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1.2 Asezare geografica, relief, clima, flora si fauna
1.1

Scurt Istoric

Istoric, Baraganul este cea mai intinsa si cea mai tipica zona de stepa.
Originea etimologica a cuvantului Baragan este de camp intins de ierburi,
uscat si nelocuit, iar in limba turca dupa C.C. Giurescu, inseamna vartej,
furtuna, vifor.
Comuna Gheorghe Lazar este situata în partea central-estica a judetului
Ialomita, în Baraganul Central si a luat fiinta în urma legilor ,,însurateilor“, în
cadrul reformei agrare din vremea Regelui Carol I. Înfiintata în 1884, de catre
sateni originari din judetele Ialomita si Buzau, asezarea a primit numele
dascalului transilvanean Gheorghe Lazar, întemeietorul învatamantului
modern în Muntenia.
Primul document descoperit, ce face referire la aceste locuri, dateaza din
1858 si atesta stabilirea langa Slobozia a unor oieri ardeleni cu turmele lor in
miscarea de tanshumanta.
Prin legea rurala din 1864 au fost improprietarite foarte multe familii
taranesti carora li s-a dat pamant din domeniile statului. Lucrarile de aplicare
a legii rurale s-au intins pe o perioada lunga de timp (aproximativ 15 ani).
Denumirea localitatii se pare ca a fost aleasa in 1884 de inginerul hotarnic
care s-a ocupat de delimitarea pamantului, in cinstea carturarului ardelean
Gh. Lazar si in memoria faptului ca acesta a infiintat prima clasa de ingineri
hotarnici cu predare in limba romana.
Din punct de vedere administrativ, satul Gheorghe Lazar a facut parte in
perioada 1884-1923 din comuna Bucu componenta a plasii Ialomita, iar din
anul 1901 din plasa Tandarei.
Gheorghe Lazar, incepand cu 1 aprilie 1923 devine comuna de sine
statatoare, fara sate apartinatoare in Plasa Tandarei. Modificarea
administrativa s-a facut in conditiile create dupa o noua impropietarire, in
urma primului razboi mondial.
In transeele de la Marasesti, regele Ferdinand I promite soldatilor romani
(majoritatea fii de tarani) ca vor primi pamant, indemnandu-i sa-si apere glia
strabuna. Asa se va intampla. Toti cei care au luptat, vaduvele celor cazuti
sau raniti in primul razboi mondial vor fi improprietariti intre 1920 – 1921 cu
4-5 ha de pamant.
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Din punct de vedere economic pana la 23 august 1944 asemenea altor
localitati din Baraganul ialomitean, comuna a fost o localitate agricola.
Recensamintele timpului aratau ca cca 99% din totalul familiilor existente
aveau ca ocupatie de baza agricultura si cresterea vitelor. Cerealele cele mai
des cultivate erau porumbul, orzul, secara, ovazul si graul.
In 1936 comuna avea 437 de gospodarii ce dispuneau de 570 de cai, 3800 de
oi, 280 de vaci cu lapte, 346 de porci si numeroase pasari. Comuna dispunea
atunci de o suprafata de 683 de ha islaz comunal suficienta pentru cresterea
unui numar mare de ovine si bovine.
Cele mai importante unitati economice pe care le-a avut localitatea pana la
23 august 1944 au fost o moara cu benzina, o banca populara si 5
circumscriptii de bauturi superioare.
Suprafata totala a terenului de pe raza administrativa a localitatii este de
5092 ha, fiind impartita pe categorii de folosinta si forme de proprietate
astfel:








256 ha pasune – domeniu privat al Consiliului Local;
35 ha teren arabil – domeniu privat al Consiliului Local;
1280 ha societate agricola;
1698 ha societati comerciale;
1655 ha persoane fizice si persoane fizice autorizate;
48 ha vii persoane fizice;
120 ha luciu apa Lac Iezer.

Populatia comunei in decurs de 80 de ani s-a triplat.
sursa: http://www.primariagheorghelazar.ro/?cat=8&paged=2
sursa: http://lacasuriortodoxe.sf-esc.ro/protopopiatul-slobozia/405gheorghelazar.html
sursa: Documente privind trecutul istoric al localitatii Gheorghe Lazar aflate la
arhivele statului Ialomita

1.2 Asezare geografica, relief, clima, flora si fauna
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Comuna Gheorghe Lazar este situata in partea central-estica a judetului
Ialomita, la 14 km de Slobozia, 19 km de Tandarei, 5 km de Bucu si 7 km de
raul Ialomita. Coordonatele geografice ale comunei sunt: 44°31’ latitudine
nordica si 45°12’ longitudine estica.
Sursa:http://obiective-turistice.romania-tourist.info/gheorghe-lazar-ialomita-detalii

sursa: http://pe-harta.ro/ialomita/
Comuna se invecineaza cu urmatoarele localitati:
 la N – comuna Scanteia,
 la S-V – Slobozia Noua,
 la S-E – comuna Bucu,
 la E – comuna Valea Ciorii,
 la V – comuna Iazu.
Cadrul natural apartine Baraganului Central subunitate a campiei
Baraganului. Subunitatea estica a Baraganului Central, de care depinde si
comuna poarta numele de Baraganul Insurateilor, numit asa dupa localitatea
Insuratei din judetul Braila. Coincidenta sau nu, comuna Gheorghe Lazar a
luat fiinta in urma legii improprietaririi Insurateilor.
sursa:
http://obiective-turistice.romania-tourist.info/gheorghe-lazarialomita--detalii
Distantele pana la cele mai apropiate orase sunt:
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15 km fata de resedinta de judet – Slobozia,
 22 km fata de Amara si 24 km fata de Tandarei.
Teritoriul comunei Gheorghe Lazar se afla la N de DN 2A Bucuresti –
Constanta, la cca. 120 Km E de Bucuresti, capitala tarii si cca. 150 Km V de
Constanta, important port la Marea Neagra.
sursa:https://vizitam.wordpress.com/localitati/judetul-ialomita/comuna-gheorghe

lazar-ialomita/

sursa: http://www.judetulialomita.ro/?p=139

Relieful comunei -predominanta este campia, in asezare aflandu-se si doua
movile cu inaltimi de 7 – 8 m. Pe teritoriul comunei nu curge niciun rau, in
schimb se gaseste un liman al raului Ialomita, o vale naturala in partea de S
– V a localitatii – Lacul Iezer, cu o adancime de 10 – 12 m si o suprafata de
120
ha.
Din punct de vedere geomorfologic, comuna se afla amplasata pe terasa
joasa de pe malul stang al raului Ialomita, situata la randul ei in marea
unitate denumita Campia Romana, in nord estul acesteia, in subunitatea
Campia Baraganului Central, aceasta la randul ei este situata intre Valea
Ialomitei la sud si Valea Calmatuiului la nord.
Aceasta zona are un aspect uniform, intins cu movile si crovuri, cu o usoara
inclinare de la N la S si de la E la V. In partea de N predomina depozitele
nisipoase, iar la S cele prafoase-argiloase cu concretiuni calcaroase, caractere
morfologice distinct pentru arealul de nord (dune, movile) fata de cel de sud
(crovuri).
Comuna Gheorghe Lazar este situate in partea sudica a unitatii
geomorfologice descrisa mai sus, in zona joasa, altitudine 20-30 m,
reprezentata prin terasa fluviatila a raului Ialomita-Baraganul Insurateilor.
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Caracteristica principala a acestei trepte o formeaza prezenta limanelor
(exemplu Lacul Iezer-lac cu ape clorurate-sodice, care se afla in proportie de
60% pe terioriul comunei) si a unor movile de mica importanta (Vrabia,
Marin, Bran), care pot fi considerate martori ai eroziunii.
Sursa: Plan urbanistic general. Memoriu general al comunei Gheorghe Lazar

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al zonelor
rurale, www.afir.info
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sursa:https://www.google.ro/search?
q=harta+cartografica+gheorghe+lazar+ialomita&biw=1366&bih=620&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-253RrqbJAhWIXiwKHXQDh4Q_AUIBygC&dpr=1#imgrc=AyEL5ITO_khzQM%3A

Date geomorfologice
In comuna Gheorghe Lazar altitudinea generala este de 36-55 m si este
dominata de crovuri. Pamantul satului are o altitudine cuprinsa intre 20 si 39
m.
Zona este o unitate de campie, numita Campia Baraganul Ialomitei cu
subdiviziunea Campul Amara.
Campia Baraganului are, in general, o slaba inclinare de la N la S si de la V la
E. Caracterul plan al campului este ’’deranjat’’ de u relief eolian care ocupa
jumatatea de N a interfluviului. Dunele orientate NNE-SSV, sunt despartite
prin depresiuni alungite. Relieful eolian, destul de pronuntat in apropiere de
Calmatui, devine mai domol pe masura ce inaintam spre sud. In partea S a
zonei de dune se intalnesc depresiuni de forma neregulata, dintre care unele
gazduiesc lacuri de stepa-Fundata, Amara, etc. Dunele de pe acest interfluviu
sunt in majoritate consolidate.
Jumatatea S a interfluviului are drept substrat depozite loessoide deluvialproluviale care se urmaresc de la paralela localitatii Cosambesti spre S. Aici
campul are altitudinea absoluta in jur de 50 m.
Raul Ialomita prezinta malul stang, abrupt taluzat, avand un singur nivel de
terasa (terasa joasa) pe partea stanga. Aceasta terasa are altitudinea relativa
de 5-7 m si se poate urmari de la Cazanesti pana la Tandarei; podul terasei
este fragmentat de o serie de lacuri (Amara, Strachina), de aceeasi origine cu
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cele din vaile afluente Dunarii. Lunca Ialomitei se dezvolta cand pe o parte,
cand pe alta a raului, avand o latime de 2-6 km, cu o altitudine absoluta de
38 m la Borduselu, si de numai 10 m spre E, la Lunca. Relieful neted al luncii
Ialomitei este tulburat de grinduri de nisip, de privaluri pe unde ratacesc
apele raului in timpul inundatiilor, si in unele locuri de lacuri, alimentate atat
de apele de inundatii cat si de stratul acvifer freatic care apare sub forma de
izvoare la baza versantului campului.
Referitor la hidrografia perimetrului cercetata in stare naturala, apele de
adancime si cele de suprafata isi dadeau intalnire pe intinsul sesurilor
Campiei Baraganului.
Dupa viituri, apele stagnau in mlastini si balti permanente sau efemere.
Raurile autohtone, au de cele mai multe ori, alibi pe care s-au instalat cursuri
de ape tributare Ialomitei si lacuri cu apa permanenta sau sezoniera. Acestea
din urma s-au format prin bararea cu aluviuni a cursului vailor, in conditiile in
care, panta de curgere fiind foarte mica, cursul acestor vai este unul lenes si
meandrat. Datorita climatului excesiv de stepa, apa unora din aceste lacuri se
imbogatesc in saruri, venite la suprafata prin capilaritate. In cazuri
exceptionale, cum este cazul lacului Amara, concentrarea sarurilor poate
conferi lacului caracterul de lac salmastru sau chiar sarat. Solutiile saline
astfel concentrate creaza conditii bune de dezvoltare a unui biotope
characteristic lacurilor sarate din care trebuie mentionata forma Artemia
salina cu cel mai important aport in peloidogeneza- formarea namolului
therapeutic. Pe restul traseului vailor acolo unde aceste ape, in mod obisnuit
curg, in timpul secetos acestea seaca vara, cand raman siraguri de balti si
mlastini, se impotmolesc si meandreaza dezordonat.
Raurile autohtone nu aveau cursuri fixe ci divagau adesea de la o viitura
mare la alta.
Hidrografia de azi este partial transformata, campia drenata de raul Ialomita
fiind una din suprafetele care au suferit unele modificari antropice. O serie de
paraie sunt astfel, stapanite prin canale si diguri. Reteaua de canale a marit
lungimea hidrografiei. Pantele de scurgere ale raurilor din perimetru sunt
reduse, intre 0,5-1‰ sau chiar mai mici. Aceasta panta face ca raurile sa
formeze meandrari, sa divagheze, sa provoace, dupa cum s-a mentionat,
inundatii, stagnari de ape, inmlastinari. Apele cantonate in depozitele cele
mai recente se gasesc la adancimi cuprinse intre 3-4 m.
Sursa: Studiu Geotehnic comuna Gheorghe Lazar
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Date geologice
Din punct de vedere morfologic, comuna Gheorghe Lazar apartine
Baraganului Padinei.
Relieful, cu energie redusa, nu favorizeaza desfasurarea unor procese
geomorfologice de amploare care sa conduca la schimbarea structurii
terenului natural prin degradarea acestuia.
Terenul in intreaga localitate este cvasiorizontal si nu prezinta fenomene de
instabilitate.
Din punct de vedere geologic – structural, comuna Gheorghe Lazar este
situata in marea unitate geotectonica a Piemontului Getic si se caracterizeaza
prin prezenta formatiunilor aluviale (prafuri argiloase si prafuri nisipoase).
Pe teritoriul comunei, terenul de fundare este alcatuit din praf argilos
nisipos, care in conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85,se incadreaza in
categoria pamanturilor coezive.
Geologic-structural regiunea apartine Platformei Moesice in care se disting un
soclu cristalin puternic cutat, explorat mai la E si o cuvertura sedimentara ai
carei primi termini sunt dislocati, iar urmatorii in poztie orizontala. La zi in
regiune apar depozite apartinand cuaternarului cu grosimi considerabile in
conditiile unei subsidente active in aceasta perioada de timp.
Geologic depozitele apartin Pleistocenului (prima epoca a Cuaternarului, in
care a aparut omul si au avut loc glaciatiunile). Se intalnesc o serie de movile
(gorgane) cu inaltimi de 4-6 m deasupra nivelului campiei. Acestea sunt
creatii antropice, morminte ale unor conducatori, vechi de peste 2000 de ani.
Ulterior au fost folosite pentru a transmite semnale de avertizare in caz de
primejdie, prin focurile facute pe ele; mai tarziu ajung semne de hotar.
sursa:http://obiective-turistice.romania-tourist.info/gheorghe-lazar-ialomita--detalii

Pleistocenul superior este reprezentat prin nisipurile de Mostistea, care au o
grosime de 15-25 m, nisipuri argiloase cu intercalatii de pietrisuri, depozitele
loessoide care acopera interfluviul Ialomita-Calmatui si nisipurile aluvionare
ale terasei Braila. Depozitele loessoide de pe interfluviul Ialomita-Calmatui
imbraca un aspect prafos-nisipos si ating 10-15 m grosime.
Subdiviziunea superioara a Pleistocenului superior este reprezentata prin
depozitele loessoide care acopera ’’terasa Fetesti” cu o grosime cuprinsa intre
10 si 25 m.
Depozitele loessoide, care acopera terasa joasa a Ialomitei, precum si
aluviunile grosiere si fine ale luncilor, au fost raportate Holocenului superior.
Depozitele loessoide apartinand terasei joase a Dunarii, sunt predominant
nisipoase, slab prafoase, cu grosimi de 4-8 m.
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Depozitele aluvionare ale luncilor sunt alcatuite la baza din pietrisuri si
nisipuri (4-10 m), iar catre partea superioara din nisipuri, nisipuri argiloase,
argile nisipoase si maluri, groase de 5-8 m.
Sursa: Studiu Geotehnic comuna Gheorghe Lazar
Teritoriul comunei nu este strabatut de nici o apa curgatoare. In partea de SV a localitatii, intr-o vale naturala, se afla lacul Iezer, un liman fluviatil al
raului Ialomita, cu o suprafata de 120 ha si o adancime de 10-12 m. Nivelul
apei scade mult vara. Lacul este impartit astfel: 60% din suprafata revine
comunei Gheorghe Lazar, iar 40% revine comunei Slobozia Noua (azi
Municipiul Slobozia).
Stratul freatic, alimentat de precipitatiile atmosferice de la suprafata, se afla
la adancimea de 2-10 m. Este format predominant din ape freatice mixte,
sulfatat¬bicarbonatate, cu o mineralizare ce variaza intre 1 g saruri/litru si
10-12 g saruri/litru. Al doilea strat freatic se afla la cca. 30 m, in comuna
existand azi mai mult de 15 fantani forate la aceasta adancime. Primul foraj
geologic a fost executat in 1965.
Catunul Gheorghe Lazar (care s-a numit asa pentru ca apartinea de comuna
Bucu) este asezat pe Valea Stancutei, de o parte si de alta, care se continua
cu o balta impartita in doua cu comuna Bucu, in care in vechime oamenii
topeau inul si canepa, mai apoi pescuiau, iar azi e locul unde se adapa vitele.
Este de tip temperat-continental. Verile sunt foarte calde, cu o cantitate
redusa de precipitatii, care se prezinta uneori sub forma de averse. Iernile
sunt reci, cu frecvente perioade de incalzire, cu precipitatii sub forma de
zapada si vanturi puternice (Crivatul). Vanturile sunt predominante pe
directia N-E si S-E. Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 450 mm.
Solul reprezinta principala resursa naturala a locului. Este fertil, bogat in
humus, permitand cultura diverselor plante agricole: grau, porumb, floarea
soarelui, lucerna, legume diverse, vita de vie.
sursa:http://obiective-turistice.romania-tourist.info/gheorghe-lazar-ialomita--detalii

Date climatice
In comuna Gheorghe Lazar clima este temperat-continentala, cu veri foarte
calde, ploi nu prea abundente ce cad deseori sub forma de averse, ierni reci,
uneori cu viscole puternice, cu frecvente perioade de incalzire ce provoaca
discontinuitati repetate in stratul de zapada.
Temperatura medie anuala este +10,5°C, temperature minima absoluta -30°
C, temperature maxima absoluta +40,9°C.
Sursa: Studiu Geotehnic comuna Gheorghe Lazar
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Vanturile au frecventa maxima pe directia N – E (Crivatul – maxim februarie
24.8%) si S – E (7.8%). Viteza medie anuala oscileaza intre 2.4 si 5.4 m/s.
Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este 450 mm, principala sursa de
alimentare a apelor freatice formand-o precipitatiile atmosferice receptionate
la suprafata zonei. Adancimea panzei de apa freatica este cuprinsa intre 2 si
10 m, iar mineralizarea si compozitia chimica variaza de la > 1g saruri/l,
pana la <10-12g saruri/l, predominand apele freatice mixte.
Cantitatea precipitatiilor medii anuale reprezinta media valorilor inregistrate
de-a lungul a 10 ani.
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Fig.1. Diagrama precipitatiilor lunare
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 81,2
mm; primavera 113,1 mm; vara 158,2 mm; toamna 103,5 mm. Sunt
considerate ’’cu precipitatii’’ toate zilele in care apa cazuta sub forma de
ploaie, lapovita, grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.
Directia predominant a vanturilor este cea N (31,5%) si V (13,7%). Calmul
inregistreaza valoarea procentuala de 23,4%, iar intensitatea medie a
vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,4-5,3 m/s.
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Fig.2. Directia predominanta a vanturilor
Adancimea maxima la inghet este de 0,90 m, iar la frecventa medie a zilelor
de inghet cu T≤0°C este de 113,8 zile/an.
sursa: Studiu Geotehnic comuna Gheorghe Lazar

Page 12 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

Principala resursa naturala o constituie pamantul, cu un bogat continut in
humus, pe care se pot cultiva cu rezultate bune:
 grau,
 porumb,
 floarea soarelui,
 lucerna,
 legume,
 vita de vie.
O alta resursa naturala este cea piscicola, datorita existentei pe teritoriul
comunei a Lacului Iezer.
Fauna piscicola se identifica cu cea a apelor dulci de campie.
In forma administrativa actuala comuna Gheorghe Lazar nu detine sate
apartinatoare, fiind comuna de sine statatoare.
Activitatea preponderenta in zona este agricultura si prelucrarea produselor
agricole, dar mai intalnim si activitati reprezentative pentru industria usoara.
sursa: https://vizitam.wordpress.com/localitati/judetul-ialomita/comunagheorghe-lazar-ialomita/
Date seismice
Incadrarea in zone de risc.
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care
se gaseste amplasamentul studiat s-a facut in conformitate cu Legea
575/2001:Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural. Riscul este o estimare
matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si material pe o
perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de
dezastru. Factorii de risc care se au in vedere sunt: cutremurele de pamant,
inundatiile si alunecarile de teren.
1.Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica 71 scara
MSK si perioada de revenire de 50 de ani.
2.Inundatii: Nu este cazul
3.Alunecari de teren: Potential de producer a alunecarilor- scazut;
posibilitate de alunecare - practic zero.
Categoria geotehnica exprima riscul geotehnic si se stabileste in conformitate
cu prevederile normativului privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare indicativ NP074/2014,luind in
considerare urmatorii factori:
-conditii de teren: teren normal punctaj 2;
-apa subterana: sapaturi fara epuisment punctaj 1;
-categoria de importanta a constructiei: normala punctaj 3;
Page 13 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

-vecinatati: fara riscuri punctaj 1;
-risc seismic ag³0.25 punctaj 3;
Prin insumarea punctajelor (total 10) rezulta categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.

Date privind terenul din amplasament
1. Date privind zonarea seismica
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica-partea I.
“Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100/1-2013, pentru
amplasamentul studiat s-au stabilit, valoarea de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare,
ag=0.30g

si valoarea perioadei de control a spectrului de raspuns Tc=1.0s.

Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadreaza in zona cu
grad 71 de macroseismicitate pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei
perioade medii de revenire de minim 50 de ani).
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1.2 Date privind actiunea vantului
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind bazele
proiectarii si actiuni asupra constructiilor “Actiunea vantului” indicativ CR 1-14-2012, presiunea de referinta a vantului mediata 10min.la 10m, pe interval
de 50ani de recurenta este de 0.6KPa.

1.3 Date privind actiunea zapezii
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare.Evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor,indicativ CR 1-1-3-2012,valoarea caracteristica a
incarcarii din zapada pe sol este de 2.5KN/mp.
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1.4 Date privind adancimea de inghet
In conformitate cu prevederile STAS 6054 – 77, in comuna Gheorghe
Lazar, adancimea de inghet este de 0.70m de la nivelul terenului
sistematizat.

Flora
Vegetatia este de tip spontan, de stepa, inlocuita practic aproape total de
culturile agricole. Ea este formata din ierburi de campie perene (paiusul de
livada, ghizdeiul, trifoiul salbatic etc.) si plante spontane (buruieni).
Vegetatia agricola este reprezentata in special din grau, porumb, floarea
soarelui. Se mai cultiva lucerna, legume. In apropiere de sat apar si
numeroase loturi cu vie.
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Sursa: Memoriu General comuna Gheorghe Lazar
Suprafata forestiera în total suprafata UAT are o pondere sub 4,53%.

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info
Fauna
Fauna este reprezentata de rozatoare mici si insecte (lacuste, greieri, cosasi,
calugarite), pasari de tipul zburatoare mici (graur, ciocarlie, vrabie, cioara
etc) si iepuri.
Sursa: Memoriu General comuna Gheorghe Lazar
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2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA
Populatia comunei Gheorghe Lazar se incadreaza in intervalul 2008 – 2906
locuitori, aceasta distributie fiind în stransa legatura cu activitatea economica
desfasurata.

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al zonelor
rurale, www.afir.info

Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta inregistreaza, in comuna
Gheorghe Lazar, urmatoarele valori:
SEXE

POPULATIA
STABILA

Ambele sexe
Masculin
Feminin

TOTAL
1
2.319
1.178
1.141

Sub 5
ani
2
110
56
54

G R U P A D E VARSTA
5-9
10 15 20 ani
14 ani 19 ani 24 ani
3
117
59
58

4
149
84
65

5
111
55
56

6
122
59
63

25 29 ani
7
116
67
49
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30 - 34
ani
8
165
83
82

35 - 39
ani
9
209
123
86

75-79 ani
17
103
36
67

40 - 44
ani
10
197
125
72

G R U P A D E VARSTA
45 - 49 50 - 54 55 - 59
ani
ani
ani
11
12
13
90
125
191
50
69
86
40
56
105

G R U P A D E VARSTA
80-84 ani
18
62
18
44

60 - 64
ani
14
158
78
80

65 - 69
ani
15
140
70
70

70 - 74
ani
16
120
49
71

85 ani si peste
19
34
11
23

sursa: www.afir.info
Ordonand descrescator, pe grupe de varsta, barbatii cu domiciliul in comuna
Gheorghe Lazar, obtinem:
Barbati
Varsta
Numar
40 - 44 ani
125
35 - 39 ani
123
55 - 59 ani
86
10 - 14 ani
84
30 - 34 ani
83
60 - 64 ani
78
65 - 69 ani
70
50 - 54 ani
69
25 - 29 ani
67

%
10,61%
10,44%
7,30%
7,13%
7,05%
6,62%
5,94%
5,86%
5,69%

20 - 24 ani
5 - 9 ani
Sub 5 ani
15 - 19 ani
45 - 49 ani
70 - 74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani si
peste

59
59
56
55
50
49
36
18
11

5,01%
5,01%
4,75%
4,67%
4,24%
4,16%
3,06%
1,53%
0,93%

1.178

Ordonand descrescator, pe grupe de varsta, persoanele de sex feminin cu
domiciliul in comuna Gheorghe Lazar, obtinem:

Varsta
55 - 59 ani
35 - 39 ani
30 - 34 ani
60 - 64 ani
40 - 44 ani
70 - 74 ani
65 - 69 ani
75-79 ani

Femei
Numar

%

105
86
82
80
72
71
70
67

9,20%
7,54%
7,19%
7,01%
6,31%
6,22%
6,13%
5,87%

10 - 14 ani
20 - 24 ani
5 - 9 ani
50 - 54 ani
15 - 19 ani
Sub 5 ani
25 - 29 ani
80-84 ani
45 - 49 ani
85 ani si peste

65
63
58
56
56
54
49
44
40
23

5,70%
5,52%
5,08%
4,91%
4,91%
4,73%
4,29%
3,86%
3,51%
2,02%
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1.141
Grafic, persoanele de sex masculin inregistreaza urmatoarea distributie:

Grafic, persoanele de sex feminin inregistreaza urmatoarea distributie:

Grupata pe categorii de varste, populatia comunei Gheorghe Lazar este
urmatoarea:
Varsta
0 - 14
15 - 24
25 - 64

Numar
376
233
1.251

%
16,21%
10,05%
53,95%
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65 +

459

19,79%

Conform recensamantului efectuat în 2011, populatia comunei Gheorghe
Lazar se ridica la 2.319 locuitori, în scadere fata derecensamantul anterior
din 2002, cand se înregistrasera 2.497 de locuitori.
sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gheorghe_Laz
%C4%83r,_Ialomi%C8%9Ba
Asadar, dinamica populatiei in perioada 2002 – 2011 este:
An
2002
2011

Nr.
locuitori
2.497
2.319
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In prezent, comuna dispune de densitate a populatiei incadrata în intervalul
31–47 locuitori/kmp.

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info

Majoritatea locuitorilor sunt romani (96,85%). Pentru 2,89% din populatie,
apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional,
majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (96,55%). Pentru 2,98% din
populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.
sursa: https://ro.wikipedia.org
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Ponderea populatiei cu studii medii în total populatie rezidenta de 10 ani si
peste este cuprinsa, in comuna Gheorghe Lazar intre 24-30%, ceea ce indica
ca zona este una din cele mai putin dezvoltate din punct de vedere
economic.

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info

3. INFRASTRUCTURA si SERVICII
3.1. Infrastructura de transport
Comuna Gheorghe Lazar este situata în partea central-estica a judetului
Ialomita, la 14 km de Slobozia, 19 km de Tandarei, 5 km de Bucu si 7 km
de raul Ialomita. Comuna se învecineaza la nord cu comuna Scanteia, la est
si sud cu comuna Bucu, la vest si sud cu municipiul Slobozia. Este strabatuta
de soseaua judeteana DJ213A, care o leaga spre sud de Bucu (unde se
termina în DN2A) si spre nord de Scanteia. Teritoriul comunei Gheorghe
Lazar se afla la nord de DN 2A Bucuresti-Constanta.
sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/comuna_gheorghe_laz%c4%83r,_ialomi%c8%9ba
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Comuna Gheorghe Lazar se afla ca pozitie la 5 km de DN 2A BucurestiConstanta. Ea nu se afla pe o artera principala de circulatie sau in imediata
apropiere a acesteia.
Este situata pe ruta judeteana DJ 213A: Bucu–Gheorghe Lazar, comuna
permite locuitorilor sai accesul facil la destinatii urbane (Slobozia, Urziceni,
Tandarei, Bucu) prin utilizarea mijlocelor de transport rutier (autoturisme,
microbuze si autobuzele Comtrans).
Cea mai apropiata gara se gaseste la aprox. 4 km, in comuna Bucu.
sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gheorghe_Laz
%C4%83r,_Ialomi%C8%9Ba
Accesul din DN 2A, in comuna se face prin:
 DJ 213 A (drum judetean asfalt)
 DC 55 (drum comunal asfaltat)
sursa:http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityhalldetails/prim
%c4%82ria_gheorghe_laz%c4%82r/100215
Comuna este strabatuta si alte artere de circulatie destul de importante din
punct de vedere al gradului de utilitate, aceste drumuri putand fi structurate
astfel:
DJ 213 A (drum judetean asfalt) Bucu - Scanteia
DC 55 (drum comunal asfaltat) Gheorghe Lazar - Iezer
Reteaua stradala de cca. 24 km, alcatuita dintr-un numar de 22 strazi dintre
care 70% sunt pietruite si doar 30% sunt asfaltate (700 m strada Constantin
Caloian; 2,65 km strada Matei Basarab). Autoritatea locala urmeaza a
solicita finantare nerambursabila pentru asfaltarea a 8.064 ml strazi de pe
teritoriul comunei prin PNDR 7.2.

3.2. Utilitati publice
3.2.1. Alimentare cu apa
Comuna dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa (3 foraje,
rezervor circular semi-ingropat din beton cu volum = 200 mc, retea de
distributie 24 km) care deserveste aprox. 98% din populatie (inclusive agenti
economici si institutii publice).

Page 24 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

3.2.2. Canalizare
Referitor la canalizare, în prezent nu exista retea de canalizare si statii de
epurare în comuna Gheorghe Lazar.
3.2.3. Alimentare cu gaze naturale
Prepararea hranei se realizeaza cu sobe alimentate cu lemne, precum si cu
aragaz cu butelii de gaz lichefiat.
Incalzirea locuintelor si institutiilor se realizeaza cu sobe alimentate cu lemne
si centrale termice cu combustibil solid.
Comuna nu dispune de sistem de alimentare cu gaze natural, aflandu-se la o
distanta de cca. 800 m de conducta magistrala de distributie a gazelor
Tandarei – Slobozia.
3.2.4. Alimentare cu energie electrica
Gospodariile din comuna sunt racordate la sistemul national energetic în
proportie de cca. 99%, iar sistemul de iluminat public acopera cca. 90% din
localitate.
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din liniile electrice de medie
tensiune (20 kv) prin stalpi de beton centrifugati, din linia electrica aeriana
(LEA) de 20 kv.
Linia aeriana de 20 kv are o lungime de 0,5 km cu stalpi SC 15007 si
conductor de otel aluminiu 70/12 mmp.
Linia electrica de joasa tensiune cu o lungime de 20,9 km cu stalpi de beton
centrifugati plantati in fundatii burate cu conductor torsadat cu sectiune de
70 mmp.
Distributia energiei electrice la consumatori, se face prin retele de joasa
tensiune (0,4 kv), în montaj aerian pe stalpii din beton.
Traseele retelei urmeaza traseul drumurilor, cuprinzand în întregime zonele
construite; pe stalpii retelei de joasa tensiune este montata si reteaua de
iluminat stradal. Reteaua electrica de joasa tensiune este alimentata de
reteaua electrica de medie tensiune prin 2 posturi de transformare aeriene
(PTA 20/0,4 kv – 160 KVA).
Se urmareste, pe viitor, extinderea retelei publicE de iluminat cu înca aprox.
400 m.
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3.2.5. Telecomunicatii
Comuna se afla în zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila (Mobifon,
Telekom, Vodafon, Orange), locuitorii beneficiind de serviciul de telefonie
mobila în proportie de 100%, telefonie fixa aprox. 25% (centrala digitala
Romtelecom cu aprox. 30 de abonati), televiziune prin cablu si internet prin
fibra optica.
La momentul elaborarii documentatiei se afla in faza de avizare reteaua de
telecomunicatii (cablu, tv, date si telefonie) UPC Romania.
Ponderea populatiei care utilizeaza internetul în total populatie, la nivelul
comunei Gheorghe Lazar, inregistreaza valori extrem de scazute, fiind
cuprinsa intre 11 - 17%.

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info

Page 26 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

3.2.6. Locuinte
Fondul de locuinte la nivelul comunei se ridica la 880 de locuinte. Casele
sunt construite din paianta (aprox. 50%) si caramida/BCA (aprox. 50%) ,
avand in general parter si cel putin 3 camere de locuit, dar exista si
constructii mai recente cu mai multe nivele si, bineînteles, cu mai multe
camere de locuit.
3.3. Sanatate
Autoritatea publica locala are ca obiectiv cresterea nivelului asistentei
medicale acordate populatiei si a calitatii serviciilor medicale.
La nivelul comunei, la sfarsitul anului 2015, reteaua publica de ocrotire a
sanatatii cuprinde:
1 medic de familie
1 dispensar medical avand 1 cabinet medical în functiune
1 farmacie particulara deservita de asistent de farmacie
În situatii de urgenta, locuitorii comunei pot solicita ajutorul centrului de
urgenta al spitalului Judetean Slobozia.

3.4. Asistenta sociala
Primaria comunei Gheorghe Lazar acorda asistenta sociala conform Legii
416/2001 actualizata, care prevede asigurarea unui venit minim garantat in
contextul solidaritatii sociale.
Conform art. 6
(1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul
venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului
ajutorului social pe familie, în cazul în care cel putin un membru al familiei
face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut
de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter
salarial.
(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei
legi, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are
obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de
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interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu
respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul
social rezultat din calcul este de pana la 50 lei/luna; pentru acestea orele de
munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza în prima luna de plata.
(4) Orele de munca prevazute la alin. (2) se calculeaza proportional cu
cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana
singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara
garantat în plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(5) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste
prin împartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se întregesc în
plus.
(6) Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la
alin. (2) poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul
primarului, în situatia în care persoana nominalizata sa efectueze actiunile
sau lucrarile de interes local se afla în incapacitate temporara de munca sau
si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca.
(7) Primarii au obligatia sa întocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de
interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa
tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele
de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza
actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes
local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. În functie de
solicitarile venite din partea institutiilor partenere în organizarea si evidenta
orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi
reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.
An
2014
2013
2012

Persoane beneficiare
de ajutor social
123
159
132

Page 28 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

3.5. Educatie
In Comuna Gheorghe Lazar se afla
o Scoala gimnaziala cu clasele IVIII:

1 grupa pregatitoare;

4 clase in ciclul primar;

5 clase in ciclul gimnazial.
Efectivul total de elevi este 214,
din care:

in ciclul primar 85 elevi

129 elevi in ciclul gimnazial.
In localitate exista si o Gradinita cu 3 grupe, din care:

1 grupa combinata cu 23 copii;

1 grupa mare cu 23 de copii;

1 grupa pregatitoare cu 28 e copii.
Numarul cadrelor didactice este de 15 in total, din care:

4 educatori; 2 educatori navetisti (18 km)

5 invatatori; 1 navetist (18 km)

6 profesori; 6 titulari, 6 navetisti (18 km)

4 suplinitori.
Numarul elevilor transportati este de 70, care parcurg 18 km cu mijloacele
de transport.
Cladirea scolii are o suprafata construita de 1990 mp, cu un numar de 10
sali de clasa, un atelier scoala cu o suprafata construita de 290 mp,
gradinita cu 4 sali.
Sursa: http://www.primariagheorghelazar.ro/?cat=8
Gradinita are regim de inaltime P+1 este data in folosinta in 1976.
Suprafata construita parter = 392 mp si suprafata desfasurata = 784 mp.
Numarul efectiv de copii este 70, structurati in 4 grupe.
4 educatori, din care 2 persoane din localitate.
In prezent este fuctional doar etajul cladirii.
Imobilul este propus pentru modernizare (dotare cu centrala termica,
recompartimentare spatii, inlocuire pardoseli, tamplarie, instalatii electrice
interioare, construire acoperis tip sarpanta, cu invelitoare din table Lindab) si
extindere (camera CT si magazine lemne).
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3.6. Cultura si arta
Biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Gheorghe Lazar
Pisania lacasului bisericii mentioneaza: ,,Ziditu-s-a acest sfant locas cu
hramul Adormirea Maicii Domnului între anii 1889-1898, exclusiv de catre
enoriasii acestui sat, în frunte cu primul preot al acestei parohii, Toma
Alexandrescu. Biserica a suferit reparatii exterioare în 1942, în vremea
preotului Daniel D. Nicolau, care apoi în anul 1969 a renovat pictura bisericii
împreuna cu preotul Ioan Popa, coslujitor din 1945. Din 1988 functioneaza
aici preotul Moncea Gavriil. În 1990 s-a tencuit exteriorul bisericii în praf de
piatra. Între anii 1996-1997 s-a ridicat aceasta clopotnita. Între anii 20002001 s-au facut reparatii capitale, la exterior în praf de marmura, iar la
interior s-au refacut tencuielile si s-a restaurat în totalitate pictura executata
de catre pictorul Anton Serafim în anul 1898. De asemenea, s-a refacut o
parte din acoperis si s-a vopsit. Biserica s-a resfintit pe data de 4 noiembrie
2001, de catre P.S. Damaschin Coravu si i s-a adaugat al doilea hram, Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavriil“.
Arhitectura sfantului lacas
este realizat în plan trilobat,
cu abside mici. Are o lungime
de 29 m si o latime de 10 m,
înaltimea fiind de 17 m.
Biserica
este
zidita
din
caramida, avand ziduri de 1
m grosime si este acoperita
cu tabla zincata. Are doua
turle, cea mare fiind centrala
si cea mica la fatada. La intrare sunt doua coloane mari, pe care se sprijina
turla cea mica, care în
trecut a avut si rolul de
clopotnita. În pronaos se
afla alte doua coloane mari,
care sustin cafasul. Altarul
este semicircular atat la
interior, cat si la exterior,
fiind despartit de naos prin
catapeteasma
de
lemn.
Biserica este bine luminata
natural, prin cele zece
ferestre mari.
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Pictura este realizata în ulei, în stilul neobizantin, de catre pictorul Anton
Serafim. Catapeteasma din lemn este pictata de acelasi autor.
sursa: http://lacasuriortodoxe.sf-esc.ro/protopopiatul-slobozia/405gheorghe-lazar.html
Biserica se afla intr-un proces de reabilitare – inlocuire sarpanta si refacere
invelitoare. Lucrarile de executie se previzioneaza a fi finalizate in primavera
anului 2016.
4. ECONOMIA COMUNEI
4.1. Industrie si servicii
Conform datelor postate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, principalii
agenti economici din comuna Gheorghe Lazar sunt:
Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:
Date contact:
Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:

FRISO FERME SRL
Str. Branduselor 10, comuna Gheorghe Lazar
25890222
21/305/2009
71.214
1 persoana
6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau inchiriate
0730.927.240

Date contact:

INFOSOFT SRL
comuna GHEORGHE LAZAR, Jud. IALOMITA
15884703
21/473/2003
23.650
1 persoana
6201-Activitati de realizare a soft-ului la comanda
(software orientat client)
0752.094.641

Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:
Date contact:

NANA SRL
Str. Alexandru Ioan Cuza 17,comuna Gh. Lazar
14337821
21/236/2001
787.325
14 persoane
4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
0720.637.141
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Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:
Date contact:

NATURAL SERVICE SRL
Str. Matei Basarab 26, comuna Gheorghe Lazar
27160070
21/264/2010
1.316.250
3 persoane
014- Cresterea bovinelor de lapte
0723.309.109

Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:

SEMANIS RENT SRL
Str. Ialomitei 20, comuna Gheorghe Lazar
26153873
21/391/2009
74.175
3 persoane
0161- Activitati auxiliare pentru productia vegetala

Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:
Date contact:

STC INTERNATIONAL SRL
comuna Gheorghe Lazar
9564933
21/159/1997
26.404.458
31 persoane
1011-Productia si conservarea carnii
0243/232.571

Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:
Date contact:

VLASE COMPLEX COMERCIAL SRL
comuna Gheorghe Lazar
27391415
21/335/2010
13.223.945
24 persoane
4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse
alimentare, bauturi si tutun
0040/ 0243/236.289

Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:
Date contact:

SC O LUME DE LAPTE SRL
Str. Matei Basarab, Slobozia
20201920
J21 /657 /2006
4.256.201
8 persoane
0141- Cresterea bovinelor de lapte
…..
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Denumire firma:
Adresa:
CUI:
J:
Cifra de afaceri 2014:
Numar salariati:
CAEN:

ZAHA CONSTRUCTII SRL
comuna Gheorghe Lazar
19119240
21/514/2006
259.289
5 persoane
4711- Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun
Sursa : www.listafirmelordinromania.ro
www.ministerulfinantelor.ro

Structurand principalii agenti economici activi la momentul elaborarii
prezentei documentatii, avand drept indicator cifra de afaceri, obtinem:
Denumire firma
Cifra de afaceri
STC INTERNATIONAL S.R.L.
26.404.458
VLASE COMPLEX COMERCIAL S.R.L.
13.223.945
NATURAL SERVICE S.R.L.
1.316.250
SC O LUME DE LAPTE S.R.L.
4.256.201
NANA S.R.L.
787.325
ZAHA CONSTRUCTII S.R.L.
259.289
SEMANIS RENT S.R.L.
74.175
FRISO FERME S.R.L.
71.214
INFOSOFT S.R.L.
23.650
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Structurand principalii agenti economici functie de numarul mediu de
salariati inregistrati in bilantul anului 2014, obtinem:
Denumire firma
Nr salariati
STC INTERNATIONAL S.R.L.
31
VLASE COMPLEX COMERCIAL S.R.L.
24
NANA S.R.L.
14
SC O LUME DE LAPTE S.R.L.
8
ZAHA CONSTRUCTII S.R.L.
5
NATURAL SERVICE S.R.L.
3
SEMANIS RENT S.R.L.
3
FRISO FERME S.R.L.
1
INFOSOFT S.R.L.
1
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Din punct de vedere numeric si al distributiei agentilor economici, in comuna
activeaza sub 12 agenti economici la 1000 de locuitori, ceea ce indica un
nivel scazut de dezvoltare economica.

sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info

Comuna inregistreaza un numar de angajati în IMM- uri, PFA-uri si AF-uri
cuprins intre 68-1492 la 1000 de locuitori.
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sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info

4.2. Agricultura
Suprafata agricola ocupa 4.610 ha, respectiv 91.5% din totalul teritoriului
administrativ. Folosinta dominanta a terenului agricol o constituie arabilul.
Din punct de vedere al suprafetelor cultivate se constata cresterea celor cu
porumb si floarea soarelui si renuntarea la sfecla de zahar. Suprafetele cu
grau si secara s-au redus si ele. Suprafetele ocupate cu cartofi s-au
diminuat, iar cele cu legume sunt in general mici si oscileaza de la an la an.
O cultura insemnata la nivel local este cea din rapita.
Lipsa cerealelor a dus la scaderea puternica a pretului de cumparare pe
kilogram de carne in viu la porci si vite, o problema foarte mare pentru
familiile unde principala sursa de venit o constituie vanzarea produselor
agricole si de animale din gospodarie.

Page 36 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

Evolutia septelului este descendenta la cele 4 componente: bovine, ovine,
porcine, pasari.
Nr.capete Terenuri
de animale arabile
împartite
(Ha) —
pe zone de pe zone
relief
de relief

17.380

4.321

Paduri
pe
zona
de
relief
(Ha)
4.633

Productive
pe zona
de relief
(Ha)

426

din care:
Neproductive
pe zona de
relief (Ha)

236

Pasuni
pe
zona
de
relief
(Ha)
76

Vita de
vie si
livezi pe
zona de
relief
(Ha)
3

sursa: www.afirinfo.ro
Ponderea exploatatiilor de peste 5 ha în total exploatatii este cuprinsa pe
terioriul comunei Gheorghe Lazar intre 3,2 -6,4%, predominand agricultura
de subzistenta si semisubzistenta.
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sursa: Studiu privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al
zonelor rurale, www.afir.info
Pentru analiza potentialului de productie si procesare din agricultura, la
nivelul comunei Gheorghe Lazar, s-au folosit studile de specialitate de pe
site-ul www.afir.info. In aceste studii, notele de bonitare (pentru principalele
culturi agricole, pasuni si fanete) au fost stabilite in functie de cele mai
importante conditii de mediu (sol, clima, teren). Aceste conditii sunt:
temperatura
medie
anuala,
precipitatii
medii
anuale,
gleizare,
pseudogleizare, salinizare sau alcalizare, textura in orizontul de sol de la
suprafata, panta, alunecari, adincimea apei freatice, inundabilitate,
porozitatea totala in orizontul restrictive, continutul de carbonati de calciu
total pe 0-50 cm, reactia in orizontul de sol de la suprafata, gradul de
saturatie in baze in orizontuil de sol de la suprafata, volumul edafic, rezerva
de humus in stratul 0-50 cm, excesul de umiditate la suprafata.
Referitor la potentialul de productie si procesare din agricultura, trebuie
mentionat faptul ca, avand mai mult de 70% din suprafata agricola afectata
de seceta, comuna Gheorghe Lazar si tot judetul Ialomita se incadreaza in
ZONA CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE, tinand cont de criteriul: deficit
de apa (seceta).
sursa :
[http://gazetadeagricultura.info/afaceri-agricole/790-fondurieuropene-nerambursabile-agricultura/17182-s-a-publicat-studiul-cu-privirela-delimitarea-zonelor-eligibile-pentru-masura-13-din-noul-pndr.html]
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Tabelul urmator ilustreaza potentialul productiei vegetale in comuna Gheorghe Lazar
Cereale paioase
ni
i
mijlociu ridicat

Porumb
ni
i
mijlociu ridicat

Floarea Soarelui
ni
i
mijlociu ridicat

Soia
ni
i
mijlociu ridicat

Rapita
ni
i
mijlociu ridicat

Cartofi
ni
i
scazut mijlociu

Fasole

Lucerna

Trifoi

Pasuni

Fanete

Legume

i

ni

i

ni

i

ni

i

ni

i

ni

i

mijlociu

ridicat

mijlociu

ridicat

mijlociu

ridicat

mijlociu

ridicat

mijlociu

mijlociu

mijlociu

ridicat

(unde:

Mazariche
Hamei

Orez

Hrisca

Naut

mijlociu

scazut

scazut

scazut

ridicat

Lupin

Mazare
ni
i
mijlociu ridicat

Plante
medicinale
ni
i

ni

Struguri
de
masa

Sfecla de zahar
ni
i
mijlociu ridicat

Ricin

mijlociu

Flori

ridicat

ni

i

mijlociu

ridicat

In pentru ulei

ni

i

ni

i

ni

i

ni

i

mijlociu

ridicat

mijlociu

ridicat

mijlociu

ridicat

mijlociu

ridicat

i = teren irigat; ni = teren neirigat)

In comuna Gheorghe Lazar:
- cu conditia irigarii, potential este ridicat (note de bonitare peste 40) pentru marea majoritate a culturilor; fara irigare aceste
culturi prezinta potential mediu (note de bonitare cuprinse între 20 si 40);
- potential este scazut (note de bonitare ≤20) pentru culturile de hamei, orez, hrisca si cartofi.
- este de remarcat potentialul ridicat pentru cultura de naut.
Tabelul urmator ilustreaza potentialul productiei zootehnice in comuna Gheorghe Lazar
CARNE
PROCESARE IN AFARA FERMEI
SISTEM INCHIS
PASUNAT LIBER
Ovine /
Ovine /
Bovine
Suine
Bovine
Caprine
Caprine
ridicat
ridicat
ridicat
scazut
scazut

PASARI
ridicat

PROCESARE IN CADRUL FERMEI
SISTEM INCHIS
PASUNAT LIBER
Ovine /
Ovine /
Bovine
Suine
Bovine
Caprine
Caprine
ridicat
ridicat
ridicat
scazut
scazut

PASARI
ridicat
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LAPTE
PROCESARE IN AFARA FERMEI
PROCESARE IN FERMA
SISTEM INCHIS PASUNAT LIBER SISTEM INCHIS PASUNAT LIBER
mijlociu
scazut
ridicat
scazut

sursa: Anexa 6 Sinteza studiului privind zonarea potentialului agricol
(submasura 6.1, www.afir.info)

In comuna Gheorghe Lazar potentialul de dezvoltare a animalelor este
ridicat (nr. actual de animale este ≤30% din nr. potential de animale -în
echivalent Unitate Vita Mare) pentru:
- bovine, suine, ovine/caprine, pentru carne, in sistem inchis, atat
inafara cat si in cadrul fermei; pentru aceste categorii de animale,
potentialul este scazut (nr. actual de animale este ≥75% din nr.
potential de animale), pentru pasunatul liber,
- pasari pentru carne
- procesare lapte, in sistem inchis, in cadrul fermei.

In ceea ce priveste pomicultura, «Ghidului tehnic si economic Pomi, arbusti
fructiferi, capsuni», elaborat, in anul 2014, de «Institutul de cercetare
pentru pomicultura», indica in Tabelul 1 - Distributia suprafetelor pomicole
pe specii si judete, pentru judetul Ialomita suprafete mici (insumand 290,91
ha) cu urmatoarele tipuri de plantatii pomicole:
cais
163,36

cires+ visin
51,19

arbusti nuc+ alun+ migdal
7,3
4,05

prun
27,25

piersic + nectarin
17,95

mar
11,04

capsun par alte specii suprafata totala
4,6
2,93
1,24
290,91

[sursa http://www.madr.ro/horticultura/fructe-si-legume/ghid-practic-pomiarbusti-si-fructiferi.html]
A se vedea Anexa A.

Page 40 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

Concluzii
 Agricultorii din comuna Gheorghe Lazar isi pot orienta activitatea in
conformitate cu studiile prezentate, cu potentialul de productie
vegetala si zootehnica evidentiat.
 Comuna Gheorghe Lazar dispune de resurse agricole importante si
poate deveni centru
de colectare, procesare, depozitare,
comercializare si distributie a produselor agroalimentare pentru piata
interna si externa, cu conditia dezvoltarii infrastructurii de profil
(irigatii, centre de colectare si logistice, unitati de procesare, drumuri
de exploatare agricola);
Potentialul de prelucrare a produselor agricole (submasura 4.2,
www.afir.info), de pe teritoriul comunei Gheorghe Lazar este structurat
astfel:
capacitatea de prelucrare, depozitare
(vegetala sau animala) este mai mare
de 90% din capacitatea de productie,
depozitare vegetala/animala

Capacitate depozitare cereale &
oleaginoase
Abatorizare porcinee fata de numar
porcine
Capacitate prelucrare struguri

capacitatea de prelucrare (vegetala
sau animala) este mai mica de 50%
din
capacitatea
de
productie
vegetala/animala

Lapte colectat fata de lapte
produs
Lapte industrializat fata de lapte
produs
Capacitate prelucrare legume

capacitatea de prelucrare,
abatorizare (vegetala sau animala)
este cuprinsa intre 50% si 90% din
capacitatea de productie

Capacitate prelucrare cereale &
oleaginoase
Abatorizare bovine fata de numar
bovine
Abatorizare ovinee + caprine fata de
numar ovine+caprine
Prelucrare carne bovine fata de total
greutate animale
Prelucrare carne porcine fata de total
greutate animale
Prelucrare carne ovine + caprine
fata de total greutate animale

5. REPREZENTARE INTERNA
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Dorind sa se dezvolte inclusiv prin implementarea unor strategii integrate de
dezvoltare a comunitatii locale, avand ca punct de plecare nevoile
identificate la nivel local si potentialul endogen, comuna Gheorghe Lazar a
devenit membra in:
I. Grupul de Actiune Locala “Dunarea de Jos” subregiunea BordusaniGiurgeni, parteneriatul public-privat constituit de 21 localitati.
Statutul de membra in acest parteneriat a permis comunei:
- sa modernizeze strada Constantin Caloian, din fonduri FEADR
(Contract de finantare C 413322011232312016/ 12.06.2014)
- sa devina mai cunoscuta/vizibila si astfel sa poata initia noi colaborari
cu comune din tara.
II. Grupul de Actiune Locala “Danubius” Ialomita-Braila, in vederea
implementarii unei Strategii de Dezvoltare Locala Leader cu finantare din
PNDR 2014-2020.
Pentru perioada viitoare, comuna urmareste, de asemenea, sa participe la
constructia de noi parteneriate.

6. ANALIZA SWOT
„Radiografierea” domeniilor semnificative pentru dezvoltarea comunei
Gheorghe Lazar,
evaluarea factorilor de influenta (interni si externi),
realizata prin analiza SWOT, conduce la formarea viziunii de ansamblu
asupra resurselor si a problemelor cu care se confrunta comuna, punand în
lumina punctele tari si slabe, în relatie cu oportunitatile si amenintarile
existente.
Analiza SWOT furnizeaza suportul informational pentru analiza-diagnostic
specifica în elaborarea strategiei comunei, contribuind la formularea realista
a obiectivelor de dezvoltare pentru perioada 2016-2020.
Domeniile analizate (domenii semnificative peentru dezvoltarea comunei)
sunt:
- teritoriul,
- populatia,
- activitatile economice,
- organizarea sociala si institutionala.

TERITORIUL
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TERITORIUL - PUNCTE TARI
pozitia geografica favorabila în Campia Baraganului, diviziune estica a
Campiei Romane
climatul continental de stepa, cu veri calduroase si ierni reci;
temperatura medie anuala 22 grade Celsius
amplasarea in Zona Slobozia (zona 3 de dezvoltare a jud. Ialomita), la
distanta redusa fata de centrul polarizator de rang superior (Slobozia 14
km)
infrastructura de transport existenta asigura comunei accesibilitate
rutiera (DJ213A, DC 55 spre lacul Iezer)
majoritatea drumurilor locale sunt pietruite si urmeazasa fie asfaltate
in ceea ce priveste educatia, infrastructura sociala existenta este medie
(scoala este deja renovata si urmeaza sa fie renovata gradinita)
dpdv utilitati publice, comuna beneficiaza de retele de:
- alimentare cu apa care se doreste a fi dotata cu statie de tratare a
apei si s-a elaborat SF+PT pentru retea de canalizare;
- alimentare cu energie electrica, iluminat public, telecomunicatii
moderna (inclusiv acces la reteaua de internet in banda larga);
relieful si clima sunt favorabile dezvoltarii sistemelor de obtinere a
energiei regenerabile solare
potential industrial mediu
zona cu potential agricol mare
cca 20 exploatatii agricole mari urmare a preluarii terenurilor in arenda
valoarea naturala mare a terenurilor agricole (categ 1 de fertilitate- cf
studiilor OJSPA)
lipsa fenomenelor de degradare a solului cum ar fi eroziunea
potential comercial mediu

PUNCTE SLABE

existenta complex turistic, la lacul Iezer

TERITORIUL - PUNCTE SLABE
infrastructura sociala medie in ceea ce priveste sanatatea - inexistenta
dpdv asistenta sociala
dpdv al dotarilor tehnico-edilitare, comuna nu beneficiaza de retea de
canalizare, retea de alimentare cu gaze naturale
lipsa unui management al deseurilor
exista cca 100 exploatatii mici, rezultate din procesul de retrocedare a
terenurilor
suprafete de teren agricol afectate de conditii climatic nefavorabile
(seceta)
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existenta foselor de tip rural, neimpermeabilizate, pentru colectarea
apelor menajere, care polueaza bacteriologic stratul freatic de mica
adancime
poluarea solului, apei si aerului, generata de lipsa unui sistem de
colectare si tratare a apelor uzate

AMENINTARI

OPORTUNITATI

poluarea generata de arderea combustibililor solizi si a deseurilor
agricole pentru încalzire, în lipsa unui sistem de alimentare cu gaze
consum ridicat de input-uri chimice
inexistenta unor resursele naturale dintre cele specifice judetului (gaze
de sonda, petrol, loess, ape termale etc.)

TERITORIUL - OPORTUNITATI
finantarea prin POIM pentru retea de alimentare cu apa, retea de
canalizare
existenta Masterplanurilor pentru apa si deseuri
accesare de fonduri nerambursabile prin programele de dezvoltare
2014 -2020
politica de coeziune pune accent pe dimensiunea teritoriala
dezvoltarea agroturismului pe baza potentialului lacului Iezer (liman
fluviatil al raului Ialomita cu supraf de 120 ha)

TERITORIUL - AMENINTARI
schimbarile climatice
intensificarea fenomenelor meteorologice extreme (mai ales seceta) cu
impact negativ asupra solului si resurselor de apa
presiunea asupra resurselor
reducerea investitiilor publice in infrastructura ca urmare a crizei
economico -financiare
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OPORTUNI

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI

POPULATIA
POPULATIA - PUNCTE TARI
numar semnificativ al fortei de munca activa în agricultura (lucratori
agricoli in exploatatii agricole )
populatia detine cunostinte specifice domeniului agricol (pentru
cultura plantelor si zootehnie) si are experienta/traditie in acest
domeniul
grad ridicat de adaptabilitate al locuitorilor, in ceea ce priveste
informarea/ calificarea/ recalificarea - au participat la programe de
pregatire profesionala in cadrul POSDRU
disponibilitatea fortei de munca din teritoriu
exista oportunitatilor de angajare, in zona, pentru tineri, femei, alte
categorii de persoane provenite din exploatatiile de subzistenta
-fabrica bomboane, mobila
cresterea gradului de calificare al fortei de munca, in ultimii ani,
urmare a faptului ca la nivel local isi desfasoara activitatea cca 30 de
agenti
economici
(sursa:https://membri.listafirme.ro/ialomita/Gheorghe Lazar/o1.htm)

POPULATIA - PUNCTE SLABE
imbatranirea populatiei si reducerea populatiei apte de munca
numar mare de agricultori care se apropie sau au depasit varsta
pensionarii
mentalitate antreprenoriala slab dezvoltata si capacitate de inovare
scazuta; ponderea scazuta a sefilor de exploatatie tineri
informare insuficienta a micilor fermieri privind posibilitatile de
dezvoltare, accesarea de finantari nerambursabile, valoarea ridicata a
agriculturii ecologice, practicile agricole care protejeaza mediul
nivel redus al veniturilor populatiei

POPULATIA - OPORTUNITATI
alocare de fonduri europene/ nationale pentru educatia populatiei;
accesul la programe de pregatire profesionala si manageriala
posibilitatea specializarii în agricultura a persoanelor adulte implicate
în sectoarele agricol si alimentar
Page 45 of 89

AMENINTARI

TATI

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

existenta, la nivel judetean, a institutiilor/ serviciilor de consultanta
agricola pentru fermieri
difuzarea cunostintelor referitoare la rolul agriculturii în economie si
in protejarea naturii
imbunatatirea capacitatii agricultorilor de a se folosi de serviciile de
mediu, ca mijloc de generare a veniturilor
orientarea fortei de munca catre sectorul productiei non-agricole sau
al serviciilor
schimbarea mentalitatii si cresterea competentei emigrantilor întorsi
acasa din diverse state europene
cresterea cererii de servicii destinate persoanelor si firmelor
accesarea de fonduri nerambursabile pentru activitati menite sa
rezolve problema de incluziune sociala a grupurilor defavorizate

POPULATIA - AMENINTARI
scaderea populatiei comunei, implicit a populatiei apte de munca
accentuarea gradului de dependenta sociala datorate imbatranirii
demografice
migratia catre mediul national urban si migratia externa
reducerea semnificativa a locurilor de munca, urmare a cresterii
competitivitatii sectorului agricol
majorarea costurilor cu forta de munca

PUNCTE TARI

ACTIVITATILE ECONOMICE
ACTIVITATILE ECONOMICE - PUNCTE TARI
potential agricol semnificativ - suprafete întinse cu conditii favorabile
practicarii agriculturii si diversificarii culturilor
pondere ridicata a terenului arabil în total agricol
existenta practicilor agricole si zootehnice traditionale
existenta pietei de arenda a terenurilor agricole
productie semnificativa de grau, porumb, floarea soarelui, cartofi,
ceapa, mazare, rapita
conditii favorabile activitatilor zootehnice si traditia in domeniu
exista, la nivel de comuna, a platformei pt depozitarea gunoiului de
grajd
existenta unui nr de cca 30 agenti economici activi la nivel local
preocuparea si deschiderea autoritatii locale pentru stimularea si
sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri
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ACTIVITATILE ECONOMICE - PUNCTE SLABE
nivel scazut al atragerii investitiilor in sectorul de procesare a
produselor agricole vegetale si animale
infrastructura agricola inadecvata: starea precara a drumurilor agricole
si lipsa/paragina infrastructurii de irigatii
dotare medie cu echipamente, utilaje si instalatii (tractoare noi,
combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii) agricole, mai ales in
exploatatiile mici
insuficienta folosire a tehnologiilor moderne de cultivare a pamantului
slaba diversificare a culturilor (ex.dependenta de cereale)
practicile agricole traditionale, importante pentru conservarea
biodiversitatii, necesita un volum mare de munca fizica si nu garanteaza
viabilitatea economica a fermei
management deficitar al exploatatiilor agricole
slaba cooperare pe verticala între agricultori, procesatori si distribuitorii
cu amanuntul
numar foarte mic al formelor asociative
nerespectarea normelor comunitare, în special, cerintele de ecoconditionalitate, de protectie a muncii, protectia mediului si sanitarveterinare
nivel scazut de conformitate cu normele UE al produselor
acces dificil la piete de desfacere pentru produsele agricole
slaba dezvoltare a sectorului non-agricol
numar mic de proiecte cu finantare nerambursabila, implementate, din
cauza incapacitatii de a asigura cofinantarea proprie
lipsa marketingului si promovarii locale

ACTIVITATILE ECONOMICE - OPORTUNITATI
existenta Strategiei de dezvoltare rurala 2014 -2020; prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii
economice în zonele rurale
existenta fondurilor europene pentru finantarea nerambursabila a
investitiilor in agricultura
finantarea nerambursabila a proiectelor
publice complexe de dezvoltare rurala si a proiectelor de mediu (apa,
deseuri)
existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea
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exploatatiilor agricole si a punctelor de colectare cereale
existenta programelor de sprijinire a înfiintarii grupurilor de producatori

politica de sprijinire a tinerilor fermieri

AMENINTARI

politica nationala de sprijinire a dezvoltarii sectorului IMM în domenii
productive si de servicii, inclusiv in mediu rural
cresterea interesului consumatorilor pentru produse traditionale,
ecologice, de calitate
promovarea agriculturii ecologice

ACTIVITATILE ECONOMICE - AMENINTARI
cadru legislativ instabil
lipsa cadrului legal pentru protejarea productiei agricole interne
sfarsitul perioadei de tranzitie pentru conformitatea cu normele
europene
concurenta importurilor de produse agroalimentare de pe piata UE
pagubele mari suferite de agricultori ca urmare modificarilor climatice si
a fenomenelor naturale extreme (seceta, grindina etc) care afecteaza
culturile
impunerea respectarii normelor UE , care ingreuneaza accesul
produselor în piete si determina disparitia micilor producatori
cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor
finantate din fonduri structurale
imaginea Romaniei ca fiind o economie bazata pe sectoare cu valoare
adaugata redusa
intarzieri în introducerea de noi tehnologii
criza economica
globalizarea
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PUNCTE TARI

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA
ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA - PUNCTE TARI
bogat patrimoniu material
monumente istorice de interes local
potential local (public si privat) pentru elaborarea si implementarea
proiectelor de dezvoltare locale
utilizarea eficienta a fondurilor de la nivel local, existenta viziunii de
dezvoltare pe termen lung
implicarea comunitatii în luarea deciziilor la nivel local

OPORTUNITATI

PUNCTE SLABE

parteneriate locale puternice -GAL Dunarea de Jos; Parteneriatul GAL
Danubius Ialomita-Braila

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA - PUNCTE SLABE
resurselor financiare insuficiente necesare investitiilor si cofinantarii
proiectelor
infrastructura sociala slab dezvoltata

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA - OPORTUNITATI
valorificarea sprijinului financiar nerambursabil (program 2014 -2020)
pentru elaborarea si implementarea strategiei locale de dezvoltare
dezvoltarea ONG/unitatilor private de servicii sociale si de sanatate
descentralizarea în toate sectoarele de activitate si mai ales în ceea ce
priveste procesul decizional în administratia publica local
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AMENINTARI

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA - AMENINTARI

scaderea alocatiilor bugetare si implicit, a posibilitatilor de finantare a
investitiilor la nivel local
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In vederea identificarii potentialului de dezvoltare socio-economica a comunei Gheorghe Lazar s-au utilizat informatiile
prezentate in Studiul privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale elaborat de
Academia de Studii Economice din Bucuresti. Studiul a fost realizat pe baza urmatoarei structuri ierarhice:

Potentialul de dezvoltare socio-economica








Potential
endogen
Numar de
locuitori
Suprafata
agricola
Numar
animale
exprimate
în UVM
Suprafata
forestiera
Patrimoniul
cultural

Caracteristici
fizico-geografice
 Altitudinea
medie
 Densitatea
fragmentar
ii
 Suprafata
situri de
importanta
comunitara
 Ponderea
suprafetei
forestiere
în
suprafata
UAT

Capital uman









Densitatea pop.
Ponderea pers.
cu varsta între
0-64 ani în total
pop.
Ponderea pop.
cu studii medii
(liceu
+profesional )
în total
populatie
Nr. locuitori/
doctor
Nr. elevi/cadru
didactic
Ponderea
populatiei care
utilizeaza

Activitati economice








Numar agenti
economici (IMM, PFA
si AF)/ 1000
locuitoriaNumar
angajati în IMM, AF
si PFA/ 1000 loc
Numar de sosiri în
unitati turistice
Numar unitati de
cazare
Ponderea
exploatatiilor peste
5 ha în total
exploatatii
Ponderea populatiei
ocupate în sectorul
secundar si tertiar în
total populatie

Echipare tehnicoedilitara
 Ponderea
locuintelor
alimentate cu
apa din reteaua
publica în total
locuinte
conventionale
 Ponderea
locuintelor
racordate la
canalizare în
total locuinte
 Ponderea
locuintelor
racordate la
reteaua de gaze
în total locuinte
conventionale
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internetul în
total populatie
cu varsta peste
6 ani



ocupata
Ponderea
exploatatiilor de
peste 5 ha



Densitatea retelei
de drumuri
publice
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Plecand de la aceasta structura ierarhica, aplicand metoda AHP (a se vedea
Studiul privind stabilirea potentialului socio-economic de dezvoltare al zonelor
rurale, pag. 76 - 78), elaboratorii au concluzionat ca,
pentru comuna Gheorghe Lazar, indicatorul compozit de evaluare
potentialului socio-economic de dezvoltare este 0,4355, distribuit astfel:
PEND (potential endogen)
FGEO (caracteristici fizico-geografice)
AECO (activitatea economica)
EEDIL (echipare tehnico-edilitara)
PUMAN (capital uman)

=
=
=
=
=

a

0,49
0,52
0,51
0,23
0,44

ceea ce pozitioneaza comuna Gheorghe Lazar, in ierarhia comunelor din
Romania, pe locul 1376 din totalul de 2.861 comune.

7. OBIECTIVE STRATEGIA DE DEZVOLTARE
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Strategia locala de dezvoltare durabila a comunei Gheorghe Lazar reprezinta
un document orientat spre o dezvoltare armonioasa si durabila a comunitatii
locale, document care:
1.

porneste de la nevoile localnicilor in ceea ce priveste dezvoltarea
durabila si este in stransa legatura cu prioritatile de dezvoltare ale
regiunii Sud Muntenia

2.

defineste viziunea de dezvoltare a localitatii pe termen mediu

3.

este un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor care indica prioritatile
si directiile de dezvoltare locale

4.

este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile
comunitatii locale si stabileste masurile de implementare necesare,
concretizate în propuneri de proiecte finantabile din:
o fonduri guvernamentale
o fonduri ale comunitatii europene

5.

este instrumentul de lucru al administratiei publice locale, agreat de
întreaga comunitate locala, pus la dispozitia tuturor factorilor interesati
în progresul economico - social al comunei.

Obiectivul General al strategiei este stimularea unui proces de crestere
economica durabila si echilibrata a comunei Gheorghe Lazar, care sa conduca
la cresterea prosperitatii si calitatii vietii locuitorilor sai.
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin eliminarea factorilor care
blocheaza dezvoltarea pe ansamblu a teritoriului comunei, exploatand
totodata avantajele care furnizeaza oportunitati de dezvoltare.
Obiectivele specifice sunt:
crearea / reabilitarea infrastructurilor locale
valorificarea resurselor locale
atragerea investitiilor si investitorilor
revigorarea traditiilor
punerea în valoare a pozitionarii geografice în apropiere de
municipiul Slobozia
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În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, abordarea a fost
una participativa, in sensul ca administratia publica a consultat comunitatea
locala:
 in cadrul intalnirilor directe la care au fost invitati agentii economoci din
Gheorghe Lazar
 prin solicitarea completarii chestionarului privind proiectele vizate de
Strategia de dezvoltare locala, pentru un numar de 100 persoane,
pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de
dezvoltare ale comunei pe urmatorii 5 ani.
 prin lansarea procedurii de consultare a comunitatii locale din localitate
asupra propunerii finale.
Cresterea competitivitatii din agricultura, silvicultura si sectorul alimentar
este cruciala pentru îmbunatatirea performantelor si revitalizarea comunei
Gheorghe Lazar, precum si pentru crearea de locuri de munca.
Rezultatele chestionarului
sintetizate mai jos:

privind

Strategia

de

dezvoltare

Denumire investitie
Modernizare retea de apa – dotare cu statie de tratare apa
Modernizare drumuri locale
Amenajare trotuare
Realizare retea de canalizare ape uzate
Alimentare cu gaze naturale
Modernizare gradinita
Amenajare platforma de salubrizare
Reabilitare si dotare camin cultural
Reabilitare scoli
Infiintare serviciu de salubritate
Modernizare stadion fotbal
Imbunatatire competente angajati din domeniul public prin participarea
la cursuri de perfectionare/instruire
Amenajare si promovare lac IEZER, obiectiv natural cu potential turistic
si de agrement
Construire sala de sport/ baza sportiva
Amenajare centru medical, inclusiv dotare cu echipamente noi
Investitii pentru informatizarea completa a institutiilor publice
Dezvoltare/reabilitare infrastructura rutiera agricola si forestiera
Amenajare infrastructura pentru colectare selectiva a deseurilor
Modernizare si eficientizare management al deseurilor la nivel local
Dotare laborator de informatica
Instalare sistem de supraveghere camere video in comuna
Dotare cladiri publice cu sisteme de energie regenerabila
Modernizare iluminat public
Amenajare parcuri de joaca
Infiintare punct de colectare produse agricole
Dotare scoli cu echipamente IT si mobilier modern
Investitii în retele de internet în banda larga

locala

Da

sunt

Punctaj
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Modernizare infrastructura TIC pentru dezvoltarea si implementarea de
servicii si aplicatii online pentru cetateni
Achizitionare de echipamente cu consum redus de energie
Achizitionare utilaje deszapezire
Infiintare serviciu politie comunitara
Modernizare piata

8. PRIORITATILE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014-2020
Directiile prioritare de actiune in vederea dezvoltarii durabile a comunei si
cresterii prosperitatii si calitatii vietii locuitorilor sai, rezulta din analiza SWOT,
pornind de la nevoia de a corecta punctele slabe identificate si de a evita
amenintarile potentiale, pe baza punctelor tari existente si a posibilitatii
exploatarii oportunitatilor conturate. Acestea sunt:
1.
2.
3.
4.
5.

Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale
Agricultura si dezvoltarea economica locala
Sustinerea educatiei si ocuparii fortei de munca
Sustinerea sanatatii si asistentei sociale
Protectia mediului si cresterea eficientei energetice

Prioritatile sunt divizate in masuri, astfel:
Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale
Masura 1.1. Extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii tehnico –
edilitare si de servicii publice
Masura 1.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport
Masura 1.3. Dezvoltarea/
reabilitarea/
modernizarea
infrastructurii
culturale, sportive si recreative
Masura 1.4. Dezvoltarea infrastructurii informationale si de telecomunicatii
Masura 1.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice
Masura 1.6. Conservarea patrimoniului cultural material si imaterial
Masura 1.7. Imbunatatirea administrarii domeniului public si privat al UAT
Prioritatea 2 - Agricultura si dezvoltarea economica locala
Masura 2.1. Diversificarea economiei rurale si cresterea competitivitatii
acesteia
Masura 2.2. Instruire si consultanta în agricultura
Masura 2.3. Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de sprijin
a agriculturii si silviculturii
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Prioritatea 3 – Sustinerea educatiei si ocuparii fortei de munca
Masura 3.1
Masura 3.2.

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale
Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului educational si
de formare continua

Prioritatea 4 - Sustinerea sanatatii si asistentei sociale
Masura 4.1
Masura 4.2

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de
sanatate
Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului de asistenta
sociala

Prioritatea 5 – Protectia mediului si cresterea eficientei energetice
Masura 5.1
Masura 5.2
Masura 5.3.
Masura 5.4.

Amenajarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de
mediu
Protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii
Reducerea vulnerabilitatii la riscuri si adaptarea la schimbarile
climatice
Eficientizarea consumului de energie si promovarea utilizarii
resurselor regenerabile

Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale
OBIECTIV
Cresterea atractivitatii si accesibilitatii comunei Gheorghe Lazar prin
dezvoltarea mobilitatii si conectivitatii populatiei, bunurilor si serviciilor
conexe
Justificare
Asigurarea unor conditii propice, din punct de vedere al dezvoltarii
infrastructurii, este de importanta majora pentru administratia publica locala,
in conditiile in care, intre infrastructura (economica, sociala, de protectie a
mediului etc.) unei regiuni si dezvoltarea sa economica exista un raport
reciproc si exclusiv. Potentialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atat mai
mare cu cat acea regiune dispune de o infrastructura mai dezvoltata.
Masura 1.1. Extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii
tehnico – edilitare
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Viata oamenilor poate fi dusa în conditii bune de igiena si confort daca se
rezolva în mod satisfacator lucrarile de alimentare cu apa potabila si
industriala, reteaua de canalizare, utilitatile de energie si gaze.
Problema energiei este de o importanta vitala, iar pe fondul crizei actuale de
petrol si în conditiile aderarii la Uniunea Europeana, autoritatea publica locala
incurajeaza investitiile atat în surse conventionale, cat si în surse
neconventionale.
Astfel, în perioada 2016 – 2020 investitiile in extinderea/ reabilitarea/
modernizarea infrastructurii tehnico – edilitare si de servicii publice vizeaza
retelele de:
 dotare cu statie de tratare apa
 apa uzata /canalizare
 iluminat public
 alimentare cu gaze naturale

Masura 1.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport
Infrastructura de transport se numara printre factorii cei mai importanti ai
competitivitatii economice locale, lipsa unei infrastructuri adecvate putand
inhiba dezvoltarea acesteia.
Accesul dificil spre arealele cu functiuni economice, rezidentiale sau de
agrement situate pe teritoriul comunei, face ca aceasta sa fie mai putin
atractiva, atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru populatie. Pe de alta
parte, construirea si întretinerea infrastructurii de transport sunt activitati cu
un puternic efect multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de munca si
impulsioneaza dezvoltarea economica pe orizontala
Plecand de la considerentele mai sus amintite, dezvoltarea unei infrastructuri
de transport trebuie sa ramana în permanenta una din prioritatile autoritatilor
nationale si locale, indiferent de constrangerile economice sau bugetare.
Tocmai de aceea, dezvoltarea infrastructurii de transport reprezinta o conditie
necesara pentru implementarea cu succes si a celorlalte prioritati de
dezvoltare ale comunei Gheorghe Lazar in perioada 2016 – 2020, contribuind
la cresterea mobilitatii persoanelor si a marfurilor.
Astfel, pentru perioada 2014 – 2020, investitiile
modernizarea infrastructurii de transport vizeaza:

in

dezvoltarea

si

Page 58 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

 modernizarea drumurilor locale comunale (inclusiv amenajarea de
trotuare)

Masura 1.3. Dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii
culturale, sportive si recreative
Dezvoltarea durabila nu se poate face în afara pastrarii identitatii
culturale, fapt care impune luarea în considerare a unor factori cum ar fi
educatia si consumul cultural, precum si îmbunatatirea serviciilor
culturale de baza.
În ceea ce priveste sportul, doar 8% din romani practica sport în mod
regulat, iar 49% nu practica sport niciodata. Acest fapt are efecte nocive
asupra populatiei locale, determinand cresterea numarului de persoane
supra-ponderale sau cu un grad de obezitate ridicat, efecte care duc la
probleme de sanatate, reduc calitatea si durata vietii.
Sportul aduce beneficii celor care îl practica, nu doar din perspectiva
fizica, ci si din punct de vedere
al educatiei, cu ramificatii în
dimensiunea sociala si a caracterului, componente esentiale în
dezvoltarea personalitatii omului.
În ultimii ani, s-au facut investitii în infrastructura sportiva, prin
constructia unei baze sportive si modernizarea stadionului comunal, iar
acum este nevoie de un efort comun prin care aceasta infrastructura sa
fie folosita, astfel încat populatia tanara sa se formeze si prin prisma
educatiei sportive.
Dimensiune importanta a vietii sociale, viata culturala si sportiva va fi
revitalizata insa doar în conditiile în care comunitatea locala va detine o
infrastructura adecvata si moderna (asezaminte culturale, biblioteci,
camine culturale, locuri de petrecere a timpului liber).
Apararea si îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator, mentinerea
echilibrului ecologic, prin realizarea si dezvoltarea spatiilor verzi din
cmuna Gheorghe Lazar constituie o preocupare a administratiei publice
locale..
Tinad cont de aceste considerente, in perioada 2014 – 2020, investitiile
in dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii culturale,
sportive si recreative vor fi distribuite cu precadere spre:
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 reabilitare si dotare camin cultural,
 modernizare stadion fotbal,
 amenajare parcuri de joaca
 construire sala de sport/ baza sportiva
Masura 1.4. Dezvoltarea infrastructurii
telecomunicatii

informationale

si

de

Obiectivul general al acestei masuri este acela de a îmbunatati
disponibilitatea serviciilor publice pentru localnici si întreprinderile din comuna
Gheorghe Lazar, prin realizarea unei infrastructuri de banda larga, in
contextul incadrarii în gradul de acoperire si standardele de calitate adoptate
la nivelul UE.
Astfel, investitiile pentru aceasta masura, în perioada 2016 – 2020, vor fi
directionate spre:
 investitii în retele de internet în banda larga;
 investitii pentru informatizarea completa a institutiilor publice din
domeniul administratiei, educatiei, sanatatii, protectiei sociale, culturii
etc. (conexiuni de mare viteza);
 modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea si implementarea
de servicii si aplicatii online pentru cetateni (în domeniul administratiei,
educatiei, sanatatii, protectiei sociale, culturii, etc.)

Masura 1.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice
Una din premisele esentiale pentru dezvoltarea turismului este
asigurarea accesului spre obiectivele si zonele de importanta turistica.
Comuna Gheorghe Lazar dispune de potentialul semnificativ generat de
posibilitatile diversificate de valorificare a lacului Iezer.
În perioada 2016 – 2020 investitiile vor avea loc cu precadere în
amenajarea si promovarea lacului Iezer, obiectiv natural cu potential
turistic si de agrement.
Masura 1.6. Conservarea patrimoniului cultural material si imaterial
Distrugerea sau degradarea patrimoniului (edificii, valori cultural-istorice,
etnografice, artistice, religioase etc.) înseamna disparitia memoriei si a
identitatii culturale a cetatenilor Romaniei si, în consecinta, incapacitatea
de a transmite aceasta mostenire generatiilor urmatoare.
Astfel, în perioada 2016 – 2020, investitiile vor fi directionate cu
Page 60 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

precadere spre: restaurarea, protectia si valorificarea monumentelor
istorice si de arta, respectiv:
 conservarea si promovarea valorilor etnografice si activitatilor artistice
locale.
Masura 1.7. Imbunatatirea administrarii domeniului public si privat al
UAT –lui
In vederea asigurarii unui nivel ridicat al serviciilor publice gestionate de
administratia publica locala, in perioada 2016 – 2020 investitiile vor fi
directionate cu precadere spre:
modernizarea si extinderea cladirii primariei,
dotarea cladirilor publice cu sisteme de energie regenerabila,
instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video, in comuna,
achizitionarea de utilaje de deszapezire,
infiintarea unor servicii precum cel de politie comunitara si cel de
salubritate,
 amenajarea unei platforme de salubrizare pentru un bun management
al deseurilor.






Prioritatea 2 - Agricultura si dezvoltarea economica locala
OBIECTIV
Cresterea contributiei agriculturii la economia locala
Justificare
Agricultura este desfasurata pe teritoriul comunei Gheorghe Lazar de cca 20
exploatatii agricole mari (urmare a arendarii terenurilor) si 100 ferme mici,
de subzistenta. Alaturi de o asociativitate limitata, competitivitatea
agriculturii la nivel local este influentata si de unele probleme de structura,
respectiv fragmentarea terenurilor, dotarea tehnica precara si concurenta
sufocanta a producatorilor straini.
Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra economiei
locale, avand în vedere amploarea acestei activitati si ponderea mare a
populatiei ocupate în agricultura.
Cresterea competitivitatii din agricultura, silvicultura si sectorul alimentar
este cruciala pentru îmbunatatirea performantelor si revitalizarea comunei
Gheorghe Lazar, precum si pentru crearea de locuri de munca.

Page 61 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

Deoarece strategia de dezvoltare este elaborata din perspectiva autoritatii
publice locale si a actiunilor pe care aceasta le poate intreprinde in vederea
dezvoltarii durabile a localitatii, documentul nu prevede masuri cu privire la
dezvoltarea sectorului privat.
Cu toate acestea, pentru a sprijini dezvoltarea mediului economic local,
primaria comunei Gheorghe Lazar a initiat o activitate de informare a
companiilor de procesare plante medicinale, in, ricin precum si a celor de
colectare fructe si legume, cu privire la potentialul agricol al comunei si la
disponibilitatea reprezentantilor administratiei publice locale de a facilita
contactul acestora cu producatorii locali.

Masura
2.1.
Diversificarea
competitivitatii acesteia

economiei

rurale

si

cresterea

In cadrul Masurii 2.1. – Diversificarea economiei rurale si cresterea
competitivitatii acesteia, în perioada 2016 – 2020, atentia va fi indreptata
catre:
 infrastructura de depozitare si distributie a produselor agricole:
- infiintare punct de colectare pentru produse agricole;
- modernizare piata;
 construire/amenajare depozit ecologic pentru gestiunea eficienta a
deseurilor animaliere si vegetale

Masura 2.2. Instruire si consultanta în agricultura
Scopul principal al serviciilor de consultanta este de a contribui la sustinerea
fermierilor în procesul de îmbunatatire a standardelor în cadrul fermei sau
exploatatiilor agricole.
In vederea informarii agentilor economici locali cu privire la oportunitatile de
finantare, autoritatea publica locala isi propune sa organizeze intalniri in
cadrul
carora
consultanti
certificati
pentru
accesarea
fondurilor
nerambursabile, sa prezinte programele de finantare nerambursabila care se
adreseaza mediului rural (in special masurile din cadrul Programului National
de Dezvoltare Rurala) si pot fi accesate de fermierii locali.
De asemenea, autoritatea locala isi propune informarea comunitatii locale cu
privire la actiunile de constientizare/educare/informare a populatiei care vor fi

Page 62 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

derulate de diferite institutii (Ministere, Autoritati
Organisme intermediare etc.) in municipiul Slobozia.

de

management,

In cadrul Masurii 2.2. – Instruire si consultanta în agricultura, în perioada
2016 – 2020, atentia va fi indreptata catre:
 programe de educare si informare a populatiei privind cunoasterea si
utilizarea de utilaje agricole si echipamente, de tehnologii si material
genetic, inovatoare, de ultima generatie;
 incurajarea asocierii si integrarii în retele de producatori;
 sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanta în domeniul agricol si
pentru accesarea de finantare nerambursabila in cadrul programelor
nationale de dezvoltare 2014 -2020;

Masura 2.3. Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii
de sprijin a agriculturii si silviculturii
Fiind cea mai importanta ramura a economiei locale, o dezvoltare echilibrata
a agriculturii pe teritoriul comunei Gheorghe Lazar presupune crearea
infrastructurii necesare.
In cadrul Masurii 2.2 – Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea
infrastructurii de sprijin a agriculturii si silviculturii, în perioada 2016 – 2020,
atentia va fi indreptata catre:
 dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agricole
si forestiere;
 realizarea si reabilitarea infrastructurii de irigatii si îmbunatatiri
funciare;
 investitii infrastructura de depozitare si distributie a produselor
agricole;
 lucrari privind adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv prevenirea si
gestionarea riscurilor în fondul funciar agricol si forestier

Prioritatea 3 – Sustinerea educatiei si ocuparii fortei de munca
OBIECTIV
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Dezvoltarea capitalului uman prin cresterea accesului la educatie si instruire
pe tot parcursul vietii si stimularea ocuparii fortei de munca.
Justificare
Dezvoltarea si modernizarea sistemului de educatie reprezinta o prioritate
locala, autoritatea publica avand ca obiectiv asigurarea mijloacelor necesare
pentru atingerea potentialului capitalului uman din localitate.
Masura 3.1 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale
In cadrul Masurii 3.1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii
educationale, in perioada 2016 - 2020 se urmareste:
 realizarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale
precum si dotarea cu echipamente si materiale didactice de ultima
generatie:
- reabilitare scoli si dotare cu materiale didactice, echipamente IT
si mobilier modern,
- modernizare gradinita,

Masura 3.2. Dezvoltarea capacitatii
educational si de formare continua

institutionale

a

sistemului

Masura urmareste consolidarea capacitatii institutionale a sistemului
educational si de formare continua prin intermediul actiunilor ce vizeaza
îmbunatatirea formarii continue si a calificarilor specialistilor, prin realizarea
de investitii în vederea modernizarii si asigurarii calitatii în procesul
educational.
In cadrul Masurii 3.2 – Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului
educational si de formare continua, in perioada 2016 - 2020 se urmareste:
 imbunatatirea competentelor angajatilor din domeniul public prin
participarea la cursuri de perfectionare/instruire;
 facilitare
acces
la
programe
de
formare
continua
a
/lucratorilor/specialistilor, mai ales in domeniul agricol si la programe
de instruire antreprenoriala, mai ales pentru tineri fermieri
 programe de informare, educare si constientizare a populatiei privind
importanta educatiei

Prioritatea 4 - Sustinerea sanatatii si asistentei sociale
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OBIECTIV
Îmbunatatirea accesului la asistenta medicala si servicii sociale de calitate.
Justificare
„Promovarea unei stari bune de sanatate este parte integranta a obiectivelor
de crestere economica inteligenta si favorabila incluziunii pentru Europa
2020. Mentinerea unei populatii sanatoase si active mai mult timp are un
impact pozitiv asupra productivitatii si competitivitatii”.
„Un buget pentru Europa 2020”
Totodata, deoarece este foarte important sa se implementeze actiuni si
proiecte care au ca principal scop atingerea unui echilibru între nevoile sociale
individuale si cele comunitare, autoritatea publica locala va acorda o atentie
deosebita derularii de programe în vederea prevenirii existentei unor situatii
de abuz sau neglijenta în familie.

Masura 4.1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de
sanatate
In cadrul Masurii 4.1 – Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor
de sanatate, în perioada 2016 – 2020, atentia va fi indreptata catre:
 amenajare centru medical in comuna, inclusiv dotarea cu echipamente
inovatoare, de ultima generatie
Masura 4.2. Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului de
asistenta sociala
In cadrul Masurii 4.2 – Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului de
asistenta sociala, în perioada 2016 – 2020, atentia va fi indreptata catre:
 crearea de servicii de asistenta sociala noi (pentru noi grupuri
vulnerabile: copii aflati în situatii de dificultate, tineri care ies din
sistemul sociale de protectie, familii aflate în risc de destramare cu
foarte multi copii, copii ramasi în tara ai caror parinti sunt plecati în
strainatate sa munceasca, persoane adulte si varstnice dependente
socio-medical);
 derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii
existentei unor situatii de abuz sau neglijenta în familie si/ sau
separarea de familie;
 programe si campanii de educare si informare a populatiei privind
asistenta sociala
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Prioritatea 5 – Protectia mediului si cresterea eficientei energetice
OBIECTIV
Protejarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale

Justificare
Comuna Gheorghe Lazar nu dispune de o dotare în ceea ce priveste
colectarea si tratarea apelor uzate sau alimentarea cu apa. Un alt aspect local
deficitar este reprezentat de situatia gestionarii deseurilor.
Masura 5.1. Amenajarea, extinderea si modernizarea infrastructurii
de mediu
In cadrul Masurii 5.1 - Amenajarea, extinderea si modernizarea infrastructurii
de mediu, în perioada 2016 – 2020, se urmareste:
 modernizarea retelei de alimentare cu apa, dotarea cu statie de tratare
a apei;
 amenajarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate;
 amenajarea infrastructurii pentru colectare selectiva a deseurilor;
 modernizarea si eficientizarea managementului deseurilor la nivel local,
 utilizarea resurselor regenerabile pentru iluminatul public si in
institutiile publice
 informarea, educarea si constientizarea populatiei privind:
- necesitatea racordarii la sistemul de apa si canalizare,
- consumul rational de apa potabila,
- protectia mediului pentru evitarea poluarii apelor uzate peste normele
impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alti solventi,
- necesitatea selectarii si reciclarii deseurilor,
- normele legislative în domeniul mediului înconjurator si respectarea
principiului “poluatorul plateste”
Masura 5.2. Protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii
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Lipsa canalelor de irigatii reprezinta un impediment în irigarea agricola din
regiune, iar pentru ca acestea sa fie date în folosinta trebuie reamenajate,
întrucat în cele mai bune cazuri sunt pline cu deseuri si vegetatie, iar în cele
mai rele cazuri acestea s-au surpat. Prin urmare, sunt necesare importante
investitii pentru refacerea, modernizarea si inovarea tehnologiilor si
echipamentelor de refacere a mediului.
În plus, protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii regionale
necesita investitii în programe de informare, educare si constientizare a
populatiei referitor la importanta si necesitatea protectiei mediului
înconjurator si conservarea biodiversitatii.
In cadrul Masurii 5.2 - Protejarea si conservarea mediului si a biodiversitatii,
în perioada 2016 – 2020, atentia va fi indreptata catre:
 actiuni de informare, educare si constientizare a populatiei referitor la
importanta si necesitatea protectiei mediului înconjurator si
conservarea biodiversitatii;
 masuri de îmbunatatire a calitatii apei, solului si a aerului;
 reconstructia ecologica a zonelor forestiere si agricole degradate,
afectate de activitati antropice si/sau din cauza fenomenelor natural;
 refacerea zonelor/siturilor contaminate industrial;
 investitii în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare
ecologice, ecoducte sau pasaje ecologice);

crearea, amenajarea si eixtinderea parcurilor ecologice cu
destinatii sociale si recreative;

investitii pentru gestionarea, restaurarea si monitorizarea
ecosistemelor si habitatelor (inclusiv regenerari si amenajari silvice,
refacerea fondului faunistic);
 conservarea si protejarea habitatelor naturale si a speciilor salbatice de
flora si fauna;
 investitii
pentru
modernizarea
si
inovarea
tehnologiilor
si
echipamentelor de refacere a mediului.
Masura 5.3. Reducerea vulnerabilitatii la riscuri si adaptarea la
schimbarile climatice
Pentru perioada 2016 - 2020, se are în vedere realizarea de investitii în
vederea crearii, operationalizarii, modernizarii si cresterii capacitatii de
raspuns la nivel local în situatii de urgenta si dezastre naturale, în zonele
vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea
efecte.
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In cadrul Masurii 5.3 - Reducerea vulnerabilitatii la riscuri si adaptarea la
schimbarile climatice atentia va fi indreptata catre:
 investitii pentru cresterea capacitatii locale de prevenire a riscurilor
(elaborarea de strategii si planuri de actiuni, cartografierea riscurilor,
îmbunatatirea competentelor în domeniu);
 investitii pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor
si regularizarea cursurilor de apa, crearea de zone de inundabilitate
controlabile, consolidarea de versanti, lucrari de împadurire, construirea
de perdele forestiere în apropierea cailor de transport si a plantatiilor
agricole);
 investitii pentru crearea, operationalizarea, modernizarea si cresterea
capacitatii de raspuns la nivel local în situatii de urgenta si dezastre
naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse
riscului unor asemenea efecte (inclusiv investitii pentru îmbunatatirea
sistemelor de avertizare si alarmare a populatiei);
 campanii pentru informarea, pregatirea si constientizarea populatiei
privind comportamentul în situatii de urgenta si dezastre naturale,
generate de schimbarile climatice si dezastre naturale;
 investitii pentru crearea si extinderea unor centre de pregatire a
personalului operativ (salvari din medii ostile vietii).

Masura 5.4. Eficientizarea consumului de energie si promovarea
utilizarii resurselor regenerabile
În comuna Gheorghe Lazar reteaua de iluminat public nu acopera în
întregime reteaua stradala iar costurile cu furnizarea serviciului de iluminat
public sunt ridicate din cauza retelei învechite si a corpurilor de iluminat
ineficiente energetic. Prin urmare, se impun investitii privind integrarea de
solutii de eficientizare a iluminatului pe termen lung.
În cazul sistemelor de iluminat stradal, o putere „curata” consta în economii
importante la facturile catre furnizorul de energie, precum si reducerea
costurilor cu întretinerea echipamentelor de iluminat.
În acest sens, investitii importante vor fi directionate atat în ceea ce priveste
achizitionarea de echipamente cu consum redus de energie cat si în
echipamente de producere a energiei electrice cu eficienta energetica
ridicata.
In cadrul acestei masuri atentia va fi indreptata catre:
 investitii în eficientizarea iluminatului public;
 achizitionarea de echipamente cu consum redus de energie;
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 investitii privind eficientizarea consumului energetic în institutiile
publice.
9. PROIECTE CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTARII DURABILE A
COMUNEI– PORTOFOLIUL DE PROIECTE/IDEI DE PROIECTE

PORTOFOLIUL DE PROIECTE/IDEI DE PROIECTE
Denumire investitie
Modernizare retea de apa – dotare cu statie de tratare apa
Modernizare drumuri locale
Amenajare trotuare
Realizare retea de canalizare ape uzate
Alimentare cu gaze naturale
Modernizare gradinita
Amenajare platforma de salubrizare
Reabilitare si dotare camin cultural
Reabilitare scoli
Infiintare serviciu de salubritate
Modernizare stadion fotbal
Imbunatatire competente angajati din domeniul public prin participarea la
cursuri de perfectionare/instruire
Amenajare si promovare lac IEZER, obiectiv natural cu potential turistic si de
agrement
Construire sala de sport/ baza sportiva
Amenajare centru medical, inclusiv dotare cu echipamente noi
Investitii pentru informatizarea completa a institutiilor publice
Dezvoltare/reabilitare infrastructura rutiera agricola si forestiera
Amenajare infrastructura pentru colectare selectiva a deseurilor
Modernizare si eficientizare management al deseurilor la nivel local
Dotare laborator de informatica
Instalare sistem de supraveghere camere video in comuna
Dotare cladiri publice cu sisteme de energie regenerabila
Modernizare iluminat public
Amenajare parcuri de joaca
Infiintare punct de colectare produse agricole
Dotare scoli cu echipamente IT si mobilier modern
Investitii în retele de internet în banda larga
Modernizare infrastructura TIC pentru dezvoltarea si implementarea de
servicii si aplicatii online pentru cetateni
Achizitionare de echipamente cu consum redus de energie
Achizitionare utilaje deszapezire
Infiintare serviciu politie comunitara
Modernizare piata
Construire/amenajare depozit ecologic pentru gestiunea eficienta a deseurilor
animaliere si vegetale
Page 69 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

Conservarea si promovarea valorilor etnografice si activitatilor artistice locale
Programe de educare si informare a populatiei privind cunoasterea si
utilizarea de utilaje agricole si echipamente, de tehnologii si material genetic,
inovatoare, de ultima generatie
Incurajarea asocierii si integrarii în retele de producatori
Sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanta în domeniul agricol si
pentru accesarea de finantare nerambursabila in cadrul programelor nationale
de dezvoltare 2014 -2020
Includerea comunei in forme asociative
Realizarea si reabilitarea infrastructurii de irigatii si îmbunatatiri funciare
Investitii in infrastructura de productie, procesare, prelucrare, depozitare si
distributie a produselor agricole
Lucrari privind adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv prevenirea si
gestionarea riscurilor în fondul funciar agricol si forestier
Facilitare acces la programe de formare continua a /lucratorilor/specialistilor,
mai ales in domeniul agricol si la programme de instruire antreprenoriala, mai
ales pentru tineri fermieri
Programe de informare, educare si constientizare a populatiei privind
importanta educatiei
Crearea de servicii de asistenta sociala noi (pentru noi grupuri vulnerabile:
copii aflati in situatii de dificultate, tineri care ies din sistemul sociale de
protectie, familii aflatein risc de destramare cu foarte multi copii, copii
ramasiin tara ai caror parinti sunt plecati in strainatate sa munceasca,
persoane adulte si varstnice dependente socio-medical)
Derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existentei
unor situatii de abuz sau neglijenta în familie si/ sau separarea de familie
Programe si campanii de educare si informare a populatiei
Informarea, educarea si constientizarea populatiei privind: necesitatea
racordarii la sistemul de apa si canalizare, consumul rational de apa potabila,
protectia mediului pentru evitarea poluarii apelor uzate peste normele impuse,
a solului cu produse chimice, uleiuri, alti solventi, necesitatea selectarii si
reciclarii deseurilor, normele legislative în domeniul mediului înconjurator si
respectarea principiului “poluatorul plateste”
Actiuni de informare, educare si constientizare a populatiei referitor la
importanta si necesitatea protectiei mediului inconjurator si conservarea
biodiversitatii
Masuri de îmbunatatire a calitatii apei, solului si a aerului
Reconstructia ecologica a zonelor forestiere si agricole degradate, afectate de
activitati antropice si/sau din cauza fenomenelor natural
Refacerea zonelor/siturilor contaminate industrial
Investitii în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare
ecologice, ecoducte sau pasaje ecologice)
Crearea, amenajarea si extinderea parcurilor ecologice cu destinatii sociale si
recreative
Investitii pentru gestionarea, restaurarea si monitorizarea ecosistemelor si
habitatelor (inclusiv regenerari si amenajari silvice, refacerea fondului
faunistic)
Conservarea si protejarea habitatelor naturale si a speciilor salbatice de flora
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si fauna
Investitii pentru modernizarea si inovarea tehnologiilor si echipamentelor de
refacere a mediului
Investitii pentru cresterea capacitatii locale de prevenire a riscurilor
(elaborarea de strategii si planuri de actiuni, cartografierea riscurilor,
imbunatatirea competentelor in domeniu)
Investitii pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor si
regularizarea cursurilor de apa, crearea de zone de inundabilitate controlabile,
consolidarea de versanti, lucrari deimpadurire, construirea de perdele
forestiere în apropierea cailor de transport si a plantatiilor agricole)
Investitii pentru crearea, operationalizarea, modernizarea si cresterea
capacitatii de raspuns la nivel local în situatii de urgenta si dezastre naturale,
in zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor
asemenea efecte (inclusiv investitii pentru imbunatatirea sistemelor de
avertizare si alarmare a populatiei)
Campanii pentru informarea, pregatirea si constientizarea populatiei privind
comportamentul in situatii de urgenta si dezastre naturale, generate de
schimbarile climatice si dezastre naturale
Investitii pentru crearea si extinderea unor centre de pregatire a personalului
operativ (salvari din medii ostile vietii)
Directiile de dezvoltare formulate in urma analizei SWOT, sunt validate de
rezultatele chestionarelor adresate locuitorilor comunei, prin care acestia siau exprimat si prioritizat nevoile resimtite in legatura cu situatia economica si
sociala locala.
Portofoliul proiectelor/ideilor de proiecte care au insumat cele mai multe
dintre optiunile populatiei comunei este prezentat mai jos:
CLASAMENT DUPA PUNCTAJUL OBTINUT
Denumire investitie
TOTAL
Modernizare drumuri locale
697
Realizare retea de canalizare ape uzate
689
Modernizare retea de apa – dotare cu statie de tratare apa
675
Amenajare trotuare
675
Alimentare cu gaze naturale
669
Modernizare gradinita
625
Amenajare centru medical, inclusiv dotare cu echipamente noi
615
Modernizare iluminat public
612
Amenajare platforma de salubrizare
606
Infiintare serviciu politie comunitara
606
Reabilitare si dotare camin cultural
603
Reabilitare scoli
594
Achizitionare utilaje deszapezire
588
Amenajare si promovare lac IEZER, obiectiv natural cu potential
turistic si de agrement
586
Amenajare parcuri de joaca
582
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Instalare sistem de supraveghere camere video in comuna
Infiintare serviciu de salubritate
Dezvoltare/reabilitare infrastructura rutiera agricola si foreatiera
Amenajare infrastructura pentru colectare selectiva a deseurilor
Imbunatatire competente angajati din domeniul public prin
participarea la cursuri de perfectionare/instruire
Construire sala de sport/ baza sportiva
Achizitionare de echipamente cu consum redus de energie
Investitii în retele de internet în bandă largă
Dotare cladiri publice cu sisteme de energie regenerabila
Dotare scoli cu echipamente IT si mobilier modern
Dotare laborator de informatica
Modernizare şi eficientizare management al deşeurilor la nivel local
Investitii pentru informatizarea completa a institutiilor publice
Infiintare punct de colectare produse agricole
Modernizare piata
Modernizare stadion fotbal
Modernizare
infrastructura
TIC
pentru
dezvoltarea
si
implementarea de servicii si aplicatii online pentru cetăteni

579
575
575
574
573
569
567
554
553
549
548
545
543
530
526
523
519

Implementarea acestor proiecte, importante pentru dezvoltarea comunei si
dorite de populatie,
va fi posibila in conditiile utilizarii la maxim a oportunitatilor de finantare cu
fonduri europene nerambursabile, prin programele nationale:
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul

National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
Operational Regional 2014-2020
Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020
Operational Capital Uman 2014-2020
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
Operational Asistenta Tehnica 2014-2020
Operational Competitivitate 2014-2020
Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 sprijina dezvoltarea
economica si sociala a zonelor rurale din Romania. astfel incat sa se reduca
decalaj semnificativ fata de zonele urbane. In cadrul acestui program pot fi
accesate fonduri pentru corectarea unor deficiente specifice zonelor rurale,
cum ar fi: deficientele structurale persistente (numarul mare al populatiei
ocupate în agricultura, îmbatranirea populatiei, un numar mare de exploatatii
de subzistenta etc.); valoarea adaugata scazuta a produselor agroalimentare; randamentele si productivitatea muncii scazute în special în
agricultura de semisubzistenta; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea
activitatilor economice, acces redus la credite; o piata a terenurilor
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nefunctionala; o modesta orientare catre export; investitii insuficiente în
cercetare si dezvoltare; accesul la servicii si infrastructura cu mult în urma
zonelor urbane; o pondere ridicata a populatiei expuse riscului de saracie si
excluziune sociala; o administratie publica ineficienta; o serie de riscuri
pentru oameni si mediu exacerbate de schimbarile climatice; cresterea
continua a disparitatilor regionale;
Comuna Gheorghe Lazar poate accesa finantare, in cadrul PNDR 2014 -2020,
pentru urmatoarele proiecte:
Denumire investitie

Posibilitati de finantare in
cadrul PNDR 2014 -2020,

Masura 4 - Investitii in active
Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea fizice
infrastructurii rutiere agricole si forestiere
SubM 4.3 - Investiţii pentru
dezvoltarea, modernizarea sau
Realizarea si reabilitarea infrastructurii de adaptarea infrastructurii
irigatii si îmbunatatiri funciare
agricole şi silvice
Modernizare retea de apa –dotare cu statie
de tratare apa
Modernizare gradinita
Modernizare drumuri locale
Realizare retea de canalizare ape uzate
Amenajare trotuare
Reabilitare si dotare camin cultural

Masura 7- Servicii de baza si
reînnoirea satelor în zonele
rurale
SubM 7.2 -Investitii în crearea
si modernizarea infrastructurii
de baza la scara mica
SubM 7.6 - Investitii asociate
cu protejarea patrimoniului
cultural

Incurajarea asocierii si integrarii în retele
de producatori
Investitii pentru productia, distributia si
promovarea produselor bazate pe
valorificarea superioara a resurselor locale,
ca, de exemplu, investitii pentru
procesarea produselor agricole vegetale/
animale

Masura 9 - Infiintarea
grupurilor de producatori in
sectorul agricol

Programe de educare si informare a
populatiei privind cunoasterea si utilizarea
de utilaje agricole si echipamente, de
tehnologii si material genetic, inovatoare,
de ultima generatie
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Obiectivul general al POR 2014–2020 este cresterea competitivitatii
economice si îmbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si
regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor
infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a
regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice
potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
Proiectele din portofoliul comunei Gheorghe Lazar, cu posibila finantare in
cadrul POR 2014 -2020, sunt:
Denumire investitie
Modernizare iluminat public
Dotare cladiri publice cu sisteme de
energie regenerabila
Amenajarea si promovarea lacului
IEZER, obiectiv natural cu potential
turistic si de agrement
Amenajare Centru medical –inclusiv
dotare cu echipamente noi

Posibilitati de finantare in
cadrul POR 2014 -2020
Axa prioritara 3 -Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu
emisii scazute de carbon
Axa prioritara 7 - Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului

Crearea de servicii de asistenta sociala
noi (pentru noi grupuri vulnerabile:
copii aflati în situatii de dificultate,
Axa prioritara 8 - Dezvoltarea
tineri care ies din sistemul sociale de
infrastructurii sanitare si sociale
protectie, familii aflate în risc de
destramare cu foarte multi copii, copii
ramasi în tara ai caror parinti sunt
plecati în strainatate sa munceasca,
persoane
adulte
si
varstnice
dependente socio-medical)
Reabilitare scoli
Dotare scoli cu echipamente IT si
mobilier modern
Dotare laborator de informatica

Axa prioritara 10- Îmbunatatirea
infrastructurii educationale

POC 2014 – 2020 sustine investitii menite să răspundă nevoilor si
provocărilor legate de nivelul redus al competitivitătii economice, în special în
ceea ce priveste: (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare si
inovare (CDI) si (b) infrastructura subdezvoltată de TIC si implicit servicii slab
dezvoltate.
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Denumire investitie

Posibilitati de finantare
in cadrul POC 2014 – 2020

Investitii pentru informatizarea completa a
institutiilor
publice
din
domeniul
administratiei,
educatiei,
sanatatii,
protectiei sociale, culturii etc. (conexiuni de Axa Prioritară 2 –
mare viteza)
Tehnologia
Informatiei
si
Modernizarea infrastructurii TIC pentru Comunicatiei (TIC) pentru o
dezvoltarea si implementarea de servicii si economie digitală competitivă
aplicatii online pentru cetateni (în domeniul
administratiei,
educatiei,
sanatatii,
protectiei sociale, culturii, etc.)
POCA 2014-2020 îsi propune sa consolideze capacitatea administrativa a
autoritatilor si institutiilor publice de a sustine o economie moderna si
competitiva.
Denumire investitie
Imbunatatirea competentelor angajatilor
din domeniul public prin participarea la
cursuri de perfectionare/instruire

Posibilitati de finantare
POCA 2014 -2020 AP 1 Administratie publica si sistem
judiciar eficiente

POCU 2014-2020 urmareste integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor
umane în ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei si are în
vedere valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare
sustenabila în viitor.
In cadrul acestui program isi pot gasi finantare urmatoarele proiecte din
portofoliu:
Investitii cu finantare posibila in cadrul POCU 2014 -2020
AP 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunitătii
Informarea, educarea si constientizarea populatiei privind importanta
educatiei
Programe si campanii de educare si informare a populatiei cu accent pe
programele nationale de sanatate
Derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existentei
unor situatii de abuz sau neglijenta în familie si/ sau separarea de familie
Facilitarea
accesului
la
programe
de
formare
continua
a
/lucratorilor/specialistilor, mai ales in domeniul agricol si la programe de
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instruire antreprenoriala, mai ales pentru tineri fermieri
Informarea, educarea si constientizarea populatiei privind necesitatea
racordarii la retelele de apa –apa uzata, consumul rational de apa, evitarea
poluarii apelor, solului, aerului, necesitea selectarii si reciclarii deseurilor,
normele legislative în domeniul mediului înconjurator si respectarea
principiului “poluatorul plateste”
Derularea de programe de informare, educare si constientizare a populatiei
referitor la importanta si necesitatea protectiei mediului înconjurator si
conservarea biodiversitatii
Programul National de Dezvoltare Locala - coordonat de MDRAP stabileste
cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala,
care sustin dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucrari de infrastructura
rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa. In cadrul acestui program se pot
finanta urmatoarele proiecte din portofoliu:
Investitii cu finantare posibila in cadrul
Programului National de Dezvoltare Locala - coordonat de MDRAP
Construire sala de sport/ baza sportiva
Amenajare platforma de salubrizare
Modernizare piata
Modernizare stadion fotbal
Infiintare punct de colectare produse agricole
Programele pentru protecţia mediului, finantate de Administraţia Fondului
pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pot fi
accesate pentru finantarea proiectelor cu implicatii asupra mediului.
Investitii cu finantare posibila din Fondul pentru Mediu
Refacerea zonelor/siturilor contaminate industrial
Investitii în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare
ecologice, ecoducte sau pasaje ecologice)
Investitii pentru gestionarea, restaurarea si monitorizarea ecosistemelor si
habitatelor (inclusiv regenerari si amenajari silvice, refacerea fondului
faunistic)
Conservarea si protejarea habitatelor naturale si a speciilor salbatice de flora
si fauna
Investitii pentru modernizarea si inovarea tehnologiilor si echipamentelor de
refacere a mediului
Actiuni de informare, educare si constientizare a populatiei referitor la
importanta si necesitatea protectiei mediului înconjurator si conservarea
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biodiversitatii
Masuri de îmbunatatire a calitatii apei, solului si aerului
Reconstructia ecologica a zonelor forestiere si agricole degradate, afectate de
activitati antropice si/sau din cauza fenomenelor naturale
Lucrari privind adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv prevenirea si
gestionarea riscurilor în fondul funciar agricol si forestier
Amenajarea infrastructurii pentru colectare selectiva a deseurilor
Construire/amenajare depozit ecologic pentru gestiunea eficienta a deseurilor
animaliere si vegetale
Crearea, amenajarea si extinderea parcurilor ecologice cu destinatii sociale si
recreative
Investitii pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor si
regularizarea cursurilor de apa, crearea de zone de inundabilitate
controlabile, consolidarea de versanti, lucrari de împadurire, construirea de
perdele forestiere în apropierea cailor de transport si a plantatiilor agricole)
Campanii pentru informarea, pregatirea si constientizarea populatiei privind
comportamentul în situatii de urgenta si dezastre naturale, generate de
schimbarile climatice si dezastre naturale
Investitii pentru cresterea capacitatii locale de prevenire a riscurilor
(elaborarea de strategii si planuri de actiuni, cartografierea riscurilor,
îmbunatatirea competentelor în domeniu)
Investitii pentru crearea, operationalizarea, modernizarea si cresterea
capacitatii de raspuns la nivel local în situatii de urgenta si dezastre naturale,
în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor
asemenea efecte (inclusiv investitii pentru îmbunatatirea sistemelor de
avertizare si alarmare a populatiei
Investitii pentru crearea si extinderea unor centre de pregatire a personalului
operativ (salvari din medii ostile vietii)
Mediul privat joaca un rol foarte important pentru dezvoltarea comunei si se
va urmari incurajarea si sprijinirea acestuia la nivel local. Investitiile realizate
de mediul privat in domeniul agricol si alte domenii economice isi pot gasi
cofinantare in cadrul unor masuri/axe PNDR 2014 -2020 si POR 2014 -2020:
PNDR 2014 -2020,
Masura 4 - Investitii în active fizice
SubMasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole
SubMasura 4.1a – Investitii în exploatatiile pomicole
SubMasura 4.2 – Investitii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SubMasura 4.2a - Investitii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul
pomicol
SubMasura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole si silvice
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Masura 6 - Dezvoltarea exploatatiilor si a întreprinderilor
SubMasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMasura 6.2 - Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole în zone rurale
SubMasura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMasura 6.4 - Investitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
POR 2014 -2020,
Axa prioritara 2 -Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii
2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii
economice a ideilor noi si prin încurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afacer
2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si
dezvoltarea serviciilor
Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon
3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
cladirile publice, si în sectorul locuintelor
3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv
promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri
relevante pentru atenuarea adaptarilor

10. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

Coordonarea implementarii Strategiei de dezvoltare locala va fi asumata si
asigurata de Consiliul Local si Primaria comunei. Structura care va asigura
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coordonarea Strategiei, formata din functionari publici cu specializari tehnice,
financiare si de administratie va fi condusa de Primar.

Structura de coordonare
urmatoarele sarcini:

a

Strategiei

de

dezvoltare

locala

va

avea

 urmareste programele de finantare active sau ale caror apeluri urmeaza
a fi deschise in scurt timp;
 stabileste anual, proiectele care urmeaza a fi realizate, functie de
alocarile bugetare si sursele de finantare existente;
 asigura resursele tehnice si administrative necesare bunei implementari
a Strategiei;
 coordoneaza si urmareste stadiul implementarii Strategiei;
 asigura o gestionare financiara corecta a fondurilor alocate
implementarii actiunilor asumate;
 asigura un management eficient si corect in implementarea Strategiei;
 monitorizeaza modul de implementare a Strategiei;
 evalueaza, periodic, modul de implementare a Strategiei;
 revizuieste Strategia (daca este cazul) avand in vedere: rezultatele
implementarii strategiei pana la momentul revizuirii; evolutia bugetului
local; modificarile legislative si/sau ale strategiilor europene, nationale
si judetene cu impact direct asupra comunitatii locale.

Anexa A

EFICIENTA ECONOMICA A CAISULUI
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Productiile medii la specia cais, care sunt cuprinse între 30.000 kg/ha la o
densitate de 400 pomi/ha si 45.000 kg/ha la densitatea de 833 pomi/ha, se
realizeaza cu un cost de productie cuprins între 1,39 lei/kg la densitatea de
833 pomi/ha si 1,63 lei/kg la densitatea de 400 pomi/ha.
În cadrul cheltuielilor de înfiintare a plantatiei de cais, ponderea cea mai
mare este detinuta de costurile cu materii si materiale (72,9-78,9%), fiind
urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate (9,5-15,5%), si de
costurile cu lucrarile manuale (11,6%).
În cadrul cheltuielilor de întretinere a plantatiei pana la intrarea pe rod,
ponderea cea mai mare este detinuta de costurile cu materii si materiale
(39,1-42,3%), fiind urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate
(35,4-39,0%) si de costurile cu lucrarile manuale (22,0-22,3%).
Dupa intrarea pe rod, ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de
exploatare este detinuta de costurile cu lucrarile manuale (48,1-50,8%), fiind
urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate (28,4-29,0%), si de
costurile cu materii si materiale (20,9-22,9%).
Prin valorificarea productiilor la un pret de piata intern, estimat la 2,5 lei/kg,
se realizeaza un profit anual net cuprins între 8.735 lei/ha la densitatea de
400 pomi/ha si 16.779 lei/ha la densitatea de 833 pomi/ha, precum si o rata
a profitului anual net cuprinsa între 45-67% care este direct proportionala cu
densitatea la hectar.
Utilizand metodologia Productiei Standard, conform Regulamentul CE
1242/2008, s-a transformat valoarea profitului net in Euro si s-a putut
determina clasa de marime economica a plantatiei de cais pentru fiecare
densitate în parte, astfel: pentru densitatea de 400 pomi/ha a rezultat clasa I
de dimensiune economica si pentru densitatea de 833 pomi/ha a rezultat
clasa II de dimensiune economica.
Pentru întreaga durata de exploatare a plantatiei de cais, profitul obtinut
creste direct proportional cu densitatea la hectar a plantatiei, acesta fiind de
87.351 lei la densitatea de 400 pomi/ha si 184.564 lei la densitatea de 833
pomi/ha.
Durata de recuperare a investitiei este cuprinsa între 3,8–6,2 ani.
Indicatori
Numarul de pomi la ha (densitate)
Distanta de plantare
Durata efectiva de functionare (Df)

UM
buc.
m
ani

Cais
400
5x5
1

833
4x 3
15

5
Page 80 of 89

Strategie de dezvoltare locala 2016 – 2020, comuna Gheorghe Lazar

Durata de exploatare (De)
Valoarea investitiei (It)
1. Cheltuieli înfiintare plantaUie
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
2. Cheltuieli întreUinere plantatie pana la
intrarea pe rod
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cota anuala de amortisment (Ca = It / De)
Cheltuieli anuale de exploatare (Ce)
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cheltuieli anuale directe (Cd = Ca + Ce)
Cheltuieli anuale indirecte (Ci = Cd*6%)
Cheltuieli anuale totale (Ct = Cd + Ci)
Productie (P)
Cost de productie (Cp = Ct /P)
Pret vanzare (Pv)
Valoarea productiei anuale (V = P * Pv)
Profitul anual brut (Pab = V - Ct)
Impozit (I = Pab*16%)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)*
Clasa de marime economica**
Rata profitului anual (R = Pn / Ct *100)
Termen de recuperare al investitiei (T= It /
Pn)
Profit total pe durata de exploatare (Pt = Pn *
De)
Randament
economic al investitiei (R=Pt /
It*100)

ani
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
kg
lei/kg
lei/kg
lei
lei
lei
lei
€
%
ani
lei
%

1
0 53
.72630
.601 3
.550 4
.75522
.296
23.125

11
63.932
45.087
5.245
4.276
35.566
18.845

5.076
4.196
9.011
6.672
9.038
7.977
5.373
5.812
13.119
17.797
6.309
9.035
3.808
5.050
3.002
3.712
18.492
23.609
1.109
1.417
19.601
25.026
12.000
18.000
1,63
1,39
2,5
2,5
30.000
45.000
10.399
19.974
1.664
3.196
8.735
16.779
1.985
3.813
I
II
45
67
6,2
3,8
87.351 184.564
163
289

*1 euro = 4,4 lei
**dupa metodologia Productiei Standard (Standard Output - Regulamentul CE
1242/2008)

EFICIENTA ECONOMICA A CIRESULUI
Din datele prezentate în tabel rezulta faptul ca productiile medii la specia
cires, care sunt cuprinse între 10.000 kg/ha la o densitate de 500 pomi/ha si
18.000 kg/ha la densitatea de 1.250 pomi/ha, se realizeaza cu un cost de
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productie cuprins între 2,36 lei/kg la densitatea de 1.250 pomi/ha si 2,50
lei/kg la densitatea de 500 pomi/ha.
În cadrul cheltuielilor de înfiintare a plantaiei de cires, ponderea cea mai
mare este detinuta de costurile cu materii si materiale (68,0-88,6%), fiind
urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate (5,1-22,1%), si de
costurile cu lucrarile manuale (6,4-9,9%).
În cadrul cheltuielilor de întretinere a plantatiei pana la intrarea pe rod,
ponderea cea mai mare este detinuta de costurile cu materii si materiale
(43,3-53,0%), fiind urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate
(27,7-42,3%) si de cele cu lucrarile manuale (13,4-19,3%).
Dupa intrarea pe rod, ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de
exploatare este detinuta de costurile cu lucrarile manuale (64,7-66,4%), fiind
urmate în ordine de costurile cu materii si materiale (16,0-17,8%), si de
costurile cu lucrarile mecanizate (17,5%).
Prin valorificarea productiilor la preturi de piaUa interne, estimate între 3,5–
4,0 lei/kg, se realizeaza un profit anual net cuprins între 8.401 lei/ha la
densitatea de 500 pomi/ha si 24.754 lei/ha la densitatea de 1.250 pomi/ha,
precum si o rata a profitului anual net cuprinsa între 34-58% care este direct
proportionala cu densitatea la hectar.
Utilizand metodologia Productiei Standard, conform Regulamentul CE
1242/2008, s-a transformat valoarea profitului net in Euro si s-a putut
determina clasa de marime economica a plantaUiei de cires pentru fiecare
densitate în parte, astfel: pentru densitatea de 500 pomi/ha a rezultat clasa I
de dimensiune economica si pentru densitatea de 1.250 pomi/ha a rezultat
clasa III de dimensiune economica.
Pentru întreaga durata de exploatare a plantatiei de cires, profitul obtinut
creste direct proportional cu densitatea la hectar a plantatiei, acesta fiind de
168.029 lei la densitatea de 500 pomi/ha si 272.295 lei la densitatea de
1.250 pomi/ha.
Durata de recuperare a investitiei este cuprinsa între 5,0–5,8 ani. Densitatea
de 1.250 pomi/ha conduce catre cel mai mare profit, dar gradul ridicat de
investitii face ca termenul de recuperare a investiiei sa fie mai mare si
anume: 5,8 ani.

Indicatori
Numarul de pomi la ha (densitate)
Distanta de plantare
Durata efectiva de functionare (Df)
Durata de exploatare (De)
Valoarea investitiei (It)

UM
buc.
m
ani
ani
lei

Cires
500
5x4
25
20
42.026

1250
4x2
15
11
143.379
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1. Cheltuieli înfiintare plantaUie
lei
a. lucrari manuale
lei
b. lucrari mecanice
lei
c. materii prime si materiale
lei
2. Cheltuieli întretinere plantatie pana la
intrarea pe rod
lei
a. lucrari manuale
lei
b. lucrari mecanice
lei
c. materii prime si materiale
lei
Cota anuala de amortisment (Ca = It / De)
lei
Cheltuieli anuale de exploatare (Ce)
lei
a. lucrari manuale
lei
b. lucrari mecanice
lei
c. materii prime si materiale
lei
Cheltuieli anuale directe (Cd = Ca + Ce)
lei
Cheltuieli anuale indirecte (Ci = Cd*6%)
lei
Cheltuieli anuale totale (Ct = Cd + Ci)
lei
Productie (P)
kg
Cost de productie (Cp = Ct /P)
lei/kg
PreU vanzare (Pv)
lei/kg
Valoarea productiei anuale (V = P * Pv)
lei
Profitul anual brut (Pab = V - Ct)
lei
Impozit (I = Pab*16%)
lei
Profitul anual net (Pn = Pab - I)
lei
Profitul anual net (Pn = Pab - I)*
€
Clasa de marime economica**
Rata profitului anual (R = Pn / Ct *100)
%
Termen de recuperare al investitiei (T= It /
ani
Pn)
Profit total pe durata de exploatare (Pt = Pn *
lei
De)
Randament economic al investitiei (R=Pt /
%
It*100)

21.988
2.168
4.858
14.962

119.757
7.638
6.048
106.071

20.038
2.680
8.473
8.885
2.101
21.482
13.900
3.754
3.828
23.583
1.415
24.998
10.000
2,5
3,5
35.000
10.002
1.600
8.401
1.909
I
34
5

23.622
4.550
6.554
12.518
13.034
27.089
18.003
4.746
4.340
40.123
2.407
42.531
18.000
2,36
4
72.000
29.469
4.715
24.754
5.626
III
58
5,8

168.029

272.295

400

190

*1 euro = 4,4 lei
**dupa metodologia Productiei Standard (Standard Output 1242/2008)

Regulamentul CE

EFICIENTA ECONOMICA A VISINULUI
Din datele prezentate în tabelul urmator rezulta faptul ca productiile medii la
specia visin, care sunt cuprinse între 14.000 kg/ha la o densitate de 500
pomi/ha si 20.000 kg/ha la densitatea de 1.250 pomi/ha, se realizeaza cu un
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cost de productie cuprins între 1,68 lei/kg la densitatea de 1.250 pomi/ha si
1,78 lei/kg la densitatea de 500 pomi/ha.
În cadrul cheltuielilor de înfiintare a plantaUiei de visin, ponderea cea mai
mare este detinuta de costurile cu materii si materiale (65,7-80,3%), fiind
urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate (9,9-23,7%), si de
costurile cu lucrarile manuale (9,8-10,6%).
În cadrul cheltuielilor de întretinere a plantaUiei pana la intrarea pe rod,
ponderea cea mai mare este deUinuta de costurile cu materii si materiale
(42,9-48,7%), fiind urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate
(31,2-43,4%) si de costurile cu lucrarile manuale (13,7-20,1%).
Dupa intrarea pe rod, ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de
exploatare este detinuta de costurile cu lucrarile manuale (64,7-66,5%), fiind
urmate în ordine de costurile cu materii si materiale (16,0-17,8%), si de
costurile cu lucrarile mecanizate (17,5%).
Prin valorificarea productiilor la preturi de piata interne, estimate între 2,5–
3,0 lei/kg, se realizeaza un profit anual net cuprins între 8.490 lei/ha la
densitatea de 500 pomi/ha si 22.225 lei/ha la densitatea de 1.250 pomi/ha,
precum si o rata a profitului anual net cuprinsa între 34-66% care este direct
proportionala cu densitatea la hectar.
Utilizand metodologia Productiei Standard, conform Regulamentul CE
1242/2008, s-a transformat valoarea profitului net in Euro si s-a putut
determina clasa de marime economica a plantatiei de visin pentru fiecare
densitate în parte, astfel: pentru densitatea de 500 pomi/ha a rezultat clasa I
de dimensiune economica si pentru densitatea de 1.250 pomi/ha a rezultat
clasa III de dimensiune economica.
Pentru întreaga durata de exploatare a plantatiei de visin, profitul obtinut
creste direct proportional cu densitatea la hectar a plantatiei, acesta fiind de
169.805 lei la densitatea de 500 pomi/ha si 355.597 lei la densitatea de
1.250 pomi/ha.
Durata de recuperare a investiUiei este cuprinsa între 3,3–4,7 ani.
Indicatori
Numarul de pomi la ha (densitate)
Distanta de plantare
Durata efectiva de functionare (Df)
Durata de exploatare (De)
Valoarea investitiei (It)
1. Cheltuieli înfiintare plantaUie
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
2. Cheltuieli întreUinere plantaUie
pana la intrarea pe rod
a. lucrari manuale

UM
buc.
m
ani
ani
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

Visin
500
5x4
25
20
40.031
20.488
2.168
4.858
13.462
19.543
2.680

1250
4x2
20
16
72.869
53.120
5.193
5.248
42.679
19.749
3.962
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b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cota anuala de amortisment (Ca = It / De)
Cheltuieli anuale de exploatare (Ce)
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cheltuieli anuale directe (Cd = Ca + Ce)
Cheltuieli anuale indirecte (Ci = Cd*6%)
Cheltuieli anuale totale (Ct = Cd + Ci)
ProducUie (P)
Cost de producUie (Cp = Ct /P)
PreU vanzare (Pv)
Valoarea producUiei anuale (V = P * Pv)
Profitul anual brut (Pab = V - Ct)
Impozit (I = Pab*16%)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)*
Clasa de marime economica**
Rata profitului anual (R = Pn / Ct *100)
Termen de recuperare al investiUiei (T= It /
Pn)
Profit total pe durata de exploatare (Pt = Pn
* De)
Randament economic al investiUiei (R=Pt /
It*100)

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
kg
lei/kg
lei/kg
lei
lei
lei
lei
€
%
ani

8.473
8.390
2.002
21.482
13.900
3.754
3.828
23.484
1.409
24.893
14.000
1,78
2,5
35.000
10.107
1.617
8.490
1.930
I
34
4,7

6.162
9.625
4.554
27.089
18.003
4.746
4.340
31.643
1.899
33.542
20.000
1,68
3
60.000
26.458
4.233
22.225
5.051
III
66
3,3

lei

169.805

355.597

%

424

488

*1 euro = 4,4 lei
**dupa metodologia Productiei Standard (Standard Output 1242/2008)

Regulamentul CE

EFICIENTA ECONOMICA A PRUNULUI
Din datele prezentate în tabelul urmator rezulta faptul ca productiile medii la
specia prun, care sunt cuprinse între 18.000 kg/ha la o densitate de 500
pomi/ha si 30.000 kg/ha la densitatea de 1.250 pomi/ha, se realizeaza cu un
cost de productie cuprins între 1,05 lei/kg la densitatea de 1.250 pomi/ha si
1,07 lei/kg la densitatea de 500 pomi/ha.
În cadrul cheltuielilor de înfiintare a plantatiei de prun, ponderea cea mai
mare este detinuta de costurile cu materii si materiale (65,7-86,4%), fiind
urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate (6,0-23,7%), si de
costurile cu lucrarile manuale (7,6-10,6%).
În cadrul cheltuielilor de întretinere a plantatiei pana la intrarea pe rod,
ponderea cea mai mare este detinuta de costurile cu materii si materiale
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(43,3-48,3%), fiind urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate
(29,4-41,0%) si de costurile cu lucrarile manuale (15,7-22,3%).
Dupa intrarea pe rod, ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de
exploatare este detinuta de costurile cu lucrarile manuale (45,6-56,7%), fiind
urmate în ordine de costurile cu materii si materiale (23,9-30,1%), si de
costurile cu lucrarile mecanizate (19,4-24,3%).
Prin valorificarea productiilor la preturi de piaIa interne, estimate între 1,31,4 lei/kg, se realizeaza un profit anual net cuprins între 3.505 lei/ha la
densitatea de 500 pomi/ha si 8.815 lei/ha la densitatea de 1.250 pomi/ha,
precum si o rata a profitului anual net cuprinsa între 18-28% care este direct
proportionala cu densitatea la hectar.
Utilizand metodologia Productiei Standard, conform Regulamentul CE
1242/2008, s-a transformat valoarea profitului net in Euro si s-a putut
determina clasa de marime economica a plantatiei de prun pentru fiecare
densitate în parte, astfel: pentru densitatea de 500 pomi/ha a rezultat clasa I
de dimensiune economica si pentru densitatea de 1.250 pomi/ha a rezultat
clasa II de dimensiune economica.
Pentru întreaga durata de exploatare a plantatiei de prun, profitul obtinut
creste direct proportional cu densitatea la hectar a plantatiei, acesta fiind de
70.094 lei la densitatea de 500 pomi/ha si 141.040 lei la densitatea de 1.250
pomi/ha.
Durata de recuperare a investiIiei este cuprinsa între 11,7–13,9 ani.
Densitatea de 1.250 pomi/ha conduce catre cel mai mare profit, dar gradul
ridicat de investitii face ca termenul de recuperare a investitiei sa fie mai
mare, de 13,9 ani.
Indicatori
Numarul de pomi la ha (densitate)
Distanta de plantare
Durata efectiva de functionare (Df)
Durata de exploatare (De)
Valoarea investitiei (It)
1. Cheltuieli înfiintare plantatie
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
2. Cheltuieli întretinere plantatie pana la intrarea
pe rod
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cota anuala de amortisment (Ca = It / De)

UM
buc.
m
ani
ani
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

Prun
50
125
0
0
5
4x
x4
2
25
20
20
16
41.047 122.810
20.488 100.767
2.168
7.638
4.858
6.048
13.462
87.081
20.559
22.043
3.229
8.428
8.902
2.052

4.914
6.474
10.655
7.676
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Cheltuieli anuale de exploatare (Ce)
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cheltuieli anuale directe (Cd = Ca + Ce)
Cheltuieli anuale indirecte (Ci = Cd*6%)
Cheltuieli anuale totale (Ct = Cd + Ci)
ProducUie (P)
Cost de producUie (Cp = Ct /P)
PreU vanzare (Pv)
Valoarea productiei anuale (V = P * Pv)
Profitul anual brut (Pab = V - Ct)
Impozit (I = Pab*16%)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)*
Clasa de marime economica**
Rata profitului anual (R = Pn / Ct *100)
Termen de recuperare al investitiei (T= It / Pn)
Profit total pe durata de exploatare (Pt = Pn * De)
*R1 aeunrdo a= m4,4elneit economic al investitiei
(R=Pt / It*100)

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
kg
lei/kg
lei/kg
lei
lei
lei
lei
€
%
ani
lei
%

*1 euro = 4,4 lei
**dupa metodologia Productiei Standard (Standard Output 1242/2008)

16.087
22.047
7.337
12.505
3.910
4.282
4.840
5.260
18.139
29.723
1.088
1.783
19.228
31.506
18.000
30.000
1,07
1,05
1,3
1,4
23.400
42.000
4.172
10.494
668
1.679
3.505
8.815
797
2.003
I
II
18
28
11,7
13,9
70.094 141.040
171
115

Regulamentul CE

EFICIENTA ECONOMICA A PIERSICULUI/NECTARINULUI
Din datele prezentate în tabelul urmator rezulta faptul ca productiile medii la
specia piersic/nectarin, care sunt cuprinse între 30.000 kg/ha la o densitate
de 500 pomi/ha si 44.000 kg/ha la densitatea de 1.000 pomi/ha, se
realizeaza cu un cost de productie cuprins între 1,35 lei/kg la densitatea de
1.000 pomi/ha si 1,52 lei/kg la densitatea de 500 pomi/ha.
În cadrul cheltuielilor de înfiinIare a plantatiei de piersic/nectarin, ponderea
cea mai mare este detinuta de costurile cu materii si materiale (73,4-78,9%),
fiind urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate (11,2-14,7%), si
de costurile cu lucrarile manuale (10,0-11,9%).
În cadrul cheltuielilor de întretinere a plantatiei pana la intrarea pe rod,
ponderea cea mai mare este detinuta de costurile cu materii si materiale
(43,0-48,1%), fiind urmate în ordine de costurile cu lucrarile mecanizate
(29,3-37,6%) si de cele cu lucrarile manuale (19,4-22,6%).
Dupa intrarea pe rod, ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de
exploatare este detinuta de costurile cu lucrarile manuale (38,4-40,5%), fiind
urmate în ordine de costurile cu materii si materiale (35,5-38,2%), si de
costurile cu lucrarile mecanizate (23,4-24,0%).
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Prin valorificarea productiilor la un pret de piata intern, estimat la 2,0 lei/kg,
se realizeaza un profit anual net cuprins între 6.080 lei/ha la densitatea de
500 pomi/ha si 12.078 lei/ha la densitatea de 1.000 pomi/ha, precum si o
rata a profitului anual net cuprinsa între 27-41% care este direct
proportionala cu densitatea la hectar.
Utilizand metodologia Productiei Standard, conform Regulamentul CE
1242/2008, s-a transformat valoarea profitului net in Euro si s-a putut
determina clasa de marime economica a plantaIiei de piersic/nectarin pentru
fiecare densitate în parte, astfel: pentru densitatea de 500 pomi/ha a rezultat
clasa I de dimensiune economica si pentru densitatea de 1.000 pomi/ha a
rezultat clasa II de dimensiune economica.
Pentru întreaga durata de exploatare a plantaIiei de piersic/nectarin profitul
obIinut creste direct proporIional cu densitatea la hectar a plantatiei, acesta
fiind de 85.123 lei la densitatea de 500 pomi/ha si 144.940 lei la densitatea
de 1.000 pomi/ha.
Durata de recuperare a investitiei este cuprinsa între 5,9–9,4 ani.
Indicatori
Numarul de pomi la ha
(densitate)
Distanta de plantare
Durata efectiva de functionare
(Df)
Durata de exploatare (De)
Valoarea investitiei (It)
1. Cheltuieli înfiintare plantatie
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
2. Cheltuieli întretinere plantatie
pana la int rarea pe rod
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cota anuala de amortisment (Ca
= It / De)
Cheltuieli anuale de exploatare
(Ce)
a. lucrari manuale
b. lucrari mecanice
c. materii prime si materiale
Cheltuieli anuale directe (Cd =
Ca + Ce)
Cheltuieli anuale indirecte (Ci =
Cd*6%)
Cheltuieli anuale totale (Ct = Cd

UM
buc.

Piersic / Nectarin
500
1000

m
ani

5x4
18

4 x 2,5
15

ani
lei
lei
lei
lei
lei
lei

14
57.012
32.330
3.834
4.762
23.734
24.682

12
70.888
47.041
4.689
5.248
37.104
23.847

lei
lei
lei
lei

4.786
9.283
10.613
4.072

5.398
6.989
11.460
5.907

lei

17.401

22.037

lei
lei
lei
lei

6.687
4.064
6.650
21.473

8.932
5.290
7.815
27.944

lei

1.288

1.677

lei

22.762

29.621
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+ Ci)
Productie (P)
Cost de producUie (Cp = Ct /P)
PreU vanzare (Pv)
Valoarea productiei anuale (V =
P * Pv)
Profitul anual brut (Pab = V - Ct)
Impozit (I = Pab*16%)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)
Profitul anual net (Pn = Pab - I)*
Clasa de marime economica**
Rata profitului anual (R = Pn / Ct
*100)
Termen de recuperare al
investitiei (T= It / Pn)
Profit total pe durata de
exploatare (Pt = Pn * De)
Randament economic al
investitiei (R=Pt / It*100)

kg
lei/kg
lei/kg
lei

15.000
1,52
2
30.000

22.000
1,35
2
44.000

lei
lei
lei
€
%

7.238
1.158
6.080
1.382
I
27

14.379
2.301
12.078
2.745
II
41

ani

9,4

5,9

lei

85.123

144.940

%

149

204

*1 euro = 4,4 lei
**dupa metodologia Productiei Standard (Standard Output 1242/2008)

Regulamentul CE
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