 

 
Realizareăwebsiteă群iăaplica郡ieămobil<ădeăpromovareăturistic<ăaălocalit<郡ii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
 
 
Obiective:  
Promovareaăprinămijloaceămoderneăaădestina郡ieiăturistice 
Atragereaădeăvizitatori/turi群tiăînăzon< 
Atragerea de noi investitori în turism 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ie 
Achizi郡iiăserviciiădeărealizareăwebsiteă群iăaplica郡ieămobil<ădeăpromovareă
turistic< 
Realizareăwebsiteă群iăaplica郡ieămobil<ădeăpromovareăturistic< 
Instruireăpersonalăînăvedereaăactualiz<riiăinforma郡iei pentru promovarea 
turistic<ăaăcomunei 
Popularizareăwebsiteă群iăaplica郡ieămobil< 
Monitorizareătraficăwebsiteă群iăaplica郡ieămobil< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaănum<ruluiădeăutilizatori 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Valoareăinvestit<ăînăpromovare 
Num<răutilizatoriăwebsiteă群iăaplica郡ieămobil< 
Num<răvizitatori/turi群ti 
Cre群tereăeconomic<ăgenerat< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăoperatoriădeăturism,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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5. 

 
Restaurareaăcaselorăvechiă群iăredareaălorăcircuitului turistic  
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
Conservarea patrimoniului cultural identitar 
 
 
Obiective:  
Restaurareaăcaselorătradi郡ionaleăvechiă群iăincludereaăînăcircuitulăturistic 
Cartarea caselor vechi redate circuitului turistic 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Avize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeărestaurare 
Includerea caselor vechi restaurate în circuitul turistic 
Cartare obiective turistice 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群terea num<ruluiădeături群ti/vizitatori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<ră群iăsuprafe郡eăcaseărestaurateă群iăincluseăînăcircuiteăturistice 
Num<răvizitatori/turi群ti 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăoperatoriădeăturism,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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6. 

 
Expertiz<ăcomplet<ă群iăreabilitareăSpitalăN.N.S<veanu 
 

 
 
Descrierea proiectului 

 
 
Justificare: 
Conservarea patrimoniului cultural identitar 
 
 
Obiective:  
ReabilitareaăSpitaluluiăN.N.ăS<veanu 
 
 
Activit<郡i: 
Expertiz<ăcl<direămonumentăistoric 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitareăcl<direămonumentăistoric 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cl<direămonumentăistoricăreabilitat< 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăreabilitat< 
 
 
Beneficiari: SpitalulăN.N.ăS<veanu,ăcomunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡iali 
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
SpitalulăN.N.ăS<veanu 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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7. 

 
Programădeă cur<郡areă aă tuturoră zonelorănaturaleă (înă special deăde群euriă deăplastic)ă 群iă
organizareaădeăprogrameădeăeducareăaăpopula郡iei,ăprecumă群iăîn<sprireaăpenalit<郡ilor 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăprotej<riiă群iăconserv<riiănaturii,ăaădiversit<郡iiăbiologice 
 
 
Obiective:  
Conservareaă群iăreabilitarea sistemelor ecologice existente 
 
 
Activit<郡i: 
Ac郡iuniăecologiceădeăcur<郡areăaăzonelorăpoluate 
Organizareaădeăcampaniiădeăcon群tientizareăaănecesit<郡iiăprotej<riiă
mediului înconjur<tor 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Mediuănaturalăcurată群iăs<n<tos 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<rădeăprogrameădeăcur<郡areăorganizate 
Num<răparticipan郡i 
Suprafe郡eăecologizate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
ONG-uri 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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8. 

 
Dezvoltareăzon<ăturistic< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
 
Obiective:  
Atragerea de investitoriăînăzon< 
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurareaăcondi郡iilorădeărecreereăpentruălocuitori 群iăvizitatori/turi群ti 
Cre群tereaăatractivit<郡iiăzoneiă群iăaănum<ruluiădeăvizitatori 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Dezvoltareaăinfrastructuriiăcareăs<ădeserveasc<ăzonaăturistic< 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Achizi郡ieălucr<riădeăamenajare 
Execu郡ieălucr<riădeăconstruc郡ie,ăamenajare 
Promovareăzon<ăturistic< 
Monitorizareăactivitateădesf<群urat<ăînăzonaăturistic< 
 
Rezultate a群teptate: 
Dezvoltareăeconomic<ăaăzonei 
Cre群tereaănum<ruluiădeăvizitatori/turi群ti 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡aăzoneiăturisticeăamenajate 
Num<rulădeăinvestitoriăatra群i 
Num<rulădeături群ti/vizitatori 
Num<rulădeălocuriădeămunc<ănou-create 
 
Beneficiari: locuitoriiăcomunei,ături群ti,ăvizitatori,ăoperatoriăeconomiciă
careăactiveaz<ăînăturism 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
Investitoriăpriva郡i 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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9. 

 
Amenajare trasee turistice 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
 
 
Obiective:  
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurarea condi郡iilorădeărecreereăpentruălocuitori 
Cre群tereaăatractivit<郡iiăzoneiă群iăaănum<ruluiădeăvizitatori 
 
 
Activit<郡i: 
Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pentru 
diferiteăvolumeădeătimpă群iăcareăs<ăconectezeădiferiteăobiectiveădeăinteres 
Dezvoltareaăunorătraseeăcicloturisticeă群iăamenajareaăacestora,ăincluzândă
locuri de popasă群iăindicatoare 
Realizareaă群iămontareaădeăindicatoareă群iăpanouriădeăinformare,ăpuncteădeă
observare etc. 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Diversificarea ofertei turistice 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti/vizitatori 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Num<rătrasee amenajate 
Num<rădeături群ti/vizitatoriăatra群i 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăoperatoriiădeăturism,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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10. 

 
Amenajareăarieăprotejat< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea ecoturismuluiăînăzon<, având în vedere interesul crescând al 
poten郡ialilorăconsumatori de turism pentru vizitarea zonelor protejate, 
valoroaseăsubăaspectă群tiin郡ific,ăoriginaleă群iăuniceăprinăatrac郡iileăpeăcareăleă
ad<postesc 
 
Obiective:  
Atragereaădeăinvestitoriăînăzon<ă(unit<郡i deăcazare,ăunit<郡iădeăalimenta郡ie,ă
dot<riădeăagrement 群iăsport) 
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurareaăcondi郡iilorădeărecreereăpentruălocuitori 群iăvizitatori/turi群ti 
Popularizarea atractivit<郡iiăzonei,ăînăvedereaăcre群terii num<ruluiădeă
vizitatori 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Dezvoltarea infrastructuriiăcareăs<ădeserveasc<ăzonaăturistic< 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Amenajareaăspa郡iilorănaturaleăprinădot<riăturistice 
Promovareăzon< turistic< 
Monitorizareăactivitateădesf<群urat<ăînăcadrulăarieiăprotejate 
 
Rezultateăa群teptate: 
Dezvoltareăeconomic<ăaăzonei 
Cre群tereaănum<ruluiădeăvizitatori/turi群ti 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡aăzoneiăturisticeăamenajate 
Num<rulădeăinvestitoriăatra群i 
Num<rulădeături群ti/vizitatori 
Num<rulădeălocuriădeămunc<ănou-create 
 
Beneficiari: locuitoriiăcomunei,ături群ti,ăvizitatori,ăoperatoriăeconomiciă
careăactiveaz<ăînăturism 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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11. 

 
Construire teren sintetic în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Sportul contribuie la dezvoltareaăfizic<ăarmonioas<,ămen郡inereaăst<riiădeă
s<n<tateălaăcoteăoptime,ăprecumă群iălaăînt<rireaăspirituluiădeăechip<ă群iăaă
celuiădeăcompeti郡ie. Aceasta face necesar< implementareaăunorăm<suriă
careăs<ăcontribuieălaăatragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iă
sportive. 
 
 
Obiective:  
Construirea terenuluiăsinteticăpentruăactivit<郡iăsportive conform 
standardelor în domeniu 
Atragereaăcopiiloră群iătinerilorăc<treăactivit<郡iăsportive 
Ob郡inereaădeăperforman郡eăînăcadrulăcompeti郡iilorăsportive 
  
 
Activit<郡i: 
Elaborare documenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruire teren sintetic 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Teren amenajat conform standardelor în domeniu 
Practicarea de sporturi 
Performan郡eăsportive 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăterenăconstruit 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitatea local<,ăsportiviădinăcomun< 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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12. 

 
Locuriădeăjoac<ăpentruăcopii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăamenaj<riiăpeărazaăcomuneiădeănoiălocuriădeărelaxareă群iă
petrecere a timpului liber pentru copiiă群iăadolescen郡i 
 
 
Obiective:  
Dezvoltareaădeăspa郡iiădeăagrementăpentruăcopiiă群iăadolescen郡i 
 
 
Activit<郡i: 
Identificareaăterenurilorăpentruăamenajareaălocurilorădeăjoac< 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruc郡ieă群i amenajare 
Darea în folosin郡< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Locuriădeăjoac<ăamenajateăconformăstandardelorădeăcalitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<rălocuriădeăjoac< 
Suprafa郡<ăamenajat< 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: copiiă群iăadolescen郡i,ălocalniciă群iăvizitatori/turi群ti 
 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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13. 

 
Realizare complex de agrement 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltarea dinăpunctădeăvedereăcultural,ăsocială群iăsportivăaăcomunei 
  
 
Obiective:  
Dezvoltareaădeăspa郡iiădeăagrementă群iăantrenamenteăpentruălocuitoriiă
comunei,ăprecumă群iăpentruăvizitatori/turi群ti 
Asigurareaăcondi郡iilorădeărecreereăpentruălocuitori 群iăvizitatori/turi群ti 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
Dezvoltareaăinfrastructuriiăcareăs<ădeserveasc<ăcomplexul de agrement 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Achizi郡ieălucr<riădeăconstruc郡ie,ăamenajare 
Execu郡ieălucr<riădeăconstruc郡ie,ăamenajare 
Promovare complex de agrement 
Monitorizareăactivitateădesf<群urat<ăînăcomplexulădeăagrement 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Dezvoltare din punct de vedere cultural, socială群iăsportivăaăcomunei 
Cre群tereaănum<ruluiădeăvizitatori/turi群ti 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡aăamenajat< 
Num<rulădeăinvestitoriăatra群i 
Num<rulădeăbeneficiari 
Num<rulădeălocuriădeămunc<ănou-create 
 
 
Beneficiari: locuitoriiăcomunei,ături群ti,ăvizitatori,ăoperatoriăeconomici 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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14. 

 
Amenajareăbaz<ăturistic<ăp<dure 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismuluiăînăzon< 
 
 
Obiective:  
Atragereaădeăinvestitoriăînăzon< 
Diversificarea ofertei turistice 
Asigurarea condi郡iilorădeărecreereăpentruălocuitori 群iăvizitatori/turi群ti 
Cre群tereaăatractivit<郡iiăzoneiă群iăaănum<ruluiăde vizitatori 
Dezvoltareaăinfrastructuriiăcareăs<ădeserveasc<ăbaza turistic< 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡ieătehnic< 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Execu郡ieălucr<riădeăamenajare 
Promovareăbaz<ăturistic< 
Monitorizareăactivitateădesf<群urat<ăînăbazaăturistic< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Dezvoltareăeconomic<ăaăzonei 
Cre群tereaănum<ruluiădeăvizitatori/turi群ti 
Creareaădeănoiălocuriădeămunc< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡aăzoneiăturisticeăamenajate 
Num<rulădeăinvestitoriăatra群i 
Num<rulădeături群ti/vizitatori 
Num<rulădeălocuriădeămunc<ănou-create 
 
 
Beneficiari: locuitoriiăcomunei,ături群ti,ăvizitatori,ăoperatoriăeconomiciă
careăactiveaz<ăînăturism 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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15. 

 
Construireă群iăamenajareăcentruălocalădeăinformareăturistic< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Dezvoltareaădurabil<ăaăturismului,ăprinăpromovareaăresurselorăturisticeă
ale comunei 
 
 
Obiective:  
Înfiin郡areaăcentruluiălocalădeăinformareă群iăpromovareăaăturismului 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Avize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăconstruireă群iăamenajare CIT 
Dotare cu echipamente moderne a CIT 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Promovareaăturistic<ăaăzonei 
Cre群tereaănum<ruluiădeături群ti/vizitatori 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăconstruit<ă群iăamenajat< 
Dot<riăcentruădeăinformareăturistic< 
Num<rădeăbeneficiari 
Cre群tereăeconomic<ăgenerat< 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal<,ăoperatoriiădeăturism,ături群ti/vizitatori 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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MEDIU  
 

 
 
 
1. 

 
Plantarea de perdele forestiere pe marginea drumuriloră cuă trafică intens,ă precumă 群iă
întreăzoneleăindustrialeă群iăceleădeălocuit 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăprotej<riiă群iăconserv<riiăunuiămediuănaturalăs<n<tos 
 
 
Obiective:  
Protejareaămediuluiăînconjur<tor 
Prevenirea/reducereaăpolu<rii 
 
 
Activit<郡i: 
Lucr<riădeăplantareăaăperdelelorăforestiere 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Reducerea gradului de poluare 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime perdele forestiere create (km) 
Suprafe郡eăplantate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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2. 

 
Împ<durireaăterenurilorădegradate,ăaăcelorănefolosite,ădefri群ate 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăreconstruc郡ieiăecologiceăaăterenurilorădegradate,ăprină
valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de fenomene 
de degradare în diferiteăstadiiăsauăcareă群i-auăpierdutătotalăsauăpar郡ială
capacitateaădeăproduc郡ieăpentruăfolosin郡eăagricole 
 
 
Obiective:  
Valorificareaăterenurilorădegradate,ăaăcelorănefolosite,ădefri群ate 
Cre群tereaăsuprafe郡elorădeăp<dureăpeăteritoriulăcomunei 
Combatereaăpolu<riiă群iăaăefectelorăacesteiaăasupraămediuluiăînconjur<toră
群iăs<n<t<郡iiăoamenilor 
Îmbun<t<郡ireaăcondi郡iilorădeămediuă群iăaădiversit<郡iiăbiologice 
 
 
Activit<郡i: 
Preg<tireaăterenuluiă群iăaăsoluluiăînăvedereaăîmp<duririi 
Executareaădeălucr<ri de îmbun<t<郡iriăfunciare 
Executareaăplanta郡iei 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Suprafa郡<ădeăterenăîmp<durit 
Cre群tereaăproduc郡ieiădeăenergieăregenerabil< 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafe郡eăîmp<durite 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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3. 

 
Reabilitareăspa郡iiăverziăînăinteriorulălocalit<郡ii 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăprotej<riiă群iăconserv<riiăzonelorăverziădinăcomun< 
Îmbun<t<郡ireaăaspectuluiăesteticăalăcomunei 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcalit<郡iiămediuluiănatural 
Consolidarea amenaj<rilorăpeisagistice 
Crearea de noi locuri de recreere pentru cet<郡eniiăcomunei 
 
 
Activit<郡i: 
Lucr<riădeăreabilitareăaăspa郡iilorăverziădinălocalitate 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Spa郡iiăverzi,ăparcuri 
Îmbun<t<郡ireaăimaginiiăcomunei 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafe郡eăspa郡iiăverzi amenajate 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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4. 

 
Înfiin郡areăparcădendrologic în comuna Vidra 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăprotej<riiă群iăconserv<riiăzonelorăverziădinăcomun< 
Îmbun<t<郡ireaăaspectuluiăesteticăalăcomunei 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcalit<郡iiămediuluiănatural 
Consolidareaăamenaj<rilorăpeisagistice 
Creareaădeănoiălocuriădeărecreereăpentruăcet<郡eniiăcomunei 
Cre群tereaăsuprafe郡eiămediiăaăspa郡iuluiăverdeăpeăcapălocuitor 
 
 
Activit<郡i: 
Identificarea terenului potrivit pentru amenajarea parcului dendrologic 
Studii de specialitate 
Elaborareaădocumenta郡iei 
Avize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăamenajare parc dendrologic 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăsuprafe郡eiămediiăaăspa郡iuluiăverdeăpeăcap locuitor 
Îmbun<t<郡ireaăimaginiiăcomunei 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡<ăverdeăamenajat< 
Suprafa郡<ămedieăspa郡iuăverdeăpeăcapălocuitor 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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5. 

 
Instalareaădeăpubeleăpentruăcolectareaăselectiv<ăaăde群eurilor 
 

 
 
Descrierea proiectului 

 
 
Justificare: 
Colectareaăselectiv<ăaăde群eurilorăaduceăbeneficiiăeconomiceăcomunit<郡iiă
locale 
 
 
Obiective:  
Protejarea mediului înconjur<torălaănivelulăcomunei 
Aliniereaălaăstandardeăeuropeneăcuăprivireălaăcalitateaă群iăprotec郡iaă
mediului 
 
 
Activit<郡i: 
Achizi郡ionareaădeăpubeleă群iăinstalareaăacestoraăpeărazaăcomunei 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiădeăgunoiăcolectatăselectiv 
Eficientizareaărecicl<rii 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăvaloareăpubeleăachizi郡ionate 
Num<răpuncteădeăinstalare 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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6. 

 
Dotareaăgospod<riilorăcuăpubeleăpentruăcolectareaăselectiv<ăaăde群eurilor 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Colectarea selectiv<ăaăde群eurilorăaduceăbeneficiiăeconomiceăcomunit<郡iiă
locale 
 
 
Obiective:  
Protejarea mediului înconjur<torălaănivelulăcomunei 
Aliniereaălaăstandardeăeuropeneăcuăprivireălaăcalitateaă群iăprotec郡iaă
mediului 
 
 
Activit<郡i: 
Achizi郡ionareaădeăpubeleăecologiceă群i distribuireaăacestoraăc<treă
popula郡ie 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Cre群tereaăcantit<郡iiădeăgunoi colectat selectiv 
Eficientizareaărecicl<rii 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăvaloareăpubeleăachizi郡ionate 
Num<răgospod<riiădeservite 
 
 
Beneficiari: cet<郡eniiăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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7. 

 
Decolmatare râuri 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Protec郡iaă群iăconservareaămediuluiăînconjur<tor 
Siguran郡aă群iăprotec郡iaăcet<郡enilorăcontraăinunda郡iilor 
 
 
Obiective:  
Asigurareaăscurgeriiăoptimeăînăalbieăaăapelorăcurg<toareădeăpeărazaă
comunei 
 
 
Activit<郡i: 
Îndep<rtareaămaterialuluiăaluvionar  
Extragereănisipuriă群iăpietri群uri 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Scurgereaăoptim<ăînăalbieăaărâurilor 
Reducereaăefectelorănegativeăgenerateădeăinunda郡iiă群iăviituri 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Lungime râuri decolmatate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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8. 

 
Regularizareăcursuriădeăap< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare:  
Protec郡iaă群iăconservareaămediuluiăînconjur<tor 
Siguran郡aă群iăprotec郡iaăcet<郡enilorăcontraăinunda郡iilor 
 
 
Obiective:  
Prevenireaă群iăreducereaăconsecin郡elorădistructiveăaleăinunda郡iilor 
Reducerea eroziunii malurilor 
Protec郡iaăgospod<riiloră群iăaăterenurilorăagricole 
 
 
Activit<郡i: 
Lucr<riădeăregularizareăaăcursurilorădeăap< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Men郡inereaăalbieiăactualeăaăcursurilorădeăap< 
Reducereaăefectelorănegativeăgenerateădeăinunda郡iiă群iăviituri 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungime cursuriădeăap<ăregularizate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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9. 

 
Îndiguiriă群iăconsolid<riămaluriă群iăversan郡i 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare:  
Protec郡iaă群iăconservareaămediuluiăînconjur<tor 
Siguran郡aă群iăprotec郡iaăcet<郡enilorăcontraăinunda郡iilor 
 
 
Obiective:  
Prevenireaă群iăreducereaăconsecin郡elorădistructiveăaleăinunda郡iilor 
Reducerea eroziunii malurilor 
Protec郡iaăgospod<riiloră群iăaăterenurilorăagricole 
 
 
Activit<郡i: 
Lucr<riădeăîndiguiriă群iăconsolid<riădeămaluriă群iăversan郡i 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Reducerea efectelor negative generate de inunda郡iiă群iăviituri 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Lungimeădiguriă群iăconsolid<ri 
Suprafe郡e/gospod<riiăprotejate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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10. 

 
Infrastructur<ădeăprevenireă群iăprotec郡ieăîmpotrivaăinunda郡iilor 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare:  
Protec郡iaă群iăconservareaămediuluiăînconjur<tor 
Siguran郡aă群iăprotec郡iaăcet<郡enilorăcontraăinunda郡iilor 
 
 
Obiective:  
Prevenireaă群iăreducereaăconsecin郡elorădistructiveăaleăinunda郡iilor 
Protec郡iaăgospod<riiloră群iăaăterenurilorăagricole 
Consolidareaăinfrastructuriiădeăprevenireă群iăprotec郡ieăîmpotrivaă
inunda郡iilor 
 
 
Activit<郡i: 
Lucr<riădeăconsolidareăinfrastructur<ădeăprevenireă群iăprotec郡ieăîmpotrivaă
inunda郡iilor 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Reducereaăefectelorănegativeăgenerateădeăinunda郡iiă群iăviituri 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Suprafa郡</lungimeăinfrastructur<ădeăprotec郡ie 
Suprafa郡<ădeăterenăprotejat< 
Num<răgospod<riiăprotejate 
 
 
Beneficiari: comunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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CAPACITATEăADMINISTRATIV; 
 

 
 
 
1. 

 
Achizi郡ieă群iăpunereăînăfunc郡iuneădeăechipamenteăperformanteădeătehnic<ădeăcalcul 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidareaăcapacit<郡iiăadministra郡ieiăpubliceălocale 
Furnizareaădeăserviciiăpubliceădeăcalitateăpentruăto郡iăcet<郡eniiăcomunei 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilor publice furnizate 
Îmbun<t<郡ireaăaccesuluiălaăserviciile publice 
 
 
Activit<郡i: 
Achizi郡ieăechipamente 
Dotare cu echipamente performante deătehnic<ădeăcalcul 
Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performant< 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăvaloareăechipamente 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: administra郡iaăpublic<ălocal<,ăcet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiă
publiceă群iăoperatoriăeconomiciădeăpeărazaăcomunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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2. 

 
Achizi郡iaă群iăutilizareaădeăsofturiăperformante pentru furnizarea de servicii de calitate 
c<treăcet<郡eniă群iăreducereaătimpuluiădeăsolu郡ionareăaăsolicit<rilorăacestora 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidareaăcapacit<郡iiăadministra郡ieiăpubliceălocale 
Furnizarea de servicii publice deăcalitateăpentruăto郡iăcet<郡eniiăcomunei 
 
 
Obiective:  
Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilor publice furnizate 
Reducereaătimpuluiădeăsolu郡ionare a cererilor 
Îmbun<t<郡ireaăaccesuluiălaăserviciileăpublice 
 
 
Activit<郡i: 
Achizi郡iaădeăsofturiăperformante 
Instruireaăpersonaluluiăînăscopulăutiliz<riiăeficienteăaăacestora 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Acces facil la servicii publice prin tehnologie performant< 
Servicii publice de calitate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăvaloareăsofturiăachizi郡ionate 
Num<răcet<郡eniădeservi郡i 
Termenădeăsolu郡ionareăcereri 
 
 
Beneficiari: administra郡iaăpublic<ălocal<,ăcet<郡eniiăcomunei,ăinstitu郡iiă
publiceă群iăoperatoriăeconomici de pe raza comunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite  
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3. 

 
Programe de instruire 群iăperfec郡ionareăprofesional< 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidarea capacit<郡iiăadministrative 
Formareaăprofesional<ăperiodic<ăconstituieăoăobliga郡ieălegal< 
Specializareaăcontinu<ăaăresurseiăumaneăînăacordăcuănevoileăsociet<郡iiă
actuale 
 
 
Obiective:  
Îmbun<t<郡ireaăniveluluiădeăformareăprofesional<ăpentruăfunc郡ionariiă
publiciă群iăpersonalulăcontractualădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăală
primarului 
 
 
Activit<郡i: 
Realizareaăanalizeiănevoilorădeăformareăprofesional< 
Elaborarea planului anual deăformareăprofesional< 
Achizi郡iaădeăserviciiădeăinstruireă群iăperfec郡ionareăprofesional< 
Participareaălaăformeădeăpreg<tire profesional<ăconformănevoiloră
identificate 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Dezvoltareaădeănoiăcompeten郡e 
Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilorăfurnizate 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<răprogrameădeăformare 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: func郡ionariiăpubliciă群iăpersonalulăcontractualădinăaparatulădeă
specialitate al primarului comunei 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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4. 

 
Reabilitareă群i modernizareăsediuăprim<rie 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Necesitateaăreabilit<riiă群i moderniz<riiăcl<diriiă群iăspa郡iilorădeălucruăaleă
prim<rieiăpentruăaăcorespundeănevoilorădeăservireăaăinteresuluiăpublicăînă
condi郡iiăoptime 
  
 
Obiective:  
Consolidareaăcapacit<郡iiăadministra郡ieiăpubliceălocaleădeăaăfurnizaă
serviciiădeăcalitateăpentruăcet<郡enii comunei 
Creareaădeăcondi郡iiădeălucruărapideă群iămoderneăpentruăpersonalulă
institu郡iei 
Reducereaătimpuluiădeăsolu郡ionareăaăcererilor 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Lucr<riădeăreabilitareă群i modernizare a sediului 
Dotareaămaterial<ăaăspa郡iilorădeălucru 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Condi郡iiămaiăbuneădeălucru 
Timpăredusădeăsolu郡ionareăaăcererilor 
Cre群tereaăcalit<郡iiăserviciilorăfurnizate 
 
 
Indicatori de evaluare: 
Suprafa郡<ăreabilitat<ă群iămodernizat< 
 
 
Beneficiari: Prim<riaăComunei,ăpersonalulăprim<riei,ăcomunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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5. 

 
Utilizareaăcomplementar<ăaăsurselorăregenerabileădeăenergieăînăprim<rie 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
ImplementareaănormelorăUEăcuăprivireălaăprotec郡iaămediului,ăutilizarea 
tehnologiilorăcurateă群iăcareărisipescămaiăpu郡ine resurse 
 
 
Obiective:  
Valorificarea surselor regenerabile de energie 
Reducereaăcheltuielilorăcuăutilit<郡ile 
 
 
Activit<郡i: 
Elaborareaădeădocumenta郡iiătehnice 
Ob郡inereăavize/autoriza郡ii 
Proceduriăachizi郡iiăpublice 
Dotarea prim<rieiăcomunei cuăinstala郡iiăde producere a energiei din 
surse regenerabile 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Instala郡iiăimplementate 
Reducerea cheltuielilor  
 
 
Indicatori de evaluare: 
Capacitate surse de energieăregenerabil< 
Procent reducere cheltuieli 
 
 
Beneficiari: Prim<riaăComunei 
 
 

Institu郡ii/actori 
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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6. 

 
DotareăcuăutilajeăcomunaăVidra,ăjude郡ulăVrancea 
 

 
Descrierea proiectului 

 
Justificare: 
Consolidareaăcapacit<郡iiăadministra郡ieiăpubliceălocale 
Necesitateaăexecut<riiădeălucr<riădeăgospod<rireăcomunal<ă群iădeă
interven郡ieăînăsitua郡iiădeăurgen郡< 
 
 
Obiective:  
Dotareaăserviciuluiăadministrativă群iădeăgospod<rireăcomunal<ăală
prim<rieiăcuăutilajeă群iăechipamenteădeălucruăperformante 
Realizareaălucr<rilorădeăamenajareă群iăgospod<rireăcomunal< 
Interven郡ieăeficient<ă群iăprompt<ăînăsitua郡iileădeăurgen郡< 
 
 
Activit<郡i: 
Derulareaăprocedurilorădeăachizi郡ieăpublic< 
Instruirea personalului care va deservi utilajele 
Dareaăînăfolosin郡< 
 
 
Rezultateăa群teptate: 
Reducereaăcheltuielilorăcuăexecu郡iaălucr<rilor 
Reducerea timpilorădeăexecu郡ieăaălucr<rilor 
 
 
Indicatori de rezultat: 
Num<ră群iăvaloareădot<ri 
Servicii asigurate 
Reducere cheltuieli cu serviciile furnizate 
Num<răbeneficiari 
 
 
Beneficiari: Prim<riaăcomunei,ăcomunitateaălocal< 
 
 

Institu郡ii/actoriă
implica郡i/poten郡ialiă
parteneri 

Consiliul local al comunei 
Primarul comunei 
 

Posibile surse de 
finan郡are 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse legal constituite 
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PARTEA A V-A 

 

IMPLEMENTAREA,ăMONITORIZAREAă訓IăEVALUAREAă 

STRATEGIEIăDEăDEZVOLTAREăLOCAL; 

 

 

 Implementarea strategiei de dezvoltare local< şiă implicită aă planuluiă deă acYiuneă se face cu 

participarea tuturor actorilor de peăplanălocal:ăadministra郡iaăpublic<ălocal<,ăcomunitateaălocal<,ăfirmeă

private,ăreprezentan郡iiăsociet<郡iiăcivile. 

 Oăbun<ăimplementareăaăstrategiei de dezvoltare asigur<ăînăprimulărândăoăcre群tereăautentic<ăaă

comunit<郡ii la nivelul tuturor domeniilor de interven郡ieă群iăpriorit<郡ilorăstrategice.ăDinăacest punct de 

vedereăimplementareaăunuiăsistemăpotrivitădeăindicatoriădeămonitorizareă群iăelaborareaăperiodic< 群iăcuă

pragmatismă aă rapoarteloră strategiceă deă monitorizareă joac<ă ună rolă esen郡ială înă procesulă deă

management.  

 Monitorizarea, evaluarea 群i pilotarea suntă proceseă corelateă şiă interdependente.ă Înă

contextul cicluluiăpoliticilorăpublice,ămonitorizareaăşiă evaluareaădepindădeăetapeleădeă identificare, 

formulareă aăproblemeiă şiă deă ceaă aă alegeriiă celeiămaiăbuneăalternative. Pilotarea are rolul aplic<riiă

celei mai bune tractici de implementare a proiectelor din cadrul strategiei. 

Monitorizarea esteăprocesulădeăcolectareăperiodic<ăşiăanaliz<ăaăinformaYieiăcuăscopulădeăa 

fundamentaă procesulă deă luareă aă decizieiă deă c<treă ceiă abilitaYi,ă asigurândă transparenYaă în luarea 

decizieiăşiăfurnizândăoăbaz<ăpentruăviitoareleăacYiuniădeăevaluare. 

MonitorizareaăevoluYieiăimplement<riiăstrategieiăşiăaăplanurilorădeăacYiuniăesteăînăprincipiuăo 

practic<ăformal<ăpuYinăcunoscut<ăşiăasumat<ăîn mediulăinstituYionalăpublic.ăPeădeăalt<ăparte aceast<ă

sarcin<ăpresupuneă resurseăconsiderabileăalocateă (sistemeădeăcolectare,ăprelucrareă şi raportare)ă şiăoă

preg<tireă specific<ă (definireaă indicatoriloră cantitativiă 群iă calitativi,ă corelată cu potenYialeleă surse de 

colectare/ producere a acestora). 

Monitorizareaă furnizeaz<ă informaYiaă necesar<ă evalu<rii.ă Pentruă aă puteaă monitoriza 

implementareaăstrategieiăşiăpentruăaăapreciaăperformanYeleăeiăînăraportăcuăobiectivele stabilite, este 

necesar<ă stabilireaă unuiă setă deă indicatori.ă Pentruă acurateYeă esteă necesar<ă o colectareă periodic<,ă

sistematic<ă şiă atent<ă aă dateloră dină teren.ă Modalitateaă deă colectareă şi corectitudinea datelor sunt 
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importanteăînăcondiYiileăînăcareămonitorizareaăactiveaz<ăcaăun sistem de avertizare timpurieăşiăadeseaă

puncteaz<ăproblemeăsauăariiăcareăau nevoie de evaluare. 

Construireaăunuiă sistemădeămonitorizareă ală strategieiădeădezvoltareăesteănecesar<,ăpentruă a 

urm<riăînămodăcontinuuăimplementareaăşiăpentruăaăputeaăacYionaărapidăşiăeficientăînăcazul apariYiei 

unor eventuale probleme. 

Monitorizareaă şiă evaluareaă implement<riiă strategieiă seă vaă efectuaă folosindă ună sistemă unic, 

bazatăpeăindicatoriăcalitativiăşiăcantitativi. 

Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren, 

precum 群iăîntocmireaărapoartelorădeămonitorizare: 

▪ Monitorizarea de birou – const<ăînăacumulareaă群iăexaminareaădiferitelorăinformaYiiăînăcadrul 

şedin郡elorăgrupuluiădeămonitorizare,ăaudieriăaleăcelorăimplicaYiăînăimplementarea strategiei, a 

diferitorăexperYiăînădomeniu; 

▪ Monitorizarea pe teren – const<ăînăacumulareaăşi verificareaăinformaYiilorăprinădeplasarea la 

institu郡iileăresponsabileădeăimplementareaăstrategiei; 

▪ Rapoartele de monitorizare – prezint<ăprodusulăactivit<郡iiăgrupuluiădeămonitorizareăşiăvaăfi  

deădou< tipuri: raportul de monitorizareătrimestrialăşiăanual,ăîntocmiteăînăbaza informa郡iiloră

acumulateădinădiferiteăsurse,ăsondaje,ăcercet<riă群iărapoarteădeăprogres, elaborateădeăexper郡i. 

În procesul de monitorizare vor fi implicați parteneriiă reprezenta郡iă înă cadrul Grupului de 

lucruăprinăserviciileăşiăbirourileădeăspecialitateărelevanteăfurnizoareădeădate. 

Surseleă deă colectareă aă informa郡iiloră seă g<sescă laă nivelulă urm<toareloră categoriiă de 

documente: 

▪ Rapoarteătrimestriale,ăprezentateădeăc<treăinstitu郡iileăresponsabile; 

▪ Rapoarte trimestriale/anuale ale serviciilor implicate în implementarea strategiei; 

▪ Discu郡iiăînăcadrulăşedin郡elorăgrupuluiădeămonitorizare; 

▪ RapoarteădeămonitorizareăelaborateădeăreprezentanYiăaiăsociet<Yiiăcivile; 

▪ Surse mass-media; 

▪ Sondaje,ăcercet<riăşiărapoarteădeăprogres,ăelaborateădeăc<treăexper郡i. 

Evaluarea Strategiei de dezvoltare local< r<spundeăla întreb<rile:ăcareăesteăefectul,ăimpactulă

activit<Yilorărealizateăşiăînăceăm<sur<ărezultatul r<spundeăaştept<rilor. 

Evaluarea intermediară este activitatea de cuantificare a impactului pe care proiectele 

aflateă înă implementareă îlă genereaz<ă peă parcurs,ă m<suraă înă careă planulă evolueaz<ă conform 

planific<rilorăetc. 

Obiectivele evalu<riiăintermediareăsunt: 
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▪ Oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire laăactivit<Yileărealizate de implementare a 

strategiei; 

▪ Ob郡inereaăinformaYiilorădinătoateăsurseleăexistenteădespreăceămergeăbine,ăceănuămergeăşi de 

ce; 

▪ Îmbun<t<Yireaăcalit<Yiiăactivit<Yilorărealizate; 

▪ Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

▪ Elaborarea recomand<rilorăpentruăîmbun<t<Yireaăstrategiei. 

Evaluarea finală este activitatea de estimare a impactului generat de implementarea 

strategiei,ă prină m<suriă 群iă proiecteă specificeă (potrivită planuriloră deă ac郡iune),ă laă finalulă perioadei 

pentru care a fost elaborat<ăstrategia. 

Obiectivele evalu<riiăfinaleăsunt: 

▪ Concluziileăprivindărezultateleă群iăimpactulăimplement<riiăstrategiei; 

▪ Concluziileăprivindăraportulădintreăresurseleăinvestiteă群iărezultateleă群iăimpactulăob郡inute; 

▪ Asigurarea bazei pentru adaptarea/ corectarea/ schimbarea unor aspecte ale strategiei 

viitoareădac<ăesteăcazul,ăreactualizareaăacesteiaăpotrivitănoilorăperspective; 

▪ Asumareaă群iăintegrareaăsucceseloră群iăaălec郡iilorăînăstrategiaăreactualizat<; 

▪ Identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

▪ Elaborareaărecomand<rilorăpentruăîmbun<t<Yireaăstrategieiăviitoare. 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 1. rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementareă 群iă voră aveaă caă scopă monitorizareaă eficient<ă aă aplic<riiă strategiei de dezvoltare. 

Rapoarteleăvorăreflectaăstadiulăimplement<riiăstrategiei, pe fiecareădomeniuăstrategică群iăvorăeviden郡ia 

evolu郡iaăprincipalilorăindicatoriădeăoutpută群iădeărezultat; 

 2. rapoarte strategice. Avândă înă vedereă faptulă c<ă implementareaă strategiei de dezvoltare 

local< seăvaă întindeăpeăoăperioad<ădeă7 ani,ă esteănecesar<ăoă evaluareă intermediar<ăaăstrategiei, pe 

baza unor rapoarte strategice. Pentruă evaluareaă impactuluiă aplic<riiăstrategiei de dezvoltare se va 

urm<riăevolu郡iaăprincipalilorăindicatoriăsocioeconomici la nivel local. 

 În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

• situa郡iaă群iăevolu郡iaăsocioeconomic<ăaăcomuneiăVidra; 

• realiz<rileăob郡inute,ăcuantificateăpeăbazaăindicatorilor 群iăgradul de atingere a obiectivelor 

stabilite; 

• problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare; 

• exempleleădeăbun<ăpractic<ăidentificate; 
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• propuneri privind revizuireaă群iăajustareaăperiodic<ăaăstrategieiădeădezvoltareăînăraport cu 

evolu郡iileăeconomico-sociale semnificative înregistrate la nivel local în perioada 2021-

2027. 

 Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2022 群i 2025, fiind prezentate în 

cadrulă群edin郡elorăConsiliuluiălocalăalăcomuneiăVidra. 

 Înă funcYie deă rezultateleă evalu<riiă şiă monitoriz<riiă şiă înă acordă cuă modific<rile legislative, 

strategia de dezvoltare a comunei Vidra va putea fi revizuit< ori de câte ori va deveni necesar. 
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